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САФУАН ШАЙМЕРДЕНОВТІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 

Әбілхасова А.К. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қара сөзді орып айтатын, кемел ақыл-парасатпен толқыта айтатын, озық ойлы, заманынан озып туған 

Қазақстанның халық жазушысы Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Сафуан Шаймерденов 1987 жылғы 

23 мамыр күні Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінің бірінші хатшысы Г.В. Колбин қатысып отырған 

Қазақстан жазушылар одағының пленумында қос батырдай қасқайып, жанартаудай лапылдап тұрып сөйлеген 
еді. Ол осынау тарихи сөзінде қазақтың ұлт ретінде із-түссіз жойылудың аз-ақ алдында тұрғанын айта келіп, 

ұлтшылдық дегеніңіз бір-ақ адамның құрғақ қиялында өмір сүріп отырғанын нығарлай тұрып жеткізген 

болатын. Осылайша, ұлтының ар-намысын бәрінен де жоғары қоятын сөз зергері Сафуан Шаймерденовтің 

шығармашылық әлемі өзіндік қырларымен, халықтық қасиеттерімен, терең сырларымен айшықты, мағыналы. 

Оның суреткерлік табиғатына қатысты ойды акдемик-жазушы Зейнолла Қабдоловтың суреттерімен өрбітсек, 

«сөз өнеріне бетіндегі бар ұятымен,кеудесіндегі күллі дірілімен қарайтындығын», талғампаз, сарабдал, 

мәдениетті екендігін және нәзік сыршылдығын көреміз. 

1982 жылы көгілдір экран арқылы сөйлеген сөзінде Сафуан Шаймерденов «мен жазушыны өз халқының 

рухани көсемі деп танимын» деп айтқан-ды. Сөзіне ісі, ісіне болмысы сай, заманмен аяғын тең басқан қалам 

қайраткері тарихи дәуір әдебиетінің тыныс- тіршілігін тамыршыдай бақылап, зерделеп отырды. Мұхтар Әуезов, 

Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Әлжаппар Әбішев, Ғабиден Мұстафин, Жұмағали Саин, Өтебай Қанахин, 

Бердібек Соқпақбаев және т.с.с. сөз саңлақтарының шығармашылық шеберханасы жөнінде ой-пікірлер өрбітті. 
«Сегіз қырлы жазушы» дейтін мақаласында (1983) Тахауи Ахтановтың «Қаһарлы күндер», «Боран» 

романдары жайлы өрелі ой өрсе, Тәкен Әлімқұловтың новеллаларын талдауы да оқырманды сүйсіндіреді. 

Зейнолла Қабдоловтың майдан қыл суырғандай сыңғыр қаққан жатық, мөлдір тілі мен шығармасы хақында да 

өзіндік сыр ақтарады. Сондай-ақ «Көзқуаныш» мақыласында (1965) Әбіш таразысы әрі таза, әрі әділ, «жазу, 

ойлау жүйесі, суреттеу әдісі, сөз саптауы» ерекше екендігін бажайлап түсіндіреді. 

«Қорытпа» деген ой-толғанысында (1991) Мұхтар Шахановтың қайраткерлік, ақындық еңбегіне айрықша 

тоқталып, ақындық толымды талант пен күрескер азаматтық қасиеттердің қорытпасынан жаралған өрелі тұлға 

деп ой қорытады. 

Ұлттық әдебиеттану ғылымында мәтінтану мәселесі кенжелеп қалғаны өкінішті. Дегенмен де ақын-

жазушының өнернамасында, нақтылы айтқанда, Сафуан Шаймерденовтің әдеби мұрасында әдемі ой-түйіндер 

баршылық. «Гауһар ма әлде сусар ма?» дейтін ой-топшылауларында, айталық, Ақан серінің «Маңмаңгер» 
әніндегі «Кекілің келтенің»- «Кекілің күлте» екені, ал Балуан Шолақтың «Сұрша қыз» әніндегі «Әндір, әндір, 

әндірайдың» - «өндір» екені бәсенеден белгілі дейді. Себебі, «өндір-балғын-балаусалықтың, сындарлы 

сұлулықтың баламасы ғой» деп орынды ұсыныс айтады. Сондай-ақ Біржан салдың «Шетіне орамалдың түйдім 

сусар» деп келетін «Жамбас сипар» әнінің жолындағы «сусардың» тек-төркініне сұңғылалықпен үңіледі. 

Және де «Сөз тегінен» деген байыптамасында «Зеренді», «Бурабай», «Сібір», «селеңдеу», «қыруар» 

сөздерінің төркінін қисынды саралайды. 

Кең құлашты қаламгер көркем аударма мәселелеріне арнап 14 мақала жазыпты. Ақтарып-тексеріп 

қарағанда, ғылыми-теориялық ой-пікірлері соны пайымдауларымен, жаңалықты ой-түсініктерімен 

ерекшеленеді. Сондай-ақ ол Әбу-әли Ибн-Сина, Жәми, Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор, А.С.Пушкин сынды 

жаһанға мәшһүр тұлғалардың өмірі мен өнерпаздығы жөнінде де ой тербейді. 

Көркем сөз зергері, драматург, әдебиет пен театр сыншысы, көркемсөзші, аудармашы Сафуан аға 

университет студенті шағында Равиндранат Тагордың «Бағбан» дастанындағы «Біздің қыстақта балдырған 
жасуыз бар, мен де сондай мәңгі бақи балғынмын, біздің қыстақта көне заманның өзіндей қария, мен де сондай 

мәңгі бақи қариямын» деген жолдарды сүйсініп оқығанын жазады. Ойлап қарасақ, оның өмірі де артына 

қалдырған мол мұрасы арқылы осы жолдармен үндесіп жатқандай. 
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Сөз мәйегі мен мәуесін төгілдірген жазушы әдебиеттің біраз саласында еңбектенген. Атап айтқанда, 

«Болашаққа жол» («Инеш» романы), «Мезгіл», «Қарғаш», «Жыл құсы» («Битабар балуан»), «Өмір нұры», «Ит 

ашуы», «Мәжнүн тал» хикаяттары, «Бір таба нан», «Қолтаңба», «Мені қалай үйлендірмек болды», «Жел 

керуен», «Шарапат», «Алтын сағат», «Селдің екпіні», «Қоламтадағы арман», «Көршінің кесірі», «Қыран қияға 

самғайды» әңгімелері, драматургия жанрында «Дөкей келе жатыр», «Қыр гүлі», «Төрт бойдақ, бір қыз», 

«Шайқақ», «Өкіл ана», «Леп белгісі» және басқа пъесалары мен ұлт зиялыларының, әсіресе, атақты 

жазушылардың шығармашылық өмірбаянын толғаған «Ағалардың алақаны» атты естеліктер кітабы бар. 

Сондай-ақ бұл тізімге оның көркем әдебиеттің тілі мен стилі, сын өнері, аударманың тарихы мен теориясы, 
мәтінтану, сөз төркіні, терминология, халық ауыз әдебиеті, әдебиет тарихы жайлы ой-толғаныстарын қосуға 

болады. 

Ол дарын қуатын аударма өнерінде де танытты. Л.Н. Толстойдың «Альберт» хикаятын, Рабиндранат 

Тагордың «Күйреу», «Гәуірмаһан» романдары мен «Алтын сағым» хикаятын қазақ тілінде жұтынтып сөйлетті. 

Жазушының болмыс-бітімі бөлекше әрі тұрлаулы, әрі тұлғалы кесек туындысы «Инеш» романында адам 

бойындағы рухани құндылықтар, ішкі сұлулық дүниесі және оның терең иірім-ағыстары, нәзік құбылыстары 

Мәулен мен Инештің сүйкімді бейнелері арқылы шебер көрсетіледі. Инеш образы – күрделілігімен көркем. 

Негізінде, «Инеш» романы қазақтың студент-жастарының рухани мәдениеті мен ұлт зиялыларының кескін-

келбеті жайында жазылған бірегей шығарма. Университет өміріндегі, студенттер тағдырындағы, білім 

жүйесіндегі, ғылым әлеміндегі, аудитория ішіндегі, жазу, сөйлеу өнеріндегі алуан түрлі мәселелер көркемдік-

эстетикалық тұрғыдан сипатталады. Мәселен, «Не оқыдың?», «Қанша оқыдың?», «Қалай оқыдың?» дейтін 

сұрақтар студенттердің санасын жаулап алғаны қызықтырады. Уақытым кетті демейді, қала кітапханаларының 
барлығын шарлайды, уақытты бағалайды. «Уақыт деген – көзге көрінбейтін мазмұн, әлеуетті күш, шешегін 

жармаған гүл, оқылмаған кітап, болуға тиісті оқиға, ашылмаған ғылыми жаңалық. Келер уақыттың әр 

секундында ұлы істердің ұрығы бар». Бұл - Мәуленнің түйінді тұжырымы. «Инеш» романында оқырманның 

дүниетанымын, тарихи-көркем ойлау қабілетін, адамгершілік мәдениетін, ізгілік пен сұлулыққа деген 

құлшынысын арттыратын көркемдік көрсеткіштер жеткілікті. 

Майталман суреткер Сафуан Шаймерденовтің «Битабар балуан» дейтін туындысы өнер дүлдүлі Балуан 

Шолақтың салдық-серілік, балуандық өнерін кемеліне келтіре келісті сипаттауымен басталады. Иә, қос тізесіне 

аққудың көгілдіріндей қос қызды қондырған Балуан Шолақ әйгілі «Ғалиясын» сұңқылдатып отырады. 

Балуанның әу бастан бергі дағды-машығы: егер де жас берен амандасса, қолын бытырлатып, сүйегін 

сықырлатып, соншалықты бар қуат-тегеурінімен, батырып-батырып жібереді екен. Ондайда әлгі адамның көзі 

атыздай болып, тіпті шыбын жанын қоярға жер таппайтын көрінеді. Оның екінші бір көрсететін керемет ойыны 
тағы бар. Балуан өзінің алқымынан алып қылғындыруға рұқсат етеді екен. Демі үзіліп кетсе тәңірі алдында 

сұраусыз. Осы бір заматта жұрт жас пері Битабарға сен өнер көрсет деп қолқалайды. Себебі, бірде Битабар 

оқыста күректей алақанымен көкшуланды кеңірдегінен алып, аспанға лақтырып, сілейте өлтірген. 

Баба сұңқар рұқсат берген соң, бала сұңқар кірісіп те кетеді. Осынау ғажайып сәтті суреткер 

С. Шаймерденов былайша өрнектейді: «Бар күшімен Балуанды алқымдап жоғары көтере берді. Сол кезде 

Балуан қойдың жілігін жемсауына салып жіберіп, бытыр еткізе түсіретін бүркітке ұқсап, басын мойнына ала 

беріп, шұлғып қалып еді. Битабардың қолы сарт етіп шығып кетті. Мойын емес, темір дерсің, тырнақтың ізі де 

қалмапты». Балуанға үш жігіт жабылып, жалғыз жұдырығын аша алмады. Он жігіт жабылып жалғыз аяғын бүге 

алмады. 

Әлбетте, Балуанның кісілік қасиеттері де ерекше еді. Сафуан аға оны Балуан Шолақтың жас арыстан 

Битабарға берген лебізі арқылы аңғартады: «Жалғыз-ақ айтарым: күрес те өнердің бір төресі. Мал табар оңай 
кәсіпке айналдыра көрме!» Бұл сөз - Битабардың жас жүрегіне хаттай жазылып қалғанды. Өмір бойы кіршіксіз 

қалпында бойтұмардай сақтады. 

Балуан Шолақ елден аттанар алдында Әлім абыз бір нар түйеге, бір ту биеге, он қозылы қойға сатып 

алған мінсіз қара жорғасын мінгізеді. Сонда Балуан Шолақ: 

- Өмір деген қан базар. Мен сол базардың жуан ортасында жүрген жанмын. Базардан қайтқандарға 

жорғаның керегі жоқ. Есек мінсе де жарай береді. Жорға мен жүйрік қан базарға бет алған арыстандарға керек, 

- деп құлшына түйіп, тұлпардың тізгінін Битабарға ұстатады. 

Бұл бір әдемі тәсіл, қазақы сұлу дәстүр, мәрттік, мырзалық қой. Осынау сүйкімді, шырайлы жол-жораға 

көз көргендер де, жас балуанның анасы да, сүйген сұлуы да ырза. 

Суреткер Сафуан Шаймерденовтің «Битабар балуан» хикаятында басты кейіпкер Битабардың өмірін 

шытырман оқиғалар арқылы соншалықты шынайы, табиғи тұрғыдан суреттеп береді. 

Шахта бастығы Иван Иванович Левенштерннің арқасында Битабардың кеншілік өмірі абыроймен 
басталғаны тасқа мылтықтың оғындай қадалатын темір сапты қайламен дала көкжалы Битабардың опырып 

жұмыс жасағаны көз алдыңнан өтеді. Бірде шахта басшысы айтулы кеншілерге арнап, той дастарханын жаяды. 

Өмірінде татып алмаған ащы судан Битабарға ішкізедің Сонымен уыздай жас есепші Мария Александровнаға 

«көңіл құрығы» түсіп, әбден арақтың буына уланған Битабар мәре-сәре болады. 

«Мылтықтың басуына, құланның қасуы» дегендей, ашық күнде найзағай ойнап, Битабардың үйі 

тінтіледі, іс насырға шабады. Айдан бері қонақ болып жатқан Әлім қарттың баласы Бертшектің қапшығынан 

алтынның құймасы табылады. Өзінен-өзі күдіктенген Битабар: «апыр-ай, арам жолдың ақыры осы бір аз күнгі 

бейнетпен кетсе жарар еді?! – деп, көкірегі қарс айырылады. 
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Жазушы С. Шаймерденов бейкүнә Мария Александровнаның қазақ халқы туралы таным-түсініктерін 

былайша жеткізеді. Оның ойынша бұл халық – мейлінше көнтерлі, аңқау, ер, иланғыш, пәк. Мария 

Александровна тізерлеп отырып, бажайлап түсіндіріп, Иван Иванович Левенштернді уәжіне көндіріп, 

Битабардың адалдығын, адамшылығын, арлылығын, артықша азаматтығын дәлелдеп, оны абақтыдан 

құтқарады. 

Шығарма оқырманды толғандырады, ойландырады. Мысалы, Әлім қарияның Бертшек пен Битабарға 

айтқандары: «Біріңде білек пен жүрек бар. Біріңде ақыл мен білім басым. Осы төрт қасиетті тең ұстаңдар – 

биікке самғайсыңдар.тату жүріңдер». Қандай ұлағатты сөз! 
Жазушы кең сахараның кемел тынысын, буырқанған бояуларын, кәусар ауасын, дүлей бораны мен нөсер 

жаңбырын суреткерлікпен сөйлетеді. 

«Ит ашуы» хикаяты символикалық мәні ерекше шығарма. Марғау мейлінше есті, ұғымтал ит. Лезбайдың 

малын түгел таниды, бөтен отарға қосылып кетсе, өз отарына қосады. Кісілердің болмыс-бітіміне де қырағы, 

сақ. Лезбай онымен адамша сөйлеседі, сыралғы Марғау да оны жыға түсінеді. Әрдайым өзінің қалыптасқан 

әдет-дағдысы бойынша отардың оң мен солын кезек бүйірлеп, орағыта шауып, бөтен көзден, жат қолдан 

сақтандырады.Отарды ала тайдан бүлдірмекші болған көкшуланды Марғау қалай састырғанын жазушы С. 

Шаймерденов былайша кестелейді: «Марғау көкжалды қарсы қабаққа асыла бергенде қуып жетті де, жұқа 

шаптан қапсыра қауып, тұмсығымен түйіп өтті, көкшулан тоңқалаң асып барып, қайта тартты. Шабынан 

саулаған қан қарды таспадай тіліп, сызып барады». 

Лезбайдың ширек ғасыр отасқан жары Айған дүниеден озғанда Марғау оның моласының басында үш 

күн бойы жағы тынбай ұлиды. 
Лезбай Ұмсындықпен көңіл қосты. Қоныс аударды. Жұртта оның ескірген тоны қалды. Марғау өршелене 

арпылдап үреді. Марғаудың өктем, екпінді даусына шыдамаған Лезбай оны бишікпен тартып жібереді. Содан 

Марғау ізім-ғайым жоғалады. «Қайтсе де Марғаудың тон күзетіп қалғанына талай уақыт. Тұмсығын созып, 

ауадан Лезбайдың иісін іздейді». 

Лезбай Марғауды іздеп келіп көреді. Айтпақшы, бірде Лезбайдың үйіне ферма бастығы Қарғабек келеді 

де, Лезбай далаға ұзағырақ шығып кетеді. Соны пайдаланған арам пиғылды Қарғабек Ұмсындыққа қол салады. 

Мұның қимылын үнсіз бағып жатқан Марғау Қарғабекті талап тастайды. 

Содан Лезбай қамауға алынады. Жалпы, Марғаудың таным-түсінігі, іс-әрекеті, сезімталдық қасиеттері 

нені болсын қас-қабағымен меңзеп сездіруі, білдіруі құдды адамдікіндей. Жазушы адам болмысын Марғаудың 

көзімен үңіліп барлайды. 

Ең соңында ферма бастығы Қарғабек сияқты сұмырайға «қарсы тұрар қайраты жоқ» жаралы Марғау 
тұмсығымен көкке беріп, ұзақ ұлып үрді де, бір жамбастап келіп судан өтті. Бет алды – қалың жыныс тау 

беткейі, деп Марғаудың мәңгілік белгісіз әлемге сіңіп бара жатқанын сипаттайды. 

Қорыта айтқанда, Сафуан Шаймерденов қазақтың прозасына соғыстан кейінгі жылдары қосылған, 

шығармаларында адамдық асыл мұраттарды жырлап, нағыз адамгершілік жыршысына айналған майталман 

жазушы. Сафуан Шаймерденов әдебиет майданына араласа бастағаннан-ақ өз шығармасының тақырыбын 

адамды зерттеп, тануға, оның сан қилы мінез-құлқын, толғаныс-тебірінісін, адамдық қасиетін, қоғамдық орта 

мен жеке адамның өзара байланысын, қарым-қатынасын көрсетуге құлаш ұрды. Өз туындыларында 

кейіпкерлерінің адамшылық болмыс-бітіміне ден қойып, адамгершілік парасат мәселесін шынайы шеберлікпен 

көтере білген. 
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PROBLEMS OF TRANSLATION THEORY AND PRACTICE 
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The conceptual approach to the translation phenomenon is viewed as a deep integration of national cultures, and 
their interactions. Literary translation should be considered in the context of literary interaction as a part of multiethnic 

factor. Translation Studies in Kazakhstan has had many directions and common issues of prose, poetry and drama, the 

specifics of the translation process, and the place of translation studies in multicultural literary process has become the 

subject of translation studies. Literary translation schools reflect the evolution of transferability categories and contain 

modern concept of communicative equivalence of the original and the translated texts as a norm of translation accuracy. 

Modern communicative approach to translation is due to the facts of cross-language communication and translation 

dominants. Expansion of the original and the translated text communicative equivalence should be tolerant to the type 

of the receiving audience. The problem of interlinear translation was the object of translators’ attention for a long time. 

So the current study is aimed at several purposes as: 

http://www.kazakhadebieti.kz/
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• establishment of translation freedom and the problems of interlinear translation; 

• linguistic and extra-linguistic factor synthesis (including cultural, psychological, etc.); 

• classification of translation approaches; 

• establishing criteria for translation accuracy. 

In the result of qualitative and contrastive analysis we have found out that any text is translatable due to the 

general principles of translation: the requirement to reproduce the original strophic form, find similar rhythmic forms, 

maintain the historical and national style. Cultural, communicative, sociolinguistic aspects of translation define trends in 

contemporary translation studies. The conceptual approach to translation phenomenon is due to the deep integration of 
national cultures, and their interactions [1, 68]. 

Common problems of prose, poetry and drama, specific questions of translation process, the place of translation 

in multicultural literary process have become the subject of translation study research. Dynamic development of 

national literatures required not only translation reforms, but also changes in the reader’s cultural expectations and era’s 

aesthetic concepts. The condition of translation studies was influenced by a number of circumstances. First of all, the 

objective conditions characterized the formation of literary translation: the nature of the national literature, the 

development degree of the native literary language, the strength or weakness of translation traditions, the geographical, 

political differences in living conditions, influencing the reader perception and differences in culture. Unfortunately, the 

national psychological traits, the specificity of creative thinking, genre constructs were often left out of the translator 

attention. Partly this factual information relevant to the interior color, and traditions were compensated by footnotes, 

annotations, but it did not contribute to the full accuracy of the translation. Therefore full attention should be paid to 

translation of lingua cultural concepts, because the current problems of cultural transmission are of great importance. 
Communicative approach is one of the current trends in the theory of literary translation. This trend is due to 

cross language connections of original and translated texts and translation dominants. Expansion of the original and the 

translation text’s communicative equivalence should be tolerant to the type of the receiving audience. Thus, analysis of 

lingua cultural aspects as one of the most important factors of effective translation should be used for achieving 

equivalence of original and target text translation. 

The methods of literary comparative study are important factors to create a complete history and theory of 

literary translation and identify translation communicative equivalence. Comparative literary studies in translation 

theory and practice require comparative approach to translation analysis. It is important to take into account the degree 

of language relatedness their typological similarity, as well as the circumstances of time period when the original and 

target texts were created. Advantage of comparative method as a part of comparative-historical, typological and 

comparative approaches in linguistic science has improved the analysis of translation transformations. The translation 
process determines the place of comparative literary studies in the modern theory of translation. 

The translator’s purpose is to find a new expression for the world where the translation was created. The issue of 

translation communicative equivalence is seen as ways to compare different translations of the same work. There are 

obvious advantages of comparative literary studies, which reflect the idea that the «faithful» translation does not require 

external, formal similarity with the original, but the «clarity» in meaning transmission. The translation possibility is 

determined by the ability of multilingual texts to act as communicatively equivalent in the process of communication. 

Comparative analysis of different translations of the same original texts can find advantageous strategy of literary 

translation in a given period [2, 75]. 

Literary translation is a historical category. Different historical periods have different content and different 

interpretations of its relationship to the original literature. The history of translation in almost every culture throughout 

ancient times to the present was developed under the sign of the two requirements, sometimes, contradictory. It was 
either the requirement of maximum transmission close to the original, or adaptation of the target text to the reader 

perception. The history of literary translation is distinguished by the dominance of one requirements mentioned above. 

Analysis of translation quality should be based on consideration of the translation strategies in unity with the reader's 

competence. With the development of national literatures changed not only the circumstances of literary translation, but 

the reader’s perception of text translation in the light of the cultural stereotypes and aesthetic concepts typical to his 

cultural environment. The formation of national literatures was characterized by the rapid quantitative growth of 

translation, which was perceived by readers on a par with the works of original art. Translated literature of different 

cultures begins to be realized as the achievement of the national literature maturity connected with the particularly 

important period in the national literature as formation time of drama, short story, and novel. So the quality of literary 

translation as a factor of its entry into the target language culture was assessed from the standpoint of translation 

strategies and the readers’ competence. The national school of literary translation reflects the evolution of the category 

of transferability and contains the origins of the modern concept of original and target text communicative equivalence 
as criteria of accuracy. Transferability as one of the central concepts of translation studies showed the evolution of the 

untranslatability concepts to the concepts of accuracy as a criterion of equivalence of literary translation. At the present, 

the notion of translatability has become an axiom [3, 78]. 

It can be concluded that one of the important outcomes of translation studies of the last decade was the idea that 

literary translation is an integral part of the literature history. It is doubtless that the maximum respect for the object of 

literary translation should be required from modern interpreters to re-create it as a work of art with full respect to the 

content and form, national and individual uniqueness. 
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DIFFICULTIES OF JURIDICAL TERMS TRANSLATION 

 

Bagytzhanova Zh. 

K. Zhubanov Aktobe Regional State University 

 

Different languages divide semantic space in different ways and this theoretically excludes any possibility of 

finding full equivalence of British and American English terms. Additionally, the legal translations analysed here 

cannot be carried out in isolation from the legal cultural concepts and differences of legal systems. Theory helps to open 

up a series of possibilities and alternatives to make legal translation a practical possibility. The theoretical framework to 

be discussed here looks at the researched views of scholars on translation methods used for the transfer of legal 
language, the translator’s stance when selecting a relevant method and the issue of equivalence of the main component 

of the legal language - the terminology [1, 77]. 

In the modern English legal terminology there are French borrowing as: 

Justice  – әділеттілік; 

Accuse  – айыптау; 

cause – жауапкер, сотталушы; 

jury – сот төрешілері; 

plead – жауапкерді қорғау; 

heritage – мұра; 

marriage – неке; 

prison – түрме, абақты; 
appeal – үндеу; 

felony – ауыр қылмыс. 

 

Indirect Latin borrowing outlined the legal concepts and institutions that have already redefined within the 

Western legal tradition, forcedly introducing Norman legal culture, and became the basis for the English common 

system. Among such indirect Latin borrowings, which came into English the greatest interest is the term trespass 

brought into English law, a completely new concept of «өзгенің мүлігіне үлкен зақым келтіру», on the basis of which 

was created a system of property rights protection, consequently, the subsystem of terms denoting such concepts [2, 92]. 

All contemporary English and American civil law is built on a trespass. In addition to direct and indirect Latin 

borrowings in the structure of the English legal terminology included a large number of amputees from Latin, because 

after the publication of the order about maintenance of all court cases in the English language andafter receiving 
English language a state status all legal documents were translated from Latin into English, for example: 

in forma pauperis - legal aid – мұқтаж адамдарға ақысыз заңды көмек; 

corpusdelicti - facts of crime – қылмыс туралы ақиқат; 

ultra vires - beyond powers – құзыреттілігіне жанаспау; 

donation mortis causa- donation gift – қайыр сый; 

lis - lawsuit – сот үрдісі, айыптау; 

lex loci delicti - law of the place where the crime occurred – қылмыс орын алған жердің заңы; 

ex post facto- after the event – оқиғадан соң; 

pro forma- invoice – есепшот қағазы; 

en bane- full bench – адамға толы сот залы. 

 

Speaking about English legal terminology, we should mention the existence of synonymy in it. It is considered 
that in terminology can be only absolute synonymy. It is the result of a «clash» in the terminological system of 

borrowing and the terms established on the basis of the native language or maimed, for example: 

mercy killing – euthanasia, seizure – forfeiture, deceit – false representation etc. Sometimes absolute terms are 

different according to their syntactic structure, for example, Natural Law – Law of nature, Substantial law – Law of 

substance etc. 

One of the roots of English legal terminology synonymity can be considered euphemisms, which may have the 

meaning of crime (killing – deprivation of life – blood), and in case when mentioning one and the same word was 

avoided since ancient times, for example, death penalty – capital punishment, capital case, capital offence, capital 

sentence [3, 102]. 
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In English legal terminology absolute synonyms are marked, formed during the «clash» in the terminology 

already established terms and nominees of terminological system of professional slang (hijacking – air piracy, white 

knight – potential merger partner), it is explained by precedent right system as its wide democracy. 

In addition, we would like to mention properly terms, the presence of which in the English and American legal 

terminology is explained by the fact that the legal culture both the UK and the USA based on precedent. In the 12th 

century in England there was a legal concept, according to which the law is and always will be. This concept was 

different from the concept of the Roman law which considered the law as the creation of the political authorities. Case 

model law is based on the joint opinion of the judges on the decision of certain cases. During terminological nomination 
some doctrines, laws and regulations the name of the lawyer or judge, who have made them is used. The study showed 

that such terms are more typical for the American legal terminology than for English. 

Problems in general translation field and particularly, in specific translation, have become important as a result 

of continuous international relations development. Rapidly-developing countries need qualified specialists who have 

necessary working skills in various spheres of human activity-such as policy, economy, culture and etc. First of all, it is 

significant that one should distinguish potentially achievable equivalence, that means the highest possible content 

commonness of texts written in two different languages, commonness which is allowed because of the languages’ 

difference; and translating equivalence, - that is, practicable logical proximity of original text and its translation which 

is achieved by a translator in the translating process. Thus, translating equivalence limit is the highest possible 

(linguistic) level of the saving content of the original in translation; however in each separate case of the translation 

logical proximity to the original is achieved in a different level and by various means. 

Differences in the foreign and the translated language systems, in peculiarities of creating texts in each of those 
languages can limit the possibility of the perfect content saving of the original in translation. That is why translating 

equivalence can be based on saving (and loss, agreeably) various elements of meaning contained in the original. 

Depending on which part of the content is reproduced to provide its equivalence, there are various levels (types) of 

equivalence. Translation can ensure interlanguage communication on any equivalence level. 

Law terminology is characterized by its vast polysemy. This phenomenon appeared in the juridical language by 

historical reasons, in the course of development of law at different epochs of human history, in the course of appearance 

of social institutions and personalities who furthered to its change and replenishment. Law reflects the need of society in 

time, so meanings of the terms may vary according to different epochs and contexts. 

Legal translating first of all implies translating legal documentation (laws, acts, judicial decisions, legal rules, 

contracts, agreements, administrative papers and other law-related documentation). This kind of translating has been 

recently prevailing in the process of international relations development. In legal translation, many scholars associate 
legal equivalence with the extent to which the same ‘legal effect’ can be produced in the target text while maintaining 

fidelity to the source text. 

Taking into consideration the aforesaid, we come to a conclusion that legal translators and interpreters should 

meet the essential requirements mentioned above in order to provide a complete, correct and adequate translation. Deep 

knowledge of legal language and proficiency in legal terminology of both languages are the main factors providing the 

effective intercultural communication of legal professionals in the process of international cooperation. 
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COMPARISON OF SOURCE AND TARGET LANGUAGE GRAMMAR 

 

Ishimbayeva M. 

K. Zhubanov Aktobe Regional State University 

 

Source language and target language texts differ formally due to a number of reasons of both objective and 

subjective character. Objective reasons are caused by the divergence in the language systems and speech models. 
Subjective reasons can be attributed to the speaker’s choice of a language form. 

Thus, systemic dissimilarity of forms takes place when one of the languages lacks some grammar category and, 

therefore, has no corresponding form. For example, English possesses the morphological categories of the article or the 

gerund, or prefixes lacking in the Kazakh language; whereas in Kazakh there is a category of adverbial participle 

(көсемше) or the category of case missing in the English language. To translate these forms, one has to compensate 

them or restructure the sentence, for example: 

Ол кітапты алып, бөлмеден шығып кетті. 

Он взял книгу и вышел из дома. 

He took the book and went off the room. 
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Unique categories in one of the languages can occur at the syntactic level as well. For example, English absolute 

constructions, complex object and complex subject with the infinitive and the participle, are alien to the Kazakh 

language. Therefore, they require special attention in the process of translation from English into Kazakh. 

Unlike Kazakh, the English language possesses a number of forms of the verb: the Simple infinitive, the 

Continuous infinitive, the Perfect infinitive, the Perfect Continuous infinitive. The first two forms indicate actions 

simultaneous with that of the main predicate: 

Сізді көргеніме қуаныштымын; 

Я рад вас видеть; 
I am glad to see you. 

Мына кітапты оқығаныма қуаныштымын; 

Я рад читать эту книгу; 

I am glad to be reading the book. 

 

The Perfect and Perfect Continuous infinitives denote actions prior to that of the predicate: 

Сізді көргеніме қуаныштымын; 

Я рад вас увидеть; 

I am glad to have seen you. 

Мына кітапты оқығаныма қуаныштымын; 

Я рад прочитать эту книгу; 

I am glad to have been reading the book. 
 

On the other hand, the difference between the Simple/Perfect and Continuous/Perfect Continuous forms of the 

infinitive lies in expressing either a fact (incomplete or completed) or a process, respectively. 

Gerund is a non-finite form of the verb characterized with nominal and verbal features. It is formed with the help 

of the ending – ing added to the stem of the verb and expresses the idea of an action not pointing out number, person, 

mood. [1, 125] This form cannot be found in the Kazakh language so it cannot not be translated directly. 

The function of the gerund in a sentence are the following a subject, the nominal part of the compound nominal 

predicate, an object. Gerund is used in this function after: 

a) the verbs expressing preference: like, love, hate, enjoy, prefer and the others, and the verbs expressing the 

start, the end and the continuation of the action: start, begin, continue, finish, and others. These verbs can be followed 

by an infinitive too without much change of the meaning of an expression; 
b) after verbs: stop, regret, remember, forget, mean, go ongerund and infinitive can be used but the meaning will 

be different:  

stop+ gerund– expresses stopped action 

They stopped discussing the news; 

Олар жаңалықтардың талқылауын тоқтатты; 

Они остановили обсуждение новостей. 

 

Then the gerund can perform the function of the prepositional object after the verbs to be capable of, to depend 

on, to consist in (on), to result in, to be interested in, to feel like, to look like, to prevent from, to accuse of, to reply on, 

to approve of to insist on, to agree to, to be tired of, to think of, to complain of, to rely on to speak of, to suspect of, to 

look forward. 
In the function of attribute the gerund is usually used with prepositions “of”, “for”, “in”. 

As the Kazakh language has no such a part of speech as the gerund then depending on the function of the gerund 

in a sentence it is translated either by infinitive, participle or a noun.  

As for the form, the English participle exists in two special forms – the Present Participle and the Past Participle, 

the former varying into Simple and Perfect, active and passive forms [2, 98]. 

The Kazakh participle is altered according to time and voice distinctions. Furthermore, there is a form, called the 

adverbial participle (есімше) which varies by the tense. For example: 

The main problem is rising prices; 

Негізгі мәселе бұл - өсіп жатқан бағалар; 

Увеличивающиеся цены являются основной проблемой. 

The chairman, having risen from his seat, began to speak; 

Орнынан тұрған төраға өкілі өз сөзін бастады; 
Вставший с места начальник начал говорить. 

Raised taxes is no news for us; 

Құны өскен салық - біз үшін жаңалық емес; 

Выросший в цене налог не является нововстью для нас. 

 

The English passive voice is used more frequently due to the various types of construction it occurs in. Whereas 

the Kazakh and Russian passive voice construction is formed only by transitive verbs requiring a direct object. The 

English passive is classified into four types of construction: 

a) direct passive - it has a corresponding Kazakh and Russian passive voice form: 
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A book was given to him; 

Кітап оған берілді; 

Книга была ему дана. 

 

b) indirect passive -this form is translated by a corresponding Kazakh and Russian passive verb of the 

impersonal sentence: 

He was given the book; 

Оған кітап берілді; 
Ему дана книга. 

 

c) prepositional passive - a corresponding Kazakh and Russian sentences require the subject and the verb is used 

in the active form: 

The article was not referred to; 

Ол бұл мақалаға жүгінген жоқ; 

Он не ссылался на эту статью. 

 

d) adverbial passive - when translated into Kazakh and Russian, the English passive construction is substituted 

by an active one, sometimes a subject of the sentence is introduced: 

The room hasn’t been lived in; 

Бөлмеде ешкім тұрмайды; 
В комнате никто не живет. 

 

Thus, only one type of the English passive construction has a direct correspondence in Kazakh and Russian. 

Thus, difference in formal structures of the source and target texts can also be accounted for by the 

communicator’s logical accentuation, aswellas, by the pragmatic adaptation of the utterance to the receptor and 

translator’s idiolect. These reasons are of a subjective character, as compared with the first group. 
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TRAGIC LOVE OF BAYAN SULU AND JULIET-SIMILARITY AND DIFFERENCE 

 

Nurmanova Sh.K., Kongkabayeva A.T. 

K. Zhubanov Aktobe Regional State University 

 

In the folklore of almost every people there is a tale of a beautiful and tragic love story. The English have a story 

about Romeo and Juliet, Irish have a story about Tristan and Isolde, Uzbeks have a legend about Tahir and Zuhra. We 

have a wonderful story of Kozy Korpesh and Bayan Sulu. «Kozy Korpesh and Bayan Sulu» is a Kazakh lyric-epic poem 

of the 13th-14th centuries, recorded in the middle of the 19th century [2.10]. «Romeo and Juliet» as well as «Kozy 

Korpesh and Bayan Sulu» are very well known stories. There are many similarities and differences between the two 

stories.  

In Romeo and Juliet, Shakespeare presents the Prologue as a sonnet in order to point to the play's themes of love 
and the feud because sonnets were often used to address the subject of love in conflict. The sonnet also draws on the 

audience's expectations of the kinds of imagery that will be used. In his sonnets, Petrarch established the following 

pattern for love: A young man falls in love at first sight with a beautiful woman, but the woman resists his love in order 

to prolong the courtship and test his devotion [1.10]. This results in the lover becoming melancholy, avoiding his 

friends and family, and using poetry to express his feelings of rejection. In the opening scenes of the play, Romeo is 

presented as a typical Petrarchan lover, rejected by Rosaline, the lady he admires. Romeo uses artificial-sounding 

language to describe his emotions: «Love is a smoke made with the fume of sighs». Shakespeare continues to use the 

Petrarchan model when Romeo and Juliet fall in love at first sight at the Capulet ball [4.51]. In this instance, Romeo 

realizes that his love for Rosaline was blind: «Did my heart love till now? Forswear it, sight. For I ne'er saw true beauty 

till this night». There are two lovers from opposite sides in each. In «Romeo and Juliet» there are Romeo and Juliet. The 

chorus introduces the play and establishes the plot that will unfold. They explain how two families in Verona – the 
Capulets and the Montagues - have reignited an ancient feud, and how two lovers, one from each family, will commit 

suicide after becoming entangled in this conflict. These lovers are Juliet Capulet and Romeo Montague. Only after the 

suicides will the families decide to end their feud. 

In «Kozy Korpesh and Bayan Sulu» there are Kozy and Bayan. There love is forbidden in both plays but for 

different reasons. In «Romeo and Juliet» the two families are sworn enemies and have been in a feud for a long time. In 

«Kozy Korpesh and Bayan Sulu» there are some differences, as parents decided their destiny for them. The types of 

http://www.gradesaver.com/romeo-and-juliet/study-guide/character-list#juliet
http://www.gradesaver.com/romeo-and-juliet/study-guide/character-list#romeo
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parents portrayed in each are very different though. Romeo and Juliet’s parents are involved with their children a lot yet 

in «Kozy Korpesh and Bayan Sulu» their parents are not involved much. 

Both stories involve feuding between families with different values, and end in the deaths of young people 

because they believed their love would overcome the hostilities, or that they were set apart from the feuding and their 

love had nothing to do with the rest of the world. How much life's truth and how much genuine poetry in the image of 

young Juliet! Despite her youth - and she is only thirteen years old - Juliet has a rich spiritual world. She is smart 

beyond her years, her heart is open to a great feeling. She is spontaneous, as it is natural for a girl. Of course, she is 

embarrassed when she finds out that Romeo heard her talk of love for him. But, making sure that he responds to her 
with the same feeling, she first asks when they marry. Juliet is bold and resolute. Of the two, she is more active than 

Romeo. And the circumstances develop in such a way that she needs to find a way out of the situation in which she 

found herself when her father flatly demanded her consent to a marriage with Paris. 

Juliet is clearly uninterested, but understands that a vocal refusal will gain her nothing. Her act of innocent 

submission will allow her to be devious later on, to her advantage. Juliet is already showing her powers of deception by 

asking her Nurse about two other men before asking after Romeo because she does not want to arouse her chaperone’s 

suspicions. Juliet's courage is especially evident in that fateful scene, when she, on the advice of a monk, drinks a 

sleeping pills. How natural is the fear of the young heroine, when she reflects on the terrible spectacle she is to see 

when she wakes up in the family crypt among the corpses. However, having overcome fear, she drinks a drink, for only 

after passing through this test, she will be able to connect with her beloved. 

Decisiveness inherent in Juliet, is manifested even when she wakes up in a crypt, sees a dead Romeo. Without 

thinking twice, she ends up with herself, because she can not live without Romeo. How simple, without false pathetic 
behaves Juliet in the last hour of choice. However, the love between Romeo and Juliet is not frivolous [4.70]. The 

lovers speak in a sonnet that invokes sacrilegious imagery of saints and pilgrims. This indicates the way in which these 

lovers can only be together when they are completely separated from the flawed morality and complications of the 

world around them.  This disorder is ultimately the obstacle that keeps the apart - and they will eventually decide to 

withdraw from the world in order to be together. Both Romeo and Juliet believe in the purity of their love - their future 

may be uncertain, but in the moment, their passion is all-consuming. 

And, now, a little bit about Bayan Sulu: An ancient legend about tragic love of Kozy-Korpesh and Bayan-Sulu 

has it that: friends since the childhood Sarybay and Karabay swore to marry their children that were affianced even 

before the children’s birth. But Sarybay died during hunting before the birth of the son [2.15]. Bayan, growing up, 

turned into a girl of wonderful beauty; the nickname "sulu" became inextricably linked with her name, and the glory of 

her beauty began to spread throughout the steppe [2.21]. Kozy and Bayan, connected by bonds of the marriage contract, 
fell in love with each other. But as time passed perfidious Karabay changed plans. He promised to bestow his daughter 

in marriage for local djigit Kodar who has rescued once Karabay’s flocks from jute. Kodar becomes a barrier between 

the lovers. In this eternal love triangle the first who died was Kozy [3.88]. 

Soul-sick Bayan resorted to cunning to revenge the murderer. She promised to marry Kodar if he builds a well 

with spring water. Kodar started to work, holding hair of the girl. But unexpectedly Bayan cut off plaits and Kodar fell 

in the well and perished. Bayan revenged Kozy’s death. On his grave the heroine of the legend stabbed herself with a 

dagger. 

Suffice it to say, both Romeo and Kozy died; Romeo by his own hand, and Kozy by gang violence. Juliet and 

Bayan died, too, also by their own hand. This is the main similarity in the two stories. Furthermore, both girls were 

smart and sly. Other minor differences: Bayan's friends warned her repeatedly to stay away from Kozy. Juliet's only 

friend was her nurse, who actively encouraged the romance. Bayan's and Kozy's parents are largely absent from the 
story; the conflict in their relationship was one of ancestry and culture, while Romeo and Juliet were of the same 

country and culture. 

To sum up,studying the relationship between native and non-native languages in modern linguistics using the 

principles and methods of comparative linguistics is one of the most developing areas in domestic and foreign 

linguistics. 

Literary comparisons are one of the most commonly used, significant, widely used linguistic units that are 

widely used in various dictionaries of the English and Kazakh vocabulary.Comparison of literature, in particular, the 

world novel and Kazakh poetry, became possible not only from the point of view of the person (formal), but also with 

the help of a meaningful, conceptual, conceptual approach, by defining the national identity, world outlook, spiritual 

wealth, culture of peoples and bringing them to future generations. And in comparative and linguocultural and linguistic 

cognitive studies of literature in relative or non-linguistic languages, the discovery of their identity and identity in 

languages will also be important for intercultural communication in the context of globalization in the modern world. 
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THE PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL TERMS 

 

Okassova G. 

K. Zhubanov Aktobe Regional State University 

 

Pedagogy is the study of being a teacher, or the process of teaching. The Oxford English Dictionary defines 

pedagogy as: «The art, occupation, or practice of teaching. Also: the theory or principles of education; a method of 

teaching based on such a theory». It defines a vocabulary as: «The range of language of a particular person, class, 
profession, or the like» [1;17]. 

This report is interested in vocabularies that may be used to describe pedagogy, particularly in the sense of the 

practices of teaching, which are inherently and dialogically related to the practices of learning. Necessarily, the report is 

interested in vocabularies that describe educational resources and materials, as these vocabularies are on the whole more 

highly developed, rigorously applied, well maintained and standardised than those of educational practice, but only 

insofar as these vocabularies show potential for supporting or involving the development of vocabularies of educational 

practice. The term generally refers to strategies of instruction, or a style of instruction. Pedagogy is also occasionally 

referred to as the correct use of instructive strategies. In correlation with those instructive strategies the instructor's own 

philosophical beliefs of instruction are harbored and governed by the pupil's background knowledge and experience, 

situation, and environment, as well as learning goals set by the student and teacher. 

Pedagogical vocabularies refer to the languages used to describe learning designs and activities. Pedagogical 

vocabularies are used to describe pedagogy, particularly in the sense of the practices of teaching, which are inherently 
and dialogically related to the practices of learning. In particular it was pointed out, that clear vocabularies could help 

with. 

Application and tool development. 

Personalisation of content, tools, teaching and learning environments and knowledge and resource management 

strategies. 

Articulation, i.e. help teachers and learning technologists to reflect on their practice and discuss it in coherent 

terms. 

Help cross-domain communication between developers, learning technologists, educational developers, 

practitioners and learners. 

Be useful for resource description and discovery, e.g. learning object repositories 

Conceptual modelling of the learning design domain [2;7]. 
This report provides an inventory of different types of vocabularies relevant to the domain of pedagogy. 

Different forms of vocabularies are suitable for different purposes, and, as there is a wide range of potential uses for 

pedagogical vocabularies, it is necessary to begin by considering these different vocabulary types and their 

characteristics. 

Active Learning Classroom (ALC): Students talk, listen, read, write and reflect as they approach course 

content through problem solving exercises, informal small groups, simulations, case studies, role playing and other 

activities-all of which require student to apply what they have learned to become actively involved in the learning 

process. 

Blended Learning: AKA «Hybrid Learning». Refers to the mixing of different learning environments. It 

combines traditional face to face classroom methods with more modern computer-mediated activities. The strategy 

creates a more integrated approach for both instructors and learners. Formerly, technology-based materials played a 
supporting role to face-to-face instruction. Through a blended learning approach, technology is increasingly more 

important. 

Student Centered Learning: An approach to education focusing on the needs of the students, rather than those 

of others involved in the educational process, such as teachers and administrators. This approach has many implications 

for the design of curriculum, course content, and interactivity of courses. Student-centered learning is focused on the 

student's needs, abilities, interests, and learning styles with the teacher as a facilitator of learning. This classroom 

teaching method acknowledges student voice as central to the learning experience for every learner. Teacher-centered 

learning has the teacher at its center in an active role and students in a passive, receptive role. Student-centered learning 

requires students to be active, responsible participants in their own learning. 

Problem-based learning (PBL): Student-centered pedagogy in which students learn about a subject in the 

context of complex, multifaceted, and realistic problems. Working in groups, students identify what they already know, 

what they need to know, and how and where to access new information that may lead to resolution of the problem. The 
role of the instructor is that of facilitator of learning who provides appropriate scaffolding of that process by (for 

example), asking probing questions, providing appropriate resources, and leading class discussions, as well as designing 

student assessments. 

Mobile Learning: AKA «M-Learning». Has different meanings for different communities. Although related to 

e-learning and distance education, it is distinct in its focus on learning across contexts and learning with mobile devices. 

One definition of mobile learning is: Any sort of learning that happens when the learner is not at a fixed, predetermined 

location, or learning that happens when the learner takes advantage of the learning opportunities offered by mobile 

technologies. In other words mobile learning decreases limitation of learning location with the mobility of general 

portable devices. 

http://edutechwiki.unige.ch/en/Learning_design
http://edutechwiki.unige.ch/en/Learning_object_repository


13 

 

Inquiry Based Learning: Emphasizes constructivist ideas of learning. Knowledge is built in a step-wise 

fashion. Learning proceeds best in group situations. The teacher does not begin with a statement, but with a question. 

Posing questions for students to solve is a more effective method of instruction in many areas. This allows the students 

to search for information and learn on their own with the teacher's guidance. The topic, problem to be studied, and 

methods used to answer this problem are determined by the student and not the teacher. 

The purpose of the Pedagogical Vocabularies Review is to provide an inventory of existing controlled 

vocabularies that may be of interest in describing pedagogical aspects of educational resources (including case studies, 

learning objects, lesson plans, learning activity designs, educational software, etc.), and in describing aspects of learning 
and teaching relevant to the recording, managing, sharing and searching of educational resources, including learning 

designs and patterns. 

Accurate, pedagogically informed descriptions of learning designs would support: 

More pedagogically-informed decision-making at the design stage; 

The inclusion of pedagogically rich information along with learning designs to facilitate their sharing, re-use, 

adaptation etc; 

Easier management of and searching for relevant learning designs (e.g. through classification according to one or 

more pedagogic taxonomies); 

Reflection on what is pedagogically appropriate and effective in learning designs. 

This field has provided a particular momentum to the search for shared pedagogic vocabularies because of their 

perceived value in describing these learning designs. 

The basic categories of pedagogy are personality formation, upbringing, education, and instruction. Personality 
formation, formerly called upbringing in its broad sense, is the process of shaping an individual by means of goal-

oriented influence (upbringing in the true sense of the word) and of the varied and often contradictory influences of the 

environment. In contemporary foreign pedagogy the first group of influences is often called intentional upbringing, and 

the second functional upbringing. 

Education is the process and result of assimilating a system of knowledge and of developing skills and habits 

eventually ensuring a certain level of development of a person’s cognitive needs and capacities and his ability to 

perform some kind of practical activity. A distinction is made between general and specialized education. General 

education provides each person with the knowledge, skills, and habits he needs for overall development. These are the 

basis for a subsequent specialized education, whose goal is preparation for professional work. In level and scope, both 

general and specialized education may be primary, secondary, or higher. Polytechnic education is an integral part of 

general education. 

Used literature 
1. The Oxford English Dictionary. Second Edition, Oxford: Clarendon Press, 1989. 

2. Currier S., Lorna M. Campbell, Helen Beetham Pedagogical Vocabularies Review, JISC Pedagogical 

Vocabularies Project, Final Draft, 2005. 

 

 

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE HUMANITARIAN SPHERE 

 

Tleumuratova Zh.S. 

K. Zhubanov Aktobe Regional State University 

 
Initially computers were perceived as number-crunchers, and most data were numerically coded for input and 

analysis. These data were often subject to purely statistical analysis, and eventually the «quantitative paradigm» took 

hold in some humanities disciplines, such as history and archaeology. The gradual realization that computer hardware 

and software could manipulate symbolic as well as numeric data had a remarkable impact on the kinds of projects for 

which computers were used. Today, most scholars recognize that data need not be numeric to find a place in humanities 

information processing. To some extent the discussion of computer-based projects is best viewed from the vantage of 

the raw materials of scholarship, which include text, data, images, and sound. At least two additional resources must be 

considered: electronic communications, which permit the transmission of information; and combined sources 

(hypermedia/multimedia), which provide a platform for working with several different types of raw material 

simultaneously. The distinction between text and data, too, is somewhat artificial. Historians and archaeologists often 

work with kinds of information that are most effectively collected, manipulated, stored, and output in structured form. 

Some of the new tools for working with textual data have blurred the distinction between text and data, but many 
different types of information are still better handled as discrete units by statistical and database management software. 

To assess the impact of new technology on humanities scholarship, we concluded that it would be helpful if the 

developments were viewed in terms of the type of information involved. 

If the use of computers for word processing, electronic mail, and simple searching of online databases or 

catalogs is excluded, the computer-based work done by humanists can be divided into five categories: the provision of 

general resources, such as library catalogs, dictionaries, and bibliographies; the retrospective conversion of manuscript 

or printed sources into machine-readable form; the creation of specific research tools, such as databases and image 

banks; the extraction of summary data from larger electronic resources, such as population censuses and tithe surveys; 

and the computer-assisted investigation of hypotheses and testing of models. The first three categories provide the basic 
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resources for further research in the humanities and lay the foundation for the last two categories. The projects 

described in this report illustrate the overall impact of new technology on scholarship. The coverage is not 

comprehensive; the projects cited are offered as significant examples of what has already been accomplished and what 

already is underway or planned for the future. Inevitably there are gaps. The discussion of sound, for instance, touches 

on sound cognition by musicologists, but excludes research into the understanding of text by linguists and literary 

scholars. The computerization of materials in museums, libraries, and archives is also not treated exhaustively. Major 

institutions, such as the Library of Congress, the National Archives and Records Administration, and research 

universities, have computerization programs, but smaller institutions often lack the resources, equipment, and training 
necessary to undertake such programs. We discuss in the concluding section some ways to address problems facing 

these institutions. Developments in communications technologies and facilities have had a significant impact on the 

way scholars use and exchange information. The Internet came to the forefront as a powerful communications system 

for the higher education community in the 1980s. Since then, its use has grown dramatically and has extended beyond 

electronic mail and day-to-day communication to the exchange of papers, the launch of collaborative ventures, and the 

provision of online access to resources. In this context it is important to emphasize that the use of electronic mail (e-

mail) and online information services requires a personal computer or intelligent terminal on every scholar's desk. In 

humanities departments such provision is by no means assured. Improved access is essential to ensure that all scholars 

have access to the growing range of Internet services. 

The use of e-mail has led to the formation of discussion lists and bulletin boards. Discussion lists allow users to 

exchange ideas with other scholars and to distribute information to groups in their field. Users can "post" information to 

electronic bulletin boards and log in to read what interests them. Most scholars use bulletin boards and discussion 
groups specific to their field of study. Specialized discussion groups and bulletin boards tend to promote discussion 

rather than distribute announcements. 

Discussion groups, bulletin boards, and IRC are not without limitations. Impermanence is one of the more 

intractable problems of the Internet, and services often migrate, wither, or disappear altogether. At times a small group 

or an individual will tend to monopolize a discussion, which undermines the dialogic aspect of networked 

communication. The anonymity associated with bulletin boards and discussion groups can give participants a license for 

mischief that face-to-face interaction might inhibit; on the other hand, anonymity can also lead to more honest and 

creative exchanges. 

Indeed, as the Internet gained in speed and richness of available resources, librarians, scholars, and information 

technology specialists began to create new applications of considerable significance to humanities scholars. These 

included new publishing opportunities; the digitization of picture and slide collections and of sound archives; the 
scanning and delivery of high-quality facsimiles of manuscripts, archives, and rare books; and the production of 

multimedia courseware and interactive learning sessions. These applications came into being sooner than most had 

expected with the appearance of the World Wide Web. The Web, as it is usually termed, allows for multimedia file 

transfer and access to millions of sites around the globe.  

In truth, however, the Web is still a fairly raw technology. It points to resources in an elegant and even flashy 

way, but still suffers from considerable drawbacks which include missing, defective, or outdated links; difficulties in 

ascertaining the authority behind most Web sites; the misleading titles of many sites; the burgeoning incursion of 

commercial ventures onto the Web; the sheer amount of material available; and the lack of direct access to the texts and 

other resources in some databases. Because the Web is a highly accessible mass publishing environment, many 

academics have embraced this new medium. The concept of an arena for public discourse appeals to most scholars. 

However, on the level of day-to-day work, the openness of the Web has led to a saturation of communication space that 
at times seems to erase the possibility of coherent discourse. 

Humanities instruction and scholarship generally endeavor to reinterpret and reevaluate our textual legacy in an 

evolving understanding of larger historical, social, and cultural contexts. Since work in the humanities has been largely 

text-based, electronic text projects are becoming increasingly important as academic resources. Electronic texts include 

scholarly editions, corpora of contemporary writings and transcriptions, reference works, and instructional hypertexts. 

The most prolific electronic text producers combine the expertise of scholars, librarians, and humanities computing 

consultants. Electronic texts from manuscripts and printed sources are now available in different formats and from a 

number of different venues. Some projects endeavor to provide comprehensive coverage while others focus on a 

particular corpus of texts. Some are combined with integrated software for analysis and can be accessed only by means 

of that software; others offer plain text files which can be processed by software chosen by individual scholars. 

Generally speaking, though, the primary purpose of a text archive is to ensure that machine-readable texts 

remain available to the academic community. Because the texts come from so many different sources, they vary 
considerably in format, accuracy, and type of coding. Discussion is ongoing on establishing standards of text encoding 

so that these archives remain universally pertinent. Linguistics is another area where electronic text corpora are being 

developed on a large scale. The results are proving invaluable not only in lexicography and the preparation of language 

reference works, but also in the development of speech recognition for computers, machine translation, computer-

assisted language learning, and "intelligent" word processing software. Because human language is so complex, 

computer programs for processing it must be fed enormous amounts of data including speech, text, lexicons, and 

grammars to be robust and effective. Shared resources permit replication of published results, support fair comparison 

of alternative algorithms or systems, and permit the research community to benefit from corrections and additions 

provided by individual users. The Linguistic Data Consortium (LDC) is an open consortium of universities, companies, 
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and government research laboratories supported by grants from the Advanced Research Projects Agency (ARPA) and 

the National Science Foundation. It creates, collects, and distributes speech and text databases, lexicons, and other 

resources for research and development purposes. The University of Pennsylvania is the LDC's host institution. Its 

collections include texts, audio files of telephone speech, and audio and video files of broadcast data, using such 

computer-based linguistic technologies as speech recognition and understanding, optical and pen-based character 

recognition, text retrieval and understanding, and machine translation. 

 

 

USING GAMES IN TEACHING WRITING IN ENGLISH IN PRIMARY STAGE 

 

Tolepova G. 

K. Zhubanov Aktobe Regional State University 

 

It is a fact that problems of teaching writing attract the increasing interest among methodologists and teachers – 

practicians, and the beginning teachers. Recently many teachers, using various methodical literature, look for ways of 

increase in learning efficiency of pupils to writing in English. Undoubtedly, the importance of abilities of writing of the 

essay and personal letter is most obvious at the senior grade level to a foreign language, but formation of these abilities 

should be begun with the most initial stage of acquisition of a foreign language. 

To achieve these objectives, rather long term during which pupils need to get acquainted from the first steps with 

the learned language as the means of communication is required. The graduate of elementary school will learn: 
• to write out from the text of a word, a phrase and the offer; 

• to write a greeting card by New year, Christmas, a birthday (with a support on a sample); 

• to write a short letter to the foreign friend; 

• to write short answers to the questions in the text; 

• to fill out the simple questionnaire. 

At each step of training children get acquainted with rules of reading and writing of the new words which are 

selected for this grade level and learn to apply them within the studied lexical and grammatical material. English course 

books include the textbook, a workbook, the book for reading, the book for the teacher, an audiocourse. In the textbook 

and in a workbook at each lesson there is a place for development of abilities of the letter and also a large number of 

exercises of lexical and grammatical character. 

Inthese books there are tasks where abilities of writing of the letter in various styles are formed, grammatical 
skills, ability to ask the general and special questions train. For development of skills of use of lexical units the 

exercises promoting formation not only communicative competence (in a written statement), but also steady idea of a 

letter form and also of logical statement of thoughts that for pupils very important are also provided. 

Carrying out these or those written exercises, pupils improve lexical and grammatical skills, develop ability to 

use the letter as means of mastering other types of speech activity. 

In the article presents the use of game receptions to write about teaching writing in English in initial classes. 

As a rule, teaching writing in Englishbegin already with the first lesson, with the first letter of the English 

alphabet, and within the first year of training conducts active work on mastering an English calligraphy and also 

spelling within studying of lexicon. For storing of rules of transfer of the sounding words on the letter children use color 

cards (vowels are designated in one color, concordants – to others, or are allocated with different flowers of a letter, 

corresponding to different sounds, etc.). More than once teachers asks themselves a question: «What it is possible to 
make the teacher more effectively to develop writing skills and abilities and a written language at elementary school?» 

And here it! GAMES!!! 

Long ago it is known that game activity is the most powerful motivating factor to attract young learners to 

studying. Considering it, teachers try to use in the activity as much as possible games for development of a written 

language. The training games aimed at formation of spelling skills are given below: 

«Alphabetic salad». Alphabet letters (plastic or cards with letters) develop in «a magic vessel» (a bowl, a dish). 

Children in turn approach «vessel» get any letter, write down it on a board (capital and lower case). Other pupils call 

her aloud. 

«Alfavitorodeo». Dividing the class into two teams, the teacher calls some letter. Representatives of teams in 

turn leave to a board and write on it the called letter. That team which has correctly written all letters wins. A game can 

be complicated, calling the pupil of a combination of letters and word. Such game promotes the correct writing of words 

and serves for development of visual memory [1, c.36]. 
«Mute dictation». Such dictation can be carried out by two ways: 

1. The teacher shows pictures where, the words designating names are already known to children. Each picture is 

shown 10-15 seconds. Then pupils write down words in a notebook. 

2. (This way it is more expedient to use when children already well know a graphic image of words and are able 

to read them) largely written words on cards are shown to Children. Within 5-10 seconds pupils try to remember words, 

and then cards remove, and children write down these words on memory. 

«Dictation memory». Each player receives an individual card with the words (no more than 7), he is given time 

(no more than 1 minute) for acquaintance with words, then cards get, and children write words on memory. 
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«Spider». The teacher writes down on a board some word, for example «Dog». Pupil writes a word on any of the 

letters making this word, and letters settle down as star beams. Second option of this game: on a class the leaf with the 

written word is started up. Each child writes the word beginning on the last letter of the previous word [2, c.38]. 

«Bingo». This game is known by everyone. Children draw in a notebook a square from nine sections (cages have 

to be such size that in them found room the words of average length). In one minute children have to fill a square with 

lexicon on the subject set by the teacher. Then the teacher spells words («spelling»). Those children at whom the word 

is written down correctly delete him. That child who will be the quickest delete all words wins and will shout: 

«BINGO». 
«Auction». On the teacher's signal children write down words on the set subject. That pupil who has written 

more words for a certain period wins. 

«Captains». The class is divided into teams. Every team elects the captain. They approach the teacher and choose 

a leaflet on which the name of a subject is written (fruit, numbers, colors, animals, family members, a situation, etc.) 

Captains come back to the team and report her subject. On the teacher's signal captains go to a board and write the first 

word on the subject prompted by team, then they come back to the team behind the following word, etc. again that team 

which will write correctly bigger number of words on the offered subject wins. 

«Complement». The teacher writes the short offer on a leaf, and pupils in turn supplement him. The game is 

played until players can expand the offer. The one who has finished with the last the offer wins. He writes also the new 

offer. For example: I go. I go to school. etc. 

«Magic pencil». It is necessary to elect the leader. His task - to write a word, but a word he «writes» with the 

imagined magic pencil in air. A problem of the others - to write down words in notebooks. The one who has correctly 
written down all words wins. 

«Crest». The class is divided into 2-3 teams. On a board for each team very long word is written. Representatives 

of teams in turn run up to a board and write the words beginning with the letters making an initial word, down. The 

words of one team shouldn't repeat. That team which also has correctly written the first words wins. Words can be 

different parts of speech, the main thing that they were longer, than the words of rivals [3, c.57-59]. 

«Draw up». The teacher writes on a board a long word, for example DEVELOPMENT. Children have to make 

new words of letters of this word and write down them. For example: DEVELOP, MEN, MOVE, DEMO, etc. The one 

who called the last word wins. 

«Cunning letter». To children cards are distributed, and it is offered to write as much as possible words in which 

the specified letter costs on a certain place. Time of performance of a task is regulated (3-5 minutes). 

«Insert a letter». For a game it is necessary to divide group into two teams. The board is divided into two parts. 
For each team words are written down, in each of which the letter is passed. Representatives of teams serially leave to a 

board, insert the passed letter and read a word.  

«Doublers». It is in advance necessary to prepare different texts of dictations. Each pupil receives by one card 

with the text and reads silently the text. All pupils break into couples. One reads, the second takes dictation the text. 

Then couples change. After the termination of a dictation pupils exchange notebooks and without cards check written. 

«Who is more?». The group divides in 2 teams. Each team has to write down as much as possible words on 

subjects: name of a sports game; animals; colors; members to family; seasons, etc [4, c.34-35]. 

Many games and tasks exist in this direction of work. Teachers advise types of written tasks to classify 

depending on the level of extensive written language: 

• At the level of a letter: lead round the offered template, pick up a lowercase letter to header and vice versa, 

write down the passed letter in a word, in the alphabet, etc. (The purpose of such tasks – fixing of letters of the alphabet, 
work on formation of writing skills of lowercase and capital letters). 

• At the level of a word: signatures to pictures, lists of purchases, dictionaries, etc. (The purpose of such tasks – 

fixing of new lexicon, work on formation of writing skills and spelling). 

• At the level of the offer: diaries, phrases in comics, short descriptions, various tables and questionnaires, etc. 

(The purpose of such tasks – fixing of new grammatical structures and colloquial phrases through their use in written 

communication). 

• At the level of the text: signatures to packings of seeds, products, etc., advertizing, greeting cards, invitations, 

tickets and even mini-books. (The purpose of similar tasks – formation of skills of planning, writing, editing and 

understanding of structure of the letter). 

It is known that each pupil has certain abilities to study. The teacher's task – to contribute to the development of 

the child and not to do much harm at all. Therefore, building the lessons taking into account age and specific features of 

children, teachers try to teach children interestingly. Besides games they give interesting tasks, considering their age, 
possession of writing skills, level of training.  

The second class year: 

- attach letters and sounds to the balls and write down them; 

- enter a missing letter / letters; 

- write the corresponding letters; 

- make of letters of a word and write down them; 

- distribute words on semantic groups and write down them; 

- solve a crossword puzzle and write down words; 

- make the offer of words and write down it; 
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- write offers on a sample, substituting the passed words; 

- make the story of phrases and write down it; 

- make the coherent story of offers and write down it; 

- make a crossword puzzle on a subject and write down it; 

- write phrases for drawings; 

- read the answer and write a question to him; 

- write the corresponding answer to each question; 

- paint and describe the picture; 
- write down words in the table; 

- make as much as possible words of one word and write down them. 

 

The third year: 

- make story/dialogue of offers; 

- write the dialogue/poem on the basis of this support; 

- read the beginning of the offer, think up the end and write down it, place offers in a logical order; 

- make the questionnaire for clarification of the set information and write down it; 

 - make questions for an interview on the set subject and write down them; 

- describe the picture, using keywords; 

- make the menu and write down it; 

- answer questions; 
- rearrange words correctly and write down offers; 

- fill out admissions with words; 

- write the story on a sample; 

- write the instruction. 

 

The fourth year: 

- add offers; 

- make and write down the list of purchases; 

- write the recipe of the favourite dish; 

- write the invitation to a holiday; 

- make and write down a riddle; 
- make and write down the instruction; 

- make of offers the story according to the picture, add it and write down; 

- fill out the questionnaire; 

- write a congratulation to the friend on a support on a sample; 

- respond the friend to the letter; 

- describe the picture; 

- make and write advertizing; 

- write the diary of weather. 

 

Each teacher should think over any form of work. Therefore in the scheduling over the letter teachers have 

already developed an algorithm: 
1. To choose a subject. 

2. To define the purposes for development of writing skills. 

3. To designate possible difficulties at pupils. 

4. To formulate a written task on a subject. 

5. To choose 3-4 exercises which will prepare pupils for performance of a communicative task. 

6. To plan a possible task for integration with oral speech. 

7. To carry surely out a reflection to define: 

1) whether the task has the communicative purpose; 

2) whether the ultimate goal of a task is rather it is clear designated; 

3) whether preparatory tasks will help with achievement of a communicative task; 

4) whether the progression in development of skill is observed; 

5) whether exercises of one communicative task are balanced; 
6) whether instructions for performance of tasks are rather accurately formulated; 

7) whether the format of a communicative task is observed [5, c.12-14]. 

 

All these games ans tasks will help to enrich and purposefully design lessons of formation of written language 

and to increase motivation of learning a foreign language. 

Training of a written language at the initial stage can be fascinating and very effective process – everything 

depends on imagination and desire of the teacher to teach as it is possible better. 
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So, the ability to write in a foreign language is put at the elementary level at elementary school, on average a link 

this ability develops, and in high school the skill is perfected and to examination pupils have to already be able to write 

the letter and the essay. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ ЖӘНЕ БӘДРИСАФА (АЛЕКСАНДРА) 

 

Абдижалилова М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 
Қазақ елінің маңдайына жұлдыз болып туылған,жүрегі елім,жерімұлтым деп соғып,ел болашағы хақында 

құрбан болған А.Байтұрсынов ХХ ғасырдың бас кезінде әрі қазақ жастарының рухани көсемі де болған. Алаш 

ардақтыларының өздері ғана емес, сонымен қатар бүкіл отбасы да солар сияқты түрлі қиындықтарды, 

айдауды,қуғындауды,жалған жала тағынуды бастарынан өткерген.Осындай біртуар азаматтың бағына жаралған 

Бәдрисафа анамыз (Александра) ұлт жанашырының адал жары еді. Осындай азаматтың әйелі туралы бірер сөз 

қозғап,оның кім болғанын,немен айналысқанын,қандай жар болғаны туралы білуміз керек. Бәдрисафа анамыз 

жайында толық мәлімет жоқтың қасы,дегенмен оның 1878-1946 жылдар аралығында өмір сүргендігі туралы 

зерттеушілер пікір қозғаған. 

Ал енді Ахмет атамыз пен Бәдрисафа анамыз қалай некелесті екен? Соған тоқталсам. 

Жалпы, өмірде Ахмет Байтұрсыновтың адал жары Александра туралы көп айтылмайды. Сондықтан да 

аяулы жан жайындағы деректер де сирек сөйлейді. Ардақтылардың, көзін көргендердің жазып қалдыруынша, 
Ахмет пен Бәдрисафа Әулиекөлде танысты деседі. Бұлай деуінің себебі: Ахмет Әулиекөлге мұғалімдік 

қызметке екі рет келген екен. Кейін де Әулиекөл маңын жағалай барғыштап жүрген. Міне,бар сырды 

Ахметкеқайта-қайта ат басын бұрғызған осы Әулиекөлдің астарынан іздеу керек. Жергілікті жұрт Ахмет пен 

Бәдрисафа анамыздың махаббатының куәсі ретінде Әулиекөлдің жеті көлінің бірін «Мұғалім көлі» деп атаған. 

Ахмет пен Бәдрисафаның некелесуі туралы неше түрлі мәліметтер бар. Бір мәліметтерде Ахмет 

Байтұрсынов 25те, ал жары 19 жаста болғанда мұсылманша некелерін Троицк қаласында қиған делінеді. 

Жақындарынан қолдау таппай осы себептен екі ғашық Троицк қаласында некелеседі. Осында Александра 

ислам дінін қабылдап, 2 ай бойы діни дәрістер тыңдайды. Ахметтің қалауымен Александра атын мұсылмаша 

етіп Бәдрисафа («Бадрун-толық ай», «Сафа-кіршіксіз таза») қояды. 

Енді Мәмбет Қойгелдінің мәліметіне сүйенсек, Ахмет пен Бәдрисафа некелерін Семей қаласында 

қидырған. 
Самрат Кәкішев өзінің «Ахаң туралы ақиқат» еңбегінде Бәдрисафаны «Падрис апам» деп атайды. 

«Патша үкіметі тіркелуге барғанымызда басқа ұлттың қызы деп оған некелесуіме рұқсат бермеді. Сол уақытта 

Александра деген атын өзгертіп, башқұрттың Падриса деген қызының атын алған. Содан кейін маған үйленуге 

рұқсат берді. Әйтпесе оның аты - Александра», - деп Ахметтің өзі айтқан әңгімесін де келтіреді. 

С. Кәкішевтің Александраға «Падриса апам» деуінің сыры осыда жатыр. 

Некелесіп болған соң, замандастары және де ауылдастары ұлт ұстазының бұл қылығын құп көрмей, 

келіншегін ауылға таныстыруға алып келгенде: «Сібірге жер аударып жіберген адамдардың қызын не бетіңмен 

әкелдің?», - деген ауылдастарына былай депті: 

Сұрасаңыз есімі – Александра Ивановна, 

Ризамын құдайдың оны маған қиғанына. 

Бір кәпірді мұсылман қып, сауаптансам, 

Тұрмай ма он молданың иманына. 
Ақиқатында Ахмет Байтұрсынұлының кіндігінен бала тарамаған, аға-інісінен бауырына салып, өз атына 

жаздырған екі ұл, бір қыз болған. Шолпан ақсары қыз болғандықтан, Ахметтің жұбайы өзі қалап, оны үш 

жасынан тәрбиесіне алыпты. Бір деректерде Шолпанды суреттегенде оны «ақ сары, көзі көк» деп бейнелеп, 

Бәдрисафа өзіне ұқсайтындықтан өз тәрбиесіне алғандығы туралы жазылады. Осылайша ағасы Кәкіштің 

ұлдары Аумат пен Қазихан, Мәшеннің қызы Шолпан Ахмет пен Бадрисафаның балалары болып кеткен. 1929 

жылы Ахмет түрмеге жабылған кезде, мұғалімдер семинариясын енді бітірген Аумат пен Қазиханды ел 

шонжарлары «халық жауының асырандылары» деп, ат құйрығына сүйретіп өлтірткен. 

Ал Бәдрисафаның қайтыс болғаны туралы көптеген сан қилы мәліметтер бар. Біреулері оны қамаудағы 

кезінде әбден азапталып,мүгедекке айналғаннан кейін Қостанайдағы ауруханада қайтыс болады десе, енді 
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біреулері Бәдрисафаны өмірінің соңғы жылдарын жалғыздықпен өткізіп 40 жылдары қарттар үйіне барып,көз 

жұмады дейді. Тағы бір деректерде ол «Қостанай ауданындағы Александровка селосында жүйке ауруларын 

ұстайтын бақпаға кеттім» деп, бүгінгі Қасқат ауылына келген екен. Сол кеткеннен Бәдрисафадан ешбір 

ағайыны хабар алмаған. 1946 жылы, соғыс аяқталғаннан кейін Б. Мұхамедсадыққызы дүниеден озған деген 

дерек бар. Алайда, оның нақты қай жерге жерленгені белгісіз. Ауылдағы көзкөрген қариялар Александра есімді 

әйелдің соғыс аяқталғаннан кейін осы елдімекенге қоныс тепкенін айтады. Ауыл шетіндегі иесіз қалған 

үйлердің бірін паналаған ол өмірінің соңғы жылдарында ауыр науқастанған. 

Міне, «халық жауының» ғашығының өмірі айдауда, ылғи қашуда болса да, 19 жасынан бастап сүйгені 
үшін көптеген қиындықтарға толы азапты күндері өтсе де, «халық жауының асырандылары» сүйретіліп 

өлтірілсе де өзінің сабырлығы, сыпайылығы, жарына деген адалдығы мен қамқорлығы, кіршіксіз таза сезімі ел-

жұртқа аңыз болып, халық Бәдрисафаны «ақ келін» деп атап кеткен. Бәдрисафаның Ахметке деген сыйластығы 

соншалықты, тіпті оның атын атамай, «төрем» деген. 

Зерттеу жұмыстарын жүргізе отыра Бәдрисафа анамыздың жеке қасиеттері мен мінезі туралы біраз 

мәліметтерді жинастырдым. Ол Қостанайдан жүз шақырым жерде орналасқан ауыл мектебінде мұғалім болып 

қызмет атқарған. Бәдрисафа анамыз тігін тіккенді жаны сүйетін, басынан бір елі кестеленген ақ орамалын 

тастамай, етегі желбіршекті кең көйлек киіп жүрген. Әрі намаз оқиды. Тілі келсін, келмесін тек қазақша 

сөйлеген. Осы сияқты қылықтары Бәдрисафа анамыздан нағыз қазақы келін бойынан табылатын қасиеттерді 

көре аламыз. Осы себептен де халық оны сыйлаған. Ахмет Байтұрсынұлы айдауда жүргенінде оны ақтап алу 

үшін шыр-пыр болып, күйеуіне араша болу үшін 1909 жылы 5 тамызда Дала губернаторына 133 сөзден тұратын 

жеделхат жолдайды. 133 сөздің 7-еуінде «күйеуім» деген сөз қайталанады екен. Бұл - Бәдрисафаның риясыз 
махаббатының,сағынышының белгісі. 

Тағы бір атап өтетін мәлімет Шолпан атты қызының естелігінен. Бұл естелікте Шолпан әкесінің бойшаң, 

әрі арықтау, келбетті келгені, көзінен көзілдірік тастамайтыны, мінезінің сондай салмақты екендігі, сөйлегенде 

ойланып асықпай, байыпты сөйлейтіні жазылып қалдырылған. Анасы жайлы оның ақша жүзінен нұр тамған 

шырайлы, әдемі,толықша келген, байсалды, кішіпейіл, жүзінен күлкі кетпейтін әйел болғаны туралы жазған. 

Бір-біріне үйлесімділігі соншалықты,тіпті екеу ара қатты дауыс көтеріп те сөйлеспейді екен. Сыйластықтан 

аттап,қатты ренжіскенін көрмеген Шолпан қызының естелігінде осылай жазылған. 

Қазірде Ахмет Байтұрсынұлы мен Бәдрисафа анамыздың махаббатына куә болған Әулиекөл жеріндегі 

аудандық музейде Серік Бектұрғанов сұранысымен Юрий Новоселов салған Ахмет пен Бәдрисафаның 

картинасы музей төрінен орын алады. Оған қоса Алматы қаласында Ахметке арналған музей бар. Сол музейдегі 

ең бір құнды жәдігер-Бәдрисафаның қол сандығы. Қамауға алынған Ахметтің артынан бару үшін осы қол 
сандықты сатып жіберген екен. Кейін қол сандық иелері бұның маңызын түсініп, музейге табыстаған. 

Халық арасында рухы биік әйелдің ерекше болмысы мен жақсы қасиеттері жайлы әңгімелер ауыздан 

ауызға тарап, күні бүгінге дейін жетіп отыр. Бәдрисафа халықтың мүддесі үшін қызмет еткен ұлт қайраткеріне 

тек адал жар болып қана қоймай, ерінің ісін ілгері жылжыту үшін қауіп-қатерге басын тігіп, талай мәрте ерлік 

көрсеткен. Өмірі күреске толы қайраткерге қамқор жар болған Бәдрисафа анамыздың бұндай қылығы қазіргі 

қыз-келіншектерге тәрбие боларлық. 
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Жүйелі ойлау – адамзат баласына ғана дарыған қасиет. Адам баласын басқа тіршілік иесінен барлық 

жағынан да биік, жоғары етіп тұрған белгісі осы. Біздің қазіргі күннің жетістіктерін былай қойғанда, ең негізгі 

қатынас құралымыз сөз де – көркем ойдың көрінісі. Яғни, сөз – ойды жарыққа шығарудың құралы. Ойлау мен 

сөйлеу бір-біріне тығыз байланысты. Біз тілдегі бірліктер арқылы, сөйлеушінің пайымдау дәрежесін, дүниеге 
көзқарасын, таным түсінігін білуге мүмкіндік аламыз. Тіл  - ойлау әрекетінің шығармашылық синтезі, бірақ 

сонымен бірге ол - актив форма, ойлау әрекетінің құралы. Тіл мен ойлаудың бірлігі - ажырамас бірлік. Адам 

баласының ойлау мүмкіндігін тілдік бірліктер арқылы анықтауға талпынғанда жеке адам лексикасын зерттемес 

бұрын ұлттық тілдің сөздік құрамындағы бірліктермен жұмыс жасаған тиімді. Өйткені, сөздік құрамға 

халықтың байырғы қолданыстағы бірліктерінен бастап қазіргі неологизмдерге дейінгі барлық сөздер кіреді 

және ұлттың барлық қасиеттерін де, болмысын да, түсінігі мен танымын да осы тілдік бірліктерден табуға 

болады. Мұндай зерттеулер нәтижесінде өмір сүру аймағы басқа, нәсілі жат болса да, жалпы адамзат баласына 

тән ортақ ойлау жүйесін, және әр халықтың өз танымына сай ерекшеліктерін байқауға мүмкіндік туады. Бұл 

сөзімізге дәлел ретінде Гумбольдттың пікірін келтіруге болады. «Халық тілі – оның рухы, халық рухы - оның 
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тілі". Яғни, тіл жеке адамдардың сөйлеуі арқылы көрінеді, бірақ ол - жеке адамның табысы емес, жалпыхалықтық 

туынды. Ұлттың немесе жеке адамның дүние туралы түсінігін тілдік бірліктері арқылы анықтағанда – концепт 

ұғымына жүгінеміз. Концепт дегеніміз не? «Концепт – адам санасының ойлау бірліктері мен психикалық 

ресурстарын, білім мен тәжірибенің бейнелі көрсеткіштерін құрайтын, хабарлы құрылымдарды түсіндіруге 

мүмкіндік беретін когнитивті лингвистиканың негізгі ұғымдарының бірі» [1, б.267.]. Бұл ұғым турасында 

зерттеушілер арасында әлі күнге біржақты пікір қалыптаса қойған жоқ. Көптеген ғалымдартарапынан түрлі 

көзқарастар мен алуан түрлі пікірлер айтылған. Біз солардың ішінен өз зерттеуіміздегі «концепт» ұғымына 

анықтама беріп, оның мәнін ашатындай пікірлерді келтірсек. Белгілі бір халықтың болмысын тануда 
регулятивті концептілердің алатын орны ерекше екенін атап өткен болатынбыз. Барлық халықтық түсінігінде 

ерекше орын алатын концептінің бірі – достық. Бұл ұғым бір ғана елде емес жалпы адамзат санасында үлкен 

орын алатын, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан және онымен мәңгі өмір сүретін концепт. Достық 

концептісін ұлтпен бірге жасасып, бірге дамып келе жатқан мақал-мәтелдерінен, тұрақты тіркестерінен көптеп 

кездестіре аламыз. Кейбір мақал-мәтелдердің екі елде де бірдей сөзбе сөз аудармасы да, мағына жағынан ұқсас 

түрлері де, кейде өзіндік ерекшеліктері де кездесіп жатады. 

Әр халықтың достық туралы түсінігі әртүрлі. Ағылшын халқы үшін достық – рух жақындығы емес, 

серіктестік, өзара көмек, бос уақытты бірге өткізу, адам өміріндегі қуанышты оқиғаны бірге тойлау – «whoop it 

ap». Бұл халықта достар арасындағы жақындық шектеулі, жеке кеңістікке кірмеу керек: «A hedge between keeps 

friendship green» «Тhe best of friends mast part», «Familiarity breeds contempt»деген сөздер осы менталитеттің 

көрінісі. 

Қазақ тіліне «дос» сөзі парсы тілінен енген. Тіліміздің ежелгі қабаттарында бір-бірімен сырлас қимас 
адамдар туралы анда, қардаш, жолдас, құрбы, құрдас, жора, тамыр, серік, жаран, деген сөздер бар. Қазақ 

халқы «Құданы Құдай қосады, досты періште қосады» деп өмір жолына кездестіріп, жақын сыйласып кеткен 

адамға үлкен мән береді. Өйткені, «ағаш – тамырымен адам досымен мықты». «Мың досың болса да біреуінің 

орны бөлек» деп, ондай досты дүниеде ең жақын досы санап «жан досым», «айырылмас досым» дейді. 

Халқымыздың түсінігі бойынша, дос іштегі адам сырымен бөліседі, досынан құпия сақтамайды, сын сағаттарда 

қолынан келгенін аямайды, сондықтан «жақсы дос үшін жан пида», «Достың орны – төр» деп досының үйіне 

жеке келгенін ұнатып тұрады. Жеке өмір салтына біреудің жеке өміріне араласпауға дағдыланған 

ағылшындарда бұған керағар пікір қалыптасқан: Friends are thieves of time – Дос- уақытыңның ұрысы; а snake in 

the grass – дос-дұшпан, шөп арасында жатқан шұбар жылан; God save me from my friends, from my enemies I cfn 

save myself – О, Құдай достарымнан сақтай гөр, жауларымнан өзім-ақ сақтанамын. Бұл сөздер ағылшынның 

өзінен басқа ешкімге сенбейтінін, дос деген адамның өзінен қатынас жасаудан, ішкі сырын жасырмай айтудан 
қауіптенетіндігін ескертеді. 

Ағылшын халқында достық деген ұғымды онша қадір тұтпайтын тұрақты тіркестермен қатар, достық 

қатынастың пайдасын көрсететін де мақалдар бар: Friend in court is better than a penny in purse. Бұл «Жүз сомың 

болғанша, жүз досың болсын» деген қазақ пен орысқа бірдей жақын мақалмен сәл үндеседі. Айырмашылығы – 

жәй дос емес, жоғарыда қызмет жасайтын дөкей дос, «friends in high places». Бұлардың көбінде әзілдік 

коннотация болса да, есепшіл достық туралы фразеологизмдер саны ағылшын халқында достықтағы есепшілдік 

аспектінің басымдығын көрсетеді. Осы халықтың атақты президенті Уистон Черчиллдің «Мәңгілік дос жоқ, 

Мәңгілік мүдде ғана бар» деп айтқаны қанатты сөзге айналып кетуі де сондықтан. Есепшіл достық туралы 

даналық сөздер қазақ халқында да жетерлік: «Шын дос басыңа ырза, кей дос асыңа ырза»; «Дос та дос, дұшпан 

да дос малың барда». Ал мына фразеологизмдер жағдайың жақсы кезде жалпаңдап, көмекке зәру боп, басыңа 

күн түскенде қарамай кететін доссымақтар туралы айтылған: «Fair-weather friend», «Prosperity makes friends». 
«Күншіл дос озып бара жатсаң етегіңнен басады, қалып бара жатсаң қасыңнан қашады» дейді мұндайда 

халқымыз. 

Қазақ халқы сияқты ағылшын халқы да қарыздың қатынас бұзатынын ежелден түсінген. Содан барып; 

Lend your money and lose your friend деген ұлағатты сөз пайда болған. Досыңа атыңды берме; берсең «ақырын 

жүр» деме, - дейді доспен ауыс-түйістің қауіптілігі туралы қазақ халқы да, дейді де лезде: «Достың көңілі бір 

атым насыбайдан қалады» деп, досқа сараңдық жасамауды ескертіп, «Ат барда есекке жол болсын, дос барда 

есепке жол болсын; Ерегескен ел болмайды, есептескен дос болмайды» дейді. Мына сөздерде нағыз достың 

портреті беріліп, жақсы дос табудың жолдары көрсетіледі; Be slow in choosing a friend, slower in changing them, 

Before you choose a friend, eat a basket of salt with him: A friend to all is a friend to none Old friends are best. Бірақ 

бұл мақалдар ағылшын халқының төл мақалдары емес, шет тілдерден енген. 

Қазақтың «Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады», деген даналығы ағылшынның «Friend’s 

frown is better than a foe’s smile» деген сөзімен үндеседі. Яғни, нағыз дос қана шындықты бетке айтып, 
сыртыңнан сөз сөйлемейді деген мағынаны береді. 

Зерттеуден аңғаратынымыз қазақ және ағылшын халқы да достық қарым-қатынаста ең алдымен 

адалдықтың, шынайылықтың болуын дұрыс деп есептейді. Достар арасында ортақтықтың болуын талап етеді. 

Шын дос қана өмірдің қайғысын да қуанышын да бірге көтере алатындығын, ал басыңа іс түскенде табылмай 

қалатын, өз мүддесі үшін ғана жүретін  амал достардың болатынын талай жылғы өмір тәжірибелерімен 

айқындаған. 

Кейбір келтірілген деректерге сүйенсек ағылшын халқының кейбір тіркестері мен мақалдарынан 

достықтың болатынына деген сенім аздығын аңғарамыз. Бұның да өз себебі болатыны сөзсіз. Өйткені тіл 
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халықтың рухымен тығыз байланысты болғандықтан, ұлт өмірінде болған кез келген жағдай тілден көрініс 

табары сөзсіз.  
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ПОНЯТИЕ ТЕКСТА, КАК СЛОЖНОГО И МНОГОГРАННОГО ОБЪЕКТА 

 

Айдарханова А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

В современной лингвистике существуетогромное количество разнообразных определений текста, 

претендующих на полноту и объективность. И трудно найти другой термин, который был бы столь же 

употребителен, и столь же неоднозначен, как термин «текст». В этих дефинициях отражаются различные 

авторские подходы к природе, свойствам и анализу текста. Сложность однозначной интерпретации понятия 

«текст» обусловливается рядом причин. Современные справочники приводят несколько значений слова 

«текст», например: 1) авторское сочинение или документ, воспроизведенные на письме или в печати; 2) 

основная часть печатного набора – без рисунков, чертежей, подстрочных примечаний и т.п.; 3) слова к 

музыкальному сочинению (опере, романсу и т.п.); нотный текст – музыкальный материал произведения в 
нотной записи; 4) типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 20 пунктам (7,52 мм); 5) в семиотике и 

лингвистике – последовательность знаков (языка или другой системы знаков), образующая единое целое и 

составляющая предмет особой науки – лингвистики текста» [1, с. 500]. Добавим к пяти названным выше 

значениям еще два: текст как подлинник и текст как канонический текст священного писания (в теологии). 

Таким образом, неоднозначность слова «текст» подтверждается лексикографическими источниками. В 

«Кратком словаре лингвистических терминов» под текстом понимается «осмысленная последовательность 

словесных знаков, обладающая свойствами связности и цельности, а также свойством невыводимости общего 

смысла из простой суммы значений составляющих» [2, с. 127]. 

В общесемиотическом плане под текстом понимается любая организованная совокупность знаков, 

развертывающаяся во времени и в пространстве, например, обряд как текст, культура как текст, танец как текст 

(там же). Традиционно под текстом в человеческом обиходе понимается «всякое написанное произведение, а 
также часть, отрывок его». В более позднем издании словаря С.И. Ожегова под текстом точно так же 

понимается «всякая записанная речь (литературное произведение, сочинение, документ, а также часть, отрывок 

из них)» [3, с. 789]. Эта дефиниция дословно воспроизводится в 4-м издании «Толкового словаря русского 

языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [4, с. 791]. Кроме того, в нем дается также строгое современное 

лингвистическое определение, согласно которому текст трактуется как «внутренне организованная 

последовательность отрезков письменного произведения или записанной либо звучащей речи, относительно 

законченной по своему содержанию и строению» (там же). Однако в обыденном человеческом сознании текст 

предстает, преждевсего, как речевое произведение, зафиксированное в письменной форме. В этом плане 

обиходное понимание текста созвучно его традиционной научной (точнее, традиционной филологической) 

интерпретации. Филология, представляющая собой содружество гуманитарных дисциплин - языкознания, 

литературоведения, текстологии, источниковедения и др., изучает духовную культуру человека через языковой 

и стилистический анализ письменных текстов (Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 544). 
Фактически вся история современного языкознания связана как раз с изучением письменных текстов. И здесь 

мы сталкиваемся с неизбежным противоречием. С одной стороны, и в массовом обыденном сознании, и в 

традиционных научных представлениях слово «текст» ассоциируется с письменной формой коммуникации, а с 

другой стороны, основную долю речевой деятельности любого человека составляет, без сомнения, 

коммуникация не подготовленной по форме, свободно и сиюминутно порождаемой устной речи. Таким 

образом, несмотря на то, что весь понятийный и методологический аппарат современного языкознания 

формировался применительно к анализу письменных речевых форм, в нашидни приходится считаться также с 

огромной массой устных речевых произведений, подлежащих лингвистическому описанию. Затруднительным 

оказывается также решение вопроса о границах и объеме текста. Как было указано выше, в человеческом 
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обиходе под текстом может пониматься целое речевое произведение, часть произведения или его отрывок. 

Обиходная трактовка объема текста находит свое отражение (точнее, имеет свои аналоги) в некоторых 

теоретических концепциях. О.И. Москальская, например, различает два основных объекта лингвистики текста, 

часто неоправданно именуемых одним и тем же словом «текст»: 1) целое речевое произведение, т.е. текст в 

широком смысле слова, или макротекст, и 2) сверхфразовое единство (сложное синтаксическое целое) - текст в 

узком смысле слова, или микротекст. При этом, по ее словам, возможно совпадение границ сверхфразового 

единства и целого речевого произведения. По словам О.И. Москальской, сверхфразовое единство и целое 

речевое произведение - единицы принципиально разного порядка. Сверхфразовое единство - понятие 
синтаксическое. Это единица синтаксиса, образующая особый уровень по отношению к предложению. Целое 

речевое произведение -социально-речевая единица. В рамках лингвистики текста сверхфразовое единство 

является преимущественно объектом грамматики текста, хотя грамматические характеристики присущи и 

целому речевому произведению. 1ем не менее в своей «Грамматике текста» О.И. Москальокая [5, c. 183], 

анализируя микротексты, т.е. сверхфразовые единства, постоянно использует термин «текст». О широком и 

узком понимании текста говорит также В.Б. Касевич: «Текст в широком смысле - это то же самое, что речь, 

продукт производства, говорения (для звукового языка). Текст в узком смысле - это единица речи (т.е., текста в 

широком смысле), которая характеризуется цельностью и внутренней связностью и как таковая может быть 

вычленена, отграничена от предыдущего и последующего текстов (если текст не изолирован). Текст в узком 

смысле - максимальная конструктивная единица, хотя, как уже говорилось, в принципе текст может сводиться и 

к одному высказыванию, как, впрочем, и высказывание может реализоваться в виде единственного слова, а 

материально - и единственного слова» [6, c. 50-51]. В зарубежных определениях также можно встретить 
широкую и узкую трактовки текста. В них, как правило, отражаются авторские взгляды на текст как 

центральное понятие лингвистики, а также выделяются различные аспекты его рассмотрения. При акценте на 

внутритекстовые критерии, т.е. грамматические, структурные, текст предстает как когерентная 

последовательность предложений, связанная в единое целое благодаря грамматическим соединительным 

средствам и обладающая относительной тематической завершенностью. При акценте на экстратекстовые 

критерии текст рассматривается как продукт речевой деятельности человека, обладающий отчетливой 

коммуникативной функцией (Metzler Lexikon Sprache 1993; c. 636). Авторы новейших зарубежных подходов к 

описанию текста связывают воедино внутренние и внешние текстовые признаки. Термином «текст» они 

называют когнитивно, грамматически, иллокутивно и при необходимости просодически структурированный 

результат какого-либо (устного или письменного) действия продуцента, в котором представлена контекстная и 

адресатная соотнесенность и который представляет собой основу для когнитивно и интекционально 
структурированных действий реципиента. Таким образом, широкое и узкое понимание текста предполагает 

вовлечение / исключение из рассмотрения других семиотических систем, которые наряду с языковой знаковой 

системой имеются в текстовых структурах, например жестикуляция и мимика, или символы, формулы 

иизображения. Такой разброс мнений, но поводу существа текста явно не способствует его однозначной 

интерпретации, хотя и свидетельствует о многогранности и сложности объекта рассмотрения. Разные критерии, 

положенные в основу широкой и узкой трактовок текста, предполагают разные подходы к его анализу. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ ЖЕНЩИН 
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Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Еще на ранних этапах своего существования человечество осознало, что сдерживать преступность 

только с помощью наказания нельзя. Возникло понимание, что рациональнее предупредить преступление, 
чтобы не быть вынужденным наказывать за него. 

Однако поиск путей реализации этой идеи оказался чрезвычайно трудным и длительным. 

Древнегреческий философ Платон считал, что в обществе должно действовать совершеннейшее 

законодательство, отвращающее людей от преступления. 

Выдающийся мыслитель древности Аристотель полагал, что общество следует так устроить, чтобы оно 

боролось с испорченными нравами, привычками и обычаями, противоречащими разуму. 

На сегодняшний день предупредительная деятельность рассматривается как одно из средств социального 

регулирования общественных отношений в целях устранения причин преступности; как взаимодействия 

меруровней предупреждения преступлений. 
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К настоящему времени сложились основные категории предупреждения преступности как 

самостоятельного раздела криминологии. В ее формирование существенный вклад внесли работы видных 

ученых: А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, Ю.А. Ветрова, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, 

В.В. Понкратова, A.M. Яковлева и многих других. 

1. Предупреждение представляет собой рациональное и гуманное средство борьбы с преступностью, 

средство, предусматривающие не наказание, а прежде всего совершенствование условий жизнедеятельности 

людей и их воспитание. Общество значительно больше заинтересованно в том, чтобы не допускать совершение 

преступлений, чем в применении наказания к лицам уже после того, как они причинили ущерб (иногда 
непоправимый) господствующим общественным отношениям, субъектам этих отношений [1, с. 105-106]. 

Осуществление предупредительной деятельности обеспечивает наряду с защитой общества от 

общественно опасных посягательств также и защиту неустойчивых членов общества от дальнейшего 

морального падения, не дает им стать преступниками, а тем самым избавляет их от практически неизбежного 

последствия преступления в виде соответствующего наказания [2, с.168]. 

2. Принципиальной основой предупредительного воздействия на преступность является понимание того, 

что преступность имеет социальную природу. Признание социальной обусловленности преступности означает 

сознание объективных и реальных возможностей ее предупреждения за счет изменения условий общественного 

бытия, социального развития и нравственного формирования личности, в том числе улучшение 

воспитательного воздействия на нее в непосредственном социальном окружении [3, с. 143]. 

Автор работы отмечает, что в настоящее время в нашей стране складывается определенная система 

профилактики преступности, принципы построения и функционирования которой имеют конкретную 
направленность. Эту систему образуют соответствующие субъекты и объекты профилактики, содержание 

профилактики, материальное иправовое ее обеспечение. Вместе с тем необходимость дальнейшегосомнения.  

Содержание предупреждения преступности составляет деятельность государственных и общественных 

органов и организаций субъектов как по устранению или нейтрализации объективных предпосылок 

антиобщественного поведения, так и изменению сознания лиц, склонных к правонарушениям. Эта деятельность 

состоит в разработке и внедрении системы различных мероприятий [4, с.185]. 

Если коснуться конкретно проблемы предупреждения преступности женщин, то она должна решаться в 

русле борьбы с преступностью в целом. Обязательной предпосылкой успешности специальных мер (программ) 

по предупреждению преступности женщин является достижение качественно иного состояния нашего 

общества. В новом обществе женщина должна занять принципиально иной жизненный статус, она должна быть 

защищена законом, обычаями и традициями, ее следует избавить от роли основной или даже равной с 
мужчинами "добытчицы" материальных благ, больше сосредоточив внимание и силы на детях, семье. 

Необходимо выработать общий основополагающий принцип профилактической работы с женщинами, 

которые совершили или могут совершить преступление. В качестве такого принципа могут выступать 

гуманность и милосердие к этим женщинам, понимание причин, толкнувших их на уголовно наказуемые или 

безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из порочного круга, разобраться в собственной 

жизни. Гуманность и милосердие к женщинам должны проявляться не только в действиях конкретных 

должностных лиц или представителей общественности. Ими должны быть проникнуты законы - уголовный, 

уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный, другиенормативные акты, например, правила 

внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. От того, насколько соблюдается указанный принцип, 

можно судить об уровне нравственности в обществе, об овладении им общечеловеческими ценностями [5, с 

220]. 
Профилактика антиобщественного поведения и преступлений женщин имеет большое моральное 

значение. Положительные результаты в этой области могут привести к оздоровлению нравственности, 

укреплению социально одобряемых отношений во многих областях жизни и в первую очередь в семье, 

улучшению жизни подрастающего поколения. 

Нынешние времена все больше заставляют женщин самих бороться за то, чтобы обеспечить себя, иногда 

активно работая локтями. Поэтому чрезвычайное значение имеет воспитание женственности, женского, а не 

мужского типа поведения. Это, по-видимому, очень важно для пресечения роста насильственной преступности 

женщин, которая представляет собой большую угрозу нравственному здоровью общества. Такое воспитание 

требует особой подготовленности, особого мастерства воспитателей. Оно должно начинаться в семье, а 

закрепляться в школе. Однако подобнаяпереориентация определяется и характером общения, в которое 

включена девочка и девушка, положением женщины в обществе, уровнем его нравственности. 

Особое значение для профилактики преступности женщин имеет помощь семье, как бы малы не были 
наши возможности сейчас для такой помощи, в том числе в рамках специальных программ. Помимо 

финансовой, материальной, семьи должны получать более существенную помощь по уходу за детьми, срочную 

помощь в кризисной ситуации, например, в связи с болезнью одного из ее членов и ее распада, различного рода 

рекомендации, особенно для одиноких матерей Социальная поддержка, например, матери-одиночки, должна 

включать в себя не только выплату ей денежного пособия, пусть и не одноразового. Не менее важно 

предоставить ей возможность больше зарабатывать, поднять социальный престиж своего труда, получить более 

высокую квалификацию и т.д. Наверно, это будет иметь немалые нравственные последствия. 

Акцент на профилактику, при которой объектом выступает семья ребенка, отнюдь не означает 

игнорирование предупредительных усилий в отношении самих девушек. По мнению И.М. Антоняна она 



24 

 

должна включать: оказание государственной и общественной помощи подросткам, оказавшимся в силу 

отчуждения в неблагоприятных условиях и допускающим антиобщественные поступки. Сюда нужно отнести 

весь комплекс индивидуальных воспитательных мероприятий, установление опеки и попечительства, 

направление в детские дома, спецшколы, спец училища, школы интернаты, устройства на работу или учебу и 

т.д., а также оказание медицинской помощи. Такая помощь необходима очень многим девушкам, ведущим 

антиобщественное существование, поскольку среди них велик удельный вес лиц с венерическими, 

соматическими и психическими заболеваниями. Без лечения их приобщение к нормальной жизни невозможно 

[4, с.174]. 
При рассмотрении криминологической проблемы, связанной с трудовой деятельностью женщин, в 

первую очередь надо отметить, что такие проблемы в полном объеме могут быть решены при подъеме 

экономикивсей страны, росте реальных доходов населения, заработной платы мужчин, профессионально 

квалификационной подготовленности женщин, сокращение их рабочего дня или рабочей недели при 

сохранении прежней заработной платы, прежде всего для тех, кто имеет детей, введении дополнительных 

отпусков, улучшении условий труда и т.д. Также, по мнению автора необходимо существенное сокращение 

числа женщин, занятых на тяжелых и вредных работах. 

В книге «Преступность среди женщин» Ю.М. Антонян высказалпредположение о целесообразности 

предоставления женщинам при прочих равных условиях более легкие работы. Кроме того, было полезно 

разработать перечень профессий, производств и должностей по отраслям хозяйства и предприятиям, которые 

должны замещаться преимущественно женщинами, а также дифференцировать нормы выработки по полу и 

предусмотреть создание и использование технологий, которые исключали бы вредные воздействия на женский 
организм. 

Труд женщин не должен вызывать у них усталость и раздражение, а тем более ненависть и стремление 

бросить ее, попытавшись найти средства к существованию иным путем. Их производственная занятость не 

должна порождать нежелание заниматься еще и семейными делами и воспитанием детей. От этого страдает и 

само производство, поскольку такой труд не побуждает к творческому к нему отношению.  

Особенно сложно оказывается решение такого вопроса, как трудовое и бытовое устройство женщин, не 

занятых трудом, а тем более не имеющих определенного места жительства. Практика показывает, что устроить 

на работу даже молодую женщину не так-то просто. Сложность здесь возникает не только потому, что не 

всегда можно найти для нее работу (трудоустройство немолодой, а тем более отбывшей наказание, женщины 

еще сложнее), но и в связи с тем, что далеко не каждая из них соглашается пойти на ту должность, которую ей 

предлагают. Многие молодые женщины уверены, что работа должна быть и интересной, и престижной, и 
приносить такой доход, который давал бы им возможность удовлетворять все их потребности. На меньшее они 

не согласны и не желают ждать, пока, начав с малого и постоянно повышая свою квалификацию, будут 

увеличивать заработки. Хотя на взгляд автора работы, многим попросту не хватает трудолюбия. 

По мнению Антоняна Ю.М. в книге «Преступность среди женщин», Габиани А.А. в статье «О правовых 

мерах по ограничению проституции и ее социально-опасных последствиях», Шинелевой Л. в статье «Нужны 

государственные программы решения женского вопроса» помимо правоохранительных органов должны 

участвовать в предупреждении женской преступности инспекции по делам о несовершеннолетних, различные 

женские организации, медицинские учреждения и религиозные организации и другие [5, с 212]. 

Большую роль в предупреждении преступности женщин призваны сыграть инспекции по делам 

несовершеннолетних, поскольку воспитательное воздействие на девушек подростков, могущих стать на 

преступный путь, не только весьма гуманный, но и очень эффективный способ борьбы с этим видом 
преступности. 

Сотрудники службы должны быть вооружены знаниями психологии и педагогики, умением выявлять 

таких подростков и оказывать им необходимую помощь, в том числе и медицинскую. 

В ранней профилактике сексуальной деморализации девочек более заметную роль могут сыграть 

медицинские работники, оказывающие им гинекологическую и венерологическую помощь. Они способны не 

только своевременно выявлять и лечить гинекологические расстройства и венерические болезни, но и 

устанавливать тех из них, которые уже начали совершать аморальные действия, а также источник 

развращающего влияния на несовершеннолетних. Гинекологи могут фиксировать и случаи посягательства на 

их половую неприкосновенность и принимать необходимые меры медико-педагогического характера к 

потерпевшим, ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к ответственности лиц, 

совершивших такие посягательства. По мнению автора, необходима комплексная криминологическая 

программа профилактики женской преступности. При разработке этой программы следует помнить о 
специфике женской преступности, необходимо учитывать причины преступности женщин и причины их 

индивидуального преступного поведения. Автор предлагает активизировать участие правоохранительных 

органов, общественных организаций, церкви, медицинских учреждений в работе по предупреждению женской 

преступности. Активную роль могли бы сыграть различные женские организации и движения, политические 

партии. Несомненно, большой вклад могли бы внести и различные благотворительные фонды. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В АНГЛО-РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

 

Акимова А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Научно-технические переводы, в связи с особыми требованиями, предъявляемыми к ним, требует 

значительного внимания к достижению эквивалентности и адекватности перевода с английского языка на 

русский. В переводческом деле существует ряд специальных методов, направленных на создание адекватного 

перевода. Так, выделяют два метода перевода, прямой перевод или перевод косвенный (непрямой). Отметим, 

прежде всего, что в общих чертах можно наметить два пути перевода, по которым следует переводчик: Перевод 

прямой или буквальный и перевод косвенный (непрямой). Действительно, может иметь место случай, когда 

сообщение на исходном языке прекрасно переводится в сообщение на языке перевода, ибо оно основывается 

либо на параллельных категориях (структурный параллелизм), либо на параллельных понятиях 
(металингвистический параллелизм). Но может случиться и так, что переводчик констатирует наличие в языке 

перевода «пробела», который необходимо заполнить эквивалентными средствами, добиваясь того, чтобы общее 

впечатление от двух сообщений было одинаковым. 

1. Заимствование. Когда в процессе перевода заимствуются и семантика, и структура, и форма (звуковой 

состав и написание) термина, мы имеем дело с заимствованием, которое позволяет заполнить пробел, обычно 

металингвистического характера (новая техника, неизвестные понятия). Заимствование даже не было бы таким 

способом перевода, который нас может заинтересовать, если бы переводчик не нуждался в нем порою для того, 

чтобы создать стилистический эффект. Имеются и старые заимствования, которые по существу уже таковыми 

для нас не являются, ибо они фигурируют в лексическом составе нашего языка и стали уже привычными. 

Переводчика, прежде всего, интересуют новые заимствования, и даже заимствования индивидуального 

характера. Следует отметить, что зачастую заимствования входят в язык через перевод, среди них фигурируют 
семантические заимствования, или «ложные друзья переводчика», которых следует особенно опасаться. 

Например, toupgrade - обновить, улучшить, усовершенствовать, но не сделать апгрейд. 

2. Калькирование. Калькирование является заимствованием особого рода: мы заимствуем из 

иностранного языка ту или иную синтагму и буквально переводим элементы, которые ее составляют. Мы 

получаем, таким образом, либо калькирование выражения, причем используем синтаксические структуры 

языка перевода, привнося в него новые экспрессивные элементы, либо калькирование структуры, причем 

привносим в язык новые конструкции, например, Science-fiction (букв. наука-фантастика). 

Также как и в отношении заимствований, существуют старые устойчивые кальки, которые можно лишь 

упомянуть мимоходом, поскольку они, как и заимствования, могут претерпевать семантическую эволюцию, 

становясь «ложными друзьями». Более интересными остаются для переводчика новые кальки, с помощью 

которых он избегает заимствования, заполняя пробелы. В технических науках поэлементный перевод 
(калькирование) сложных по структуре терминов также широко распространен: английский swithingdiagram - 

коммутационная схема, motorselector - моторный искатель, harddisk - жесткий диск. 

3. Дословный перевод. Дословный перевод, или перевод «слово в слово», обозначает переход от 

исходного языка к языку перевода, который приводит к созданию правильного и идиоматического текста, а 

переводчик при этом следит только за соблюдением обязательных норм языка. 

В принципе дословный перевод - это единственное обратимое и полное решение вопроса. Но если, 

действуя в соответствии со способом №3, переводчик признает дословный перевод неприемлемым, то 

необходимо прибегнуть к косвенному (непрямому) переводу. Под неприемлемостью имеется в виду, что 

сообщение, которое переведено дословно: 

а) дает другой смысл; 

б) не имеет смысла; 

в) невозможно по структурным соображениям; 
г) не соответствует ничему в металингвистике языка перевода; 

д) соответствует чему-то, но не на том же стилистическом уровне языка. 

4. Транспозиция. Мы называем так способ, который состоит в замене одной части речи другой частью 

речи без изменения смысла всего сообщения. Этот способ может применяться как в пределах одного языка, так, 

в частности, и при переводе. Переводчик должен пользоваться способом транспозиции, если получаемый 

оборот лучше вписывается во всю фразу или позволяет восстановить стилистические нюансы. Следует 

отметить, что транспонированный оборот обычно имеет более литературный характер. Особо частным случаем 

транспозиции является «перекрещивание». 
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5. Модуляция. Модуляция представляет собой варьирование сообщения, чего можно достичь, изменив 

угол или точку зрения. К этому способу можно прибегнуть, когда видно, что дословный или даже 

транспонированный перевод приводит в результате к высказыванию грамматически правильному, но 

противоречащему духу языка перевода. 

6. Эквиваленция. Классическим примером эквиваленции является ситуация, когда неловкий человек, 

забивающий гвоздь, попадает себе по пальцам - по-французски он воскликнет Aie, по-английски он воскликнет 

Ouch.Этот пример, хотя и является грубым, подчеркивает особый характер эквиваленции: она носит чаще всего 

синтагматический характер и затрагивает все сообщение целиком. Отсюда следует, что большинство 
эквиваленций, которыми мы постоянно пользуемся, являются устойчивыми и входят в состав идиоматической 

фразеологии, включая клише, поговорки, адъективные или субстантивные устойчивые сочетания и т. д. 

Пословицы и поговорки представляют собой, как правило, прекрасную иллюстрацию этого явления. Однако 

переводчик не должен брать на себя ответственность за введение калек в хорошо организованный язык: только 

автор может себе позволить подобную фантазию, ответственность за успех или неудачу которой полностью 

возлагается на него. 

7. Адаптация. Седьмой способ является крайним пределом в процессе перевода. Он применим к случаям, 

когда ситуация, о которой идет речь в исходном языке, не существует в языке перевода и должна быть передана 

через посредство другой ситуации, которую мы считаем эквивалентной. Это представляет собой особый случай 

эквивалентности, так сказать, эквивалентность ситуаций. 

Процесс адаптации можно условно разбить на несколько этапов: 

1) подготовительный: составляется список информационных источников, которые могут помочь 
переводчику в процессе работы; проводится анализ наиболее трудных мест; составляется план реализации всех 

стадий проекта. 

2) перевод: совместная работа специализированного переводчика, редактора и технического 

специалиста. 

3) завершающий: создание четкой логической структуры документа, поиск во внешних источниках 

недостающей информации и интеграция ее в документ, разработка дополнительных глоссариев, словарей и 

справочных систем. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что научный стиль характеризуется логичностью 

построения предложений, смысловой точностью, информативной насыщенностью, объективностью при 

изложении материалов и скрытой эмоциональностью. Терминологическая лексика и сложные грамматические 

конструкции помогают реализовать все особенности научного стиля на практике. 
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В данной работе рассматриваются вопросы обучения фонетике с использованием игр. Вовлечение 

учащихся в устную коммуникацию может быть успешно осуществлено в процессе игровой деятельности. 

Статья посвящена изучению технологий и описания внедрения фонетических игр в процесс обучения.  

This work considersthe issues of teaching phonetics using games. Involving learners in oral communication can 

be successfully implemented in the context of game activity. 

This article deals with the studying of technologies and the description of the phonetic implementation of games 

in the learning process. 

Как показывают современные исследования, произношение является базовой характеристикой речи, 

основой для развития и совершенствования всех остальных видов речевой деятельности. Эффективностью 

произношения в значительной мере определяется успех в овладении устной речью. Нормативное произношение 

является одним из важных элементов культуры речи и, следовательно, общей культуры человека. Речь понятна 
слушающим с трудом или не понятна вообще, если говорящий нарушает фонетические нормы языка. 

Слушающий плохо поймет чужую речь, если он сам не владеет произносительными навыками. 

Больше того: не зная фонетики, учащиеся не смогут понять современное письмо и разобраться в 

грамматике. Обучение произношению – это важная ступень как в практическом овладении механизмом 

произношения и произносительной нормой, так и в выработке речевых умений. 

Поэтому формировать фонетические навыки важно именно в младшем школьном возрасте, так как 

именно в этом возрасте формируется речь учащегося, их произношение. А устойчивое нормативное 

произношение учащихся является необходимой предпосылкой для быстрого и прочного усвоения языкового 

материала, в значительной мере способствует успешной выработке умений устной речи, чтения и письма. 
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Для того чтобы у учащихся сформировалось хорошее произношение есть много способов. Одним из 

таких способов являются специальные упражнения. К ним относятся: чтение русских слов, фраз (пословиц, 

поговорок), стихотворений с английским укладом. 

Чтение русских слов, фраз, стихотворений с английским «акцентом» особенно эффективно во время 

классных занятий, когда учитель может проконтролировать такие моменты, как отсутствие выпячивания губ 

при произнесении гласных [o] [y] (зрительный контроль), а также отсутствие смягчения согласных в 

английском языке (слуховой контроль). 

Другим способом постановки правильного произношения являются игры. Игра – особо организованное 
занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Об обучающих возможностях игр известно 

давно. Многие выдающиеся педагоги обращали внимание на эффективность использования игр в процессе 

обучения. В игре проявляются умственные способности ребенка. Он рассуждает над тем, как можно решить ту 

или иную задачу. Одним из видов игры при обучении иностранного языка являются фонетические игры, 

способствующие формированию речевых навыков. 

Фонетические игры бывают двух типов: такие, которые направлены на предупреждение (профилактику) 

ошибок, и такие, которые направлены на исправление (коррекцию) ошибок. Сложность в работе с играми 

состоит в том, что все, даже самые сложные звуки и звукосочетания встречаются уже с самых первых занятий, 

так что языковой материал никак нельзя упростить, что отработанный на занятиях материал не сразу переходит 

в спонтанную речь. Фонетические игры проводятся по принципу от простого – к сложному, либо связываются с 

вводимыми на занятиях словами, либо нужны для исправления наиболее грубых ошибок. При проведении 

фонетической игры вначале находится какое-то важное для усвоения различие в звукосочетаниях. Затем 
связывается различие в произнесении с различием в смысле. Каждый раз разница в значении, достаточно ясно 

видная детям, связывается с разницей в звучании. 

Можно утверждать, что младший школьник - это «маленький взрослый», у которого начинаются 

формироваться важнейшие процессы. И очень важно, на наш взгляд, чтобы дети не чувствовали большую 

нагрузку школьной программы, а игра – способна помочь этому. В форме игровой деятельности можно всегда 

легко и быстро объяснить какой-то новый материал, отработать сложные моменты, разукрасить скучную 

рутинную ежедневную учебу, и что самое главное, заинтересовать детей в изучении английского языка с 

детства [1, 114-115]. 

Проблема обучения произношению на начальном этапе изучения английского языка является одной из 

самых главных проблем в методике обучения английскому языку. Обучение правильному английскому 

произношению – чрезвычайно сложное дело. Без правильно поставленного произношения невозможно 
проявление коммуникативной функции языка. На начальном этапе необходимо научить детей произносить 

звуки так, как это делают носители английского языка. Обучение фонетике как процессу продуктивному 

требует от учащегося знания строения речевого аппарата, что представляет собой сложную методическую 

задачу, поскольку на данном этапе эта информация является наиболее трудной для учащихся и требует 

больших временных затрат и усилий как со стороны учителя, так и учащихся. Тем не менее эти затраты 

времени и усилия окупаются, если учащиеся овладевают этом умением на начальном этапе на строго 

отработанном минимальном материале, который обеспечивает мотивационный уровень и надежную базу для 

формирования другой речевой деятельности. 

Основной задачей на данном этапе является формирование основополагающих навыков иноязычного 

общения. От осознания возможности правильно и красиво выражать одну и ту же мысль на другом языке, 

включая языковую догадку и умение выражать личностное отношение к воспринимаемой информации [2, 124]. 
Следует также подчеркнуть, что с начала обучения внимание должно акцентироваться на не только 

правильном произношении звуков, но и на ударении, ритме, паузах. Если не заострять на этом внимание, то 

данные особенности произношения будут восприняты обучаемыми как второстепенные, в связи, с чем 

последующее переучивание будет затруднено. 

Если учитывать тот факт, что в начале обучения дети еще не могут читать, главным для них становится 

распознавание согласных, которые формируют каркас слов. Так как словарный запас младших школьников 

беден, алфавит следует изучать с тех букв, которые наиболее часто используются в уже изученных словах. 

Стандартно изучение английского языка начинается с темы «Знакомство», в связи, с чем для младших 

школьников предлагается следующая последовательность букв: M, N, S, D, B, P, T, так как именно данные 

буквы наиболее часто используются в словах «мама», «папа», «меня зовут», «сестра», «брат», «доброе утро» и 

т.д. 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Игра выступает как деятельность, в которой происходит формирование предпосылок к переходу 

умственных действий на новый, более высокий этап - умственных действий с опорой на речь. 

В игре же, как представляется, развиваются более общие механизмы интеллектуальной деятельности. 

Всякая ролевая игра содержит в себе скрытое правило и развитие ролевых игр идет от игр с развернутой 

игровой ситуацией и скрытыми правилами к играм с открытым правилом и скрытыми за ним ролями. В 

соответствии с положением Л.С. Выготского, в игре «ребенок плачет, как пациент, и радуется, как играющий» 

В игре ежеминутно происходит отказ ребенка от мимолетных желаний в пользу выполнения взятой на себя 

роли. [3, 52]. 
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И.Л. Шолпо предлагает оригинальную методику обучения транскрипции при помощи пособия-раскраски 

«Hello, Mr. Tongue!» Работа с ним, является логическим продолжением процесса игрового изучения фонетики и 

делает усвоение транскрипции легким, интересным и веселым занятием. 

Принцип, положенный в основу данного пособия, очень прост. Каждый звук представлен в нем тремя 

картинками. На первой изображен предмет, который учитель связывает с данным звуком. На второй картинке 

дано стилизованное, схематическое изображение того же предмета. Это, как бы переходная форма, в которой 

видны черты, как первого, конкретного рисунка, так и отвлеченного фонетического символа. И, наконец, на 

третьей картинке представлен сам транскрипционный значок. Например, звук [θ], который очень часто 
ассоциируют с лягушкой, тогда на первой иллюстрации будет изображена лягушка, на второй ее стилизованное 

изображение, переходящее в изображение транскрипционного значка, а на третьей уже сам значок [4, 45]. 

Таким образом, у ребенка возникает связь между сказкой о звуках, рассказываемой учителем, 

мнемонической картинкой и транскрипционным знаком, что позволяет ему запомнить последний звук легко и 

быстро. 

Важно поддерживать мотивировку изучения транскрипции, тут же находить ей практическое 

применение в игровых ситуациях: например, получено таинственное послание или нужно расшифровать 

надписи на «'пиратской карте». И, конечно же, сразу завести словарик, в котором рисовать предметы, 

животных и подписывать их значками. 
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Қазіргі таңда тіл біліміндегі зерттеулердің көбі негізгі категория ретінде концепт ұғымын алуда. 

«Концепт – адам санасының ойлау бірліктері мен психикалық ресурстарын, білім мен тәжірибенің бейнелі 

көрсеткіштерін құрайтын, хабарлы құрылымдарды түсіндіруге мүмкіндік беретін когнитивті лингвистиканың 

негізгі ұғымдарының бірі» [1, б.267]. Концепт латын тілінде де бірнеше мағынаға ие: сonceptio – 1) жиынтық, 

жүйе, байланыс, қойма, заң актілерін тұжырымдау; 2) ұрық қабылдау; 3) сөйлем және т.б. мәнге негізделген [2, 

б.216]. Концепт туралы ғалымдар ойы – әртүрлі. Орыс тіл білімінде ғалымдар оны термин ретінде қарастырса 

(В.И. Карасик, С.А. Аскольдов), енді біреулері (Д.С. Лихачев, В.Т. Москвин) ұғыммен теңестіреді. «Концепт» 

терминін тіл аясындағы мәселелерге қатысты пайдалануды өткен ғасырдың бірінші жартысында тұңғыш рет 

орыс философы С.А. Аскольдов ұсынған. Ол «Концепт и слово» атты еңбегінде концептіні былайша 
ұғындырады: «...мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество 

предметов одного и того же рода». Осымен сабақтастырып, В.З. Демьянков, Ю.С. Степанов ұғым мен 

концептінің аражігін ажырата қарастырады. 

Тұрақты сөз  тіркестерінде кездесетін адамның сырт келбеті туралы халықтық түсініктер осы уақытқа 

дейін жиналып, лингвистикалық зерттеудің нысаны болғаны сөзсіз. Бұған үш тілде кездесетін «сұлулық» 

концептісіне мына фрезеологизмдерді келтіруге болады. Қазақ тілінде: Үріп ауызға салғандай (аса әдемі, сүп 

сүйкімді), Қордың қызындай (Діни сенім бойынша, ұжмақтағы ең сұлу қыз), Нұр шашты (сұлуланды, 

жайнады), Сүмбідей сұлу (өте келісті, мүшелі, әдемі). Орыс тілінде: пышет здоровьем (сильно дыщащий, 

краснощековый, пышущий как огонь), кровь с молоком (белое чистое с румянцом на щеках, красивое лицо). 

Ағылшын тілінде: graceful as a swan (аққу сияқты әдемі), as pretty as picture (сурет сияқты тамаша),  as 

shining as star (жұлдыздай жарқыраған), beauty and folly are old companions(сұлу мен санасыз-ежелгі достар). 

Beauty dies and fades away, but ugly holds its own (сұлу солады, сиықсыз; сұлу гүлдің сарғайып, солар кезі 
болады). 

Қазақ халқының танымында адамның сұлулығы түрінде, жүзінде емес, оның жүрегінің тазалығында, 

ақылдылығында деген ой қалыптасқан. Бұған мына мақал-мәтелдер дәлел бола алады: «Сұлулық адамның 

жүзінде емес, жүрегінде болады», «Сұқтанба қапыда “сұлу” деп құр бетке, Адамдық – ақылда, сұлулық – 

жүректе», «Сұлулық – жүрек кілті», «Адам тәнінің сұлулығы саулығында» [3, б.97]. Кейбір қазақ мақал-

мәтелдерінде сұлулық адамды жолдан тайдырады, ақылдыны ес – түссіз кейіпке ұшыратады делінген. Мысалы: 

«Сұлулық – ақылдыны сынды қылады, Ақылсызды жынды қылады», «Сұлу қатын құшқанша, тәтті тамақ 

жұтқанша» осындай мақалдардан көрініс табады. «Арманымен ер сұлу, орманымен жер сұлу», «Әсіре сұлу тез 

оңар», «Әдемілік әлемді құтқарады» [4, б.72] деген мақалдардан  әрбір дүниедегі  құбылыстардың өзіндік 
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сұлулығы болатынын және ол сұлулық өзін жоғалтқанда еш маңызсыз болып қалатындығын көре аламыз. 

Жоғарыда айтып өткен ойға мағыналас мақал-мәтелдер де орыс халқында  кездеседі: «Красавица без ума, что 

кошелек без денег», «Красавица в румянах не нуждается», «Красив тот, кто красиво поступает», «Красоту 

сразу видать, а характер не легко узнать», «Красота разума не предаст» [5, б.110] міне, бұл мақалдардан да 

сұлулық адамның әдемі көркінде емес, оның ақылдылығанда, жасаған жақсылығында екенін және құр 

әдемілікпен аш қалатыныңды тілге тиек етеді. Ал олардың мына мақалдарынан «Красота приглядится, а ум 

вперед пригодится», «Красота не от моды, а от природы», «Красота лучше, а правда – нужнее», «Красота не 

нуждается в украшениях»[6, б.225] ақылдылық пен сұлулықтың, табиғи сұлулық пен жасандылықтың 
арасындағы тартысты көруге болады. Бәрібір түптің түбінде сұлулықтың жақсы екенін, бірақ шындықтың 

әрқашан керек екенін ұғынамыз. Жалпы алғанда қазақ халқы мен орыс халқының сұлулық жөніндегі 

мақалдарының бір сарынды, мағыналас, қай мақалын алсақ та ой саларлық екенін байқадық. Ендігі кезекте 

ағылшындар қолданысындағы сұлулық жайлы мақалдарын талдасақ «Beauty is only skin deep» (Сұлулық тек 

терінің тереңдігі), «Beauty is power; a smile is its sword» (Сұлулық - бұл күш; күлкі - оның қылышы), «The best 

and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart» (Әлемдегі ең 

әдемі нәрселерді көруге немесе тіпті түрлендіруге болмайды - олар жүрекпен сезілуі керек), [7, б.256] «Though 

we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not» (Әдемілікті табу үшін әлемді 

саяхаттайтын болсақ та, оны бізбен бірге алып жүруіміз керек, әйтпесе оны таппаймыз), «Beauty is not in the 

face; beauty is a light in the heart» (Сұлулық бетте емес,сұлулық – жүректегі жарық), «Beauty of whatever kind, in 

its supreme development, invariably excites the sensitive soul to tears» (Кез келген сұлулық, оның жоғары дамуында 

әрдайым сезімтал жанның жылап кетуіне жол ашады) [8, б.111] бұл мақалдардан ағылшындардың да 
жоғарыда айтып өткен қазақ, орыс халқының тұжырымдарымен бір екенін көреміз. Ағылшын мақал-

мәтелдерінде сұлулықты еш жерден іздеудің қажеті жоқ, өзіңізден іздеңіз, жүрегіңізден іздеңіз дегенді 

айтады және сұлулық – Алланың көлеңкісі дегенді айтады. Бірақ сұлулық жөнінде ағылшын мақал-мәтелдері 

орыс, қазақ халқындағыдай ел арасындағы көп танымал, авторы халық мақалдар емес, көбіне атақтылардың 

айтқан қанатты сөздері және афоризмдері. Осы бір айырмашылық демесек, мағынасы жағынан еш 

айырмашылық жоқ. 

Үш тілдің де классикалық афористикасында сұлулыққа қатысты келесі афоризмдер бар: қазақ тілінде: 

«Бала маңайындағы нәрсе де, сөйлейтін сөздер де, адамдардың жүріс-тұрыстары да жинақы, ретті, әдепті 

болуға тиісті» (М.Жұмабаев). «Мен егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген 

кісінің тілін кесер едім» (А.Құнанбаев). «Жақсы тәрбие мен ақыл күші болып, екеуі біріккенде, бұлар 

адамшылық қасиеттері болып табылады» (Әбунәсыр Әл Фараби). Ағылшын тілінде: «All that’s beautiful drifts 
away like the waters» ( Барлығы су секілді әдемі кетеді) (W.B. Yeats). «Beauty stands in the admiration only of week 

minds led captive» (Сұлулық тек қана бір апталық ақыл – парасатына алып келді) (J.Milton). 

Тағы бір ескеретін жәйт «Сұлу» сөзінің қолданылу ерекшеліктері. Мысалы, қазақ тілінде «сұлу» деп тек 

қыз балаларына, әйел затына айтылады. Ер адамға «сұлу» дегеннен көрі, «сымбатты» сөзі көбірек 

қолданылады. Ағылшын тілінде қыздарға, әйелдерге тек «beautiful» сөзін айтса, ер азаматтарға «handsome» 

сөзін қолданған. Ал, орыс тілінде «красивая женщина», «красивый мужчина» деп ортақ айтыла береді, 

Қорыта келе, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің фразеологиялық сөз тіркестерін, мақал-мәтелдер мен 

афоризмдерін талдай отыра, мынадай қорытындыға келдік. Ұқсастықтары: сұлулық жоғары адами 

құндылықтардың бірі деп танылады, теріс эстетикалық баға сипаттамаларына қарағанда, сұлулыққа көп көңіл 

бөлінеді, сұлулық басқа да жоғары құндылықтармен түйіндеседі,  «адамгершілік», «ар-ұят», «намыс», әйелдің 

сұлулығы алдамшы болуы мүмкін. Айырмшылықтары: ағылшын жазушылары сұлулық пен көмексіздікті, 
сұлулық пен болымсыздықты тереңірек айтып кетеді, орыс жазушылары – сұлулық пен денсаулықты, сұлулық 

пен үйлесімділікті, ал қазақ ойшылдары – сұлулық пен адамгершілікті тереңірек мән береді. 
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ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРТАЛАСТАР 

 

Алданышова Г.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әліпби, емле және оны реформалауға байланысты қазақ оқымыстыларының арасындағы пікірталас 

алғашқыда «Дала уәлаяты», «Айқап», «Қазақ» газеттері беттерінен көрініс тапса, 1920 жылдан бастап «Еңбекші 

қазақ», «Жаршы», «Жаңа мектеп» газеттерінде де көрініс тауып жариялана бастады [1]. 
Жоғарыда айтылғандай, қазақтар арасында латын әліпбиіне көшу мәселесі жиырмасыншы жылдың орта 

тұсынан бастап қызу талқылана басталды. Алғашқыда осы жөнінде алдыңғы қатардағы қазақ оқымыстылары 

баспасөз беттерінде арнайы мақала, пікір-талас ретінде өз ойларын білдіріп отырды. Әліпбиге байланысты 

көзқарас, пікірталастарды бұқара арасына жариялап халық талқысына салып отырған «Еңбекші қазақ» газетінің 

орны ерекше болды. Аталмыш газетке екі топтың жүздеген мақалалары жарияланды. Мысалы, Н.Төреқұлов 

«Бізге қандай әліппе керек», Ә.Байдилдиннің «Жаңа әліппе тарихынан», Б.Байтоғайұлы, Қ.Басымов, 

М.Дулатов, Т.Шонанұлының «Бізге жаңа әліппе не  үшін керек», О.Жандосұлы, М.Жолдыбаев, Қ.Жұбанов, 

Е.Омаров, Қ.Кемеңгеров, Н.Қаймекеұлы, Ж.Аймауытовтың, М.Мұхтарұлы «Дыбыс белгілерін негізінен өзгерту 

керек» т.б. және шетелдік Г.И.Бройдо, Н.Яковлев, Поливанов, Навширманов, профессор Ашмарин, профессор 

Жюзе, академик Бартольд, профессор Л.Жирков, профессор Б.Шобанзаде сынды ғалымдардың бірнеше 

мақалалары оған дәлел бола алады [2, 20-22 бб.]. 

Латын графикасын қабылдау қарсаңында, 1920 жылдарда, яғни араб жазуын қолданыстан мүлдем 
шығарып, латын әліпбиін қабылдау алдында қазақ зиялылары арасында түрлі бағыттағы пікірталастар болып, 

олар латыншылдар және арабшылдар немесе қазақшылдар деген екі топқа бөлінді. 

Соңында латын графикасы негізіндегі әліпби жүйесіне көшіру жұмысы басталады. Жалпы Шығыс 

елдеріне жақын орналасқан дамымаған мемлекеттердің алғашқы жазу графикасы ретінде латын әліпбиінің енуі 

1924-32 жылдар аралығын қамтиды. Байқап қарасақ, сол кезде латын графикасын дүниежүзі болып қабылдау 

мақсатын жүзеге асыру сияқты жаһандық проблеманы алға тарту көзделген болуы керек. Осындай саяси 

идеологияның негізінде мына елдерде латын графикасы қабылданып, шама-шарқынша қызмет етті. 

1930 жылы қабылданған әліпбиде қазақ тілінің өзіне тән 9 дауысты мен 17 дауыссыз дыбысына 29 әріп 

арналды. 

 
Қабылданған әліпбидің артықшылығы: 

 «бір дыбыс – бір әріп» принципі қатаң сақталды; 

 Түркі халықтары ұстанған принцип қатал ұсталды; 

 Оқуға қолайлы, жазуға оңай, өте қарапайым; 

 кірме әріптер жоқ; 

 жол асты, жол үсті белгілері жоқ. 

Қабылданған әліпбидің кемшілігі: Кемшілігі ретінде ә, ө, ы, ғ дыбыстарының белгілері латын 

стандартына сәйкес алынбаған. Сонымен Латын әліпбиіне көшкеннен кейін басы шешілмеген бірнеше мәселе 

туады. Ол – бас әріп мәселесі, шылаулардың жазылуы, кейбір әріптердің жазылуы, сөздердің бірге және бөлек 

жазылуы тәрізді мәселелер. Бірақ ең басты мәселе орыс сөздерінің дұрыс орфографиялануы болды. Орыс 

тілінен енген сөздер бірнеше тұрпатта жазылды. Сондықтан 1938 жылы әліпби және емлеге бірнеше өзгерістер 

енгізіледі. Орыс тілінен енген сөздер түпнұсқалыққа негізделе бастайды. Осы жылдардан бастап қазақ 

әліпбиіне в, ф, х әріптері, кейіннен олардың саны екі есе өсіп кеткені белгілі. 
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1938 жылға дейін қолданылған әліпби жүйесіндегі бірнеше қиындықтарды шешу үшін Қазақ ССР-ның 

Орталық Атқару Комитеті мен халық комиссарлары Советінің және Орталық Атқару комитетінің председателі, 

орынбасары Н.Өмірзақов, Ы.Тәжібаевтың ұйғаруымен 1938 жылы 1 қаңтардан бастап «Қазақ әліппесі мен 

орфографиясын біраз өзгерту туралы» қаулысы жарыққа шығады. Бұл қаулыда қазақ тілінің емле кодексіне 

біраз өзгерістер мен толықтырулар енгізілген [3]. 

Қаулы мынадай тармақтардан тұрады: а) емленің негізгі принциптері; ә) әліппе және дыбыс жіктері; б) 

дауысты, дауыссыз дыбыстардың бір-бірімен алмасып естілгендегі жазылуы; в) қысаң езулік дауысты ы, і-

лердің жазылуы; г) и, у әріптердің жазылуы; д) орыс тілінде бар, қазақ тілінде жоқ дыбыстардың жазылуы; ж) 
сызықшамен жазылатын қос сөздердің түрлері; з) кейбір жалғаулықтардың жазылуы; л) бас әріптің емлесі. Осы 

ережеден кейін орыс тілінен енген сөздер фонетикалық принциппен емес, түпнұсқалыққа жақындық 

принципіне ауыстырылып жазыла бастады. 

1929 жылы ц дыбысына байланысты бір ғана ереже болды. Ал 1938 жылы ц дыбысына байланысты тағы 

бір ереже қабылданады. Ол ц дыбысы сөздің ортасында, сөздің соңғы позициясында келген жағдайда тс 

қосындысы арқылы игеру: konstitutsia, protses, printsip, sөlts т.б. 

1938 жылы ю әрпіне байланысты ереже толықтырылады. Ережеде сөздің басында дауысты дыбыстардан 

соң ю дыбысы қазақ тілінің қос и+у әріптерімен (iuвilei, soiuz, kaiuta), ал барлық дауыссыз дыбыстан соң и+у 

дыбысы тек у әрпімен беріледі делінген (revolutsia, вudçet, вulleten). Вiuro, вiurokrat сияқты сөздер қос иу 

әріптерімен таңбаланады деп ескерту енгізілген. 

Қолданыстағы әліпби жүйесіндегі бірнеше қиындықтарды шешу үшін Қазақ ССР-ның Орталық Атқару 

Комитеті мен халық комиссарлары Советінің және Орталық Атқару комитетінің председателі, орынбасары 
Н.Өмірзақов, Ы.Тәжібаевтың ұйғаруымен 1938 жылы 1 қаңтардан бастап «Қазақ әліппесі мен орфографиясын 

біраз өзгерту туралы» қаулысы жарыққа шығады. Бұл қаулыда қазақ тілінің емле кодексіне біраз өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген. 

Қаулы мынадай тармақтардан тұрады: а) емленің негізгі принциптері; ә) әліппе және дыбыс жіктері; б) 

дауысты, дауыссыз дыбыстардың бір-бірімен алмасып естілгендегі жазылуы; в) қысаң езулік дауысты ы, і-

лердің жазылуы; г) и, у әріптердің жазылуы; д) орыс тілінде бар, қазақ тілінде жоқ дыбыстардың жазылуы; ж) 

сызықшамен жазылатын қос сөздердің түрлері; з) кейбір жалғаулықтардың жазылуы; л) бас әріптің емлесі. Осы 

ережеден кейін орыс тілінен енген сөздер фонетикалық принциппен емес, түпнұсқалыққа жақындық 

принципіне ауыстырылып жазыла бастады.[4]. 

Қазіргі уақытта әліпбиді жетілдіру мәселесі, ең алдымен тілдің қазіргі кездегі жағдайына қамқорлық 

таныта отырып, тілді дамыту перспективасын және оны сақтау шараларын қамтиды. 
Cондықтан А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты қызметкерлері аталмыш проблемаға өз 

көзқарастарын білдіре отырып, 5 жоба ұсынып отыр. Оның біреуі интернетке арналған. 

Латын графикасына негізделген жаңа әліпби жобалары жан-жақты ойластырылып, ғалымдар тарапынан 

құрастырылған ғылыми нақтыланған жобалар. Онда қазіргі әліпби жүйелерінде шешімін тапқан, сонымен қатар 

жазу тарихымыздағы тәжірибелерді қорытып, дұрыс нәтиже көрсеткен сараптамалар өз деңгейінде 

Қолданылған. Қазіргі қазақ жазбасында енгізуге толықтай жарамды. Әріптерді белгілеудегі жеке-дара пікір 

қайшылықтары болғанымен, қазақ халқы үшін латын графикасына өту заман талабына сәйкес өте қажетті де 

маңызды болып саналады. 
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ФАНТАСТИКА–БОЛАШАҚ ТУРАЛЫ ӘДЕБИЕТ 

 

Алдоңғарова А.  
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бүгінгі заманғы ғылыми-техникалық мегатенденция - тарихи даму процесін жаһандану процесіне 

объективті түрде әкеліп отыр деп айтуға толық негіз бар. Ал әдебиет қоғамның рухани айнасы ретінде оның 

ешқандай өзгерістерінен тыс қала алмайды, фантастика болса – ғылыми-техникалық өркениеттілік дәуірін 

сипаттайтын, оның өзіне тән терең иірімдеріне үңілетін бірден-бір әдеби жанр. 

Фантастика әлемді өркениетке жылжытар басты құралдың бірі болса, ол фантастикаға ден қойған жас 

буынның ғылым тереңіне бойлауға деген құштарлығын оятып қана қоймай, өзіндік жаңалық ашуға ынталана 

түсуіне де әсерін тигізбек. Осыған орай, қазақ фантастикасын зерттеушісі, ғалым А.Мархабаев та 
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фантастиканың ғылыми дүниетанымды қалыптастыратын басты функциясына тоқталып, өз пікірін білдіреді: 

«Қиял әдебиетінің бұл саласының маңызы қарапайым оқырманмен қатар, ғылыми дәрежелерге ие байсалды 

оқымыстылар үшін де үлкен. Білімі орта дәреженің арғы-бергі жағындағы фантастика сүйетін оқырман бір 

туындыдағы  ғылыми фантастиканы ұғыну үшін ғылым негіздерінен хабардар  болуы шарт. Осыдан келіп 

ғылымға құштарлық туады. Күні кеше-ақ ғылыми фантастикалық ойды толық түсінуге мектеп физикасы мен 

химия, астрономиясы жетіп жататын. Бүгінде Гейзенбергтің белгісіздік принциптерімен, Эйнштейннің 

салыстырмалылық теориясының негізгі идеяларынан, кварк, нейтрино және осы тәріздес көптеген нәрселерден 

атүсті болса да мағлұмат алуы тиіс.» [1,5]. Фантастиканың бұл қыры - оның үйретушілік, ұмтылдырушылық, 
ғылыми мәліметтер беру қабілетін айқындағыштық қасиеті. 

Елбасының «интеллектуалды ұлт» жасау туралы айтылған сөзінде: «Бізге ұлттық интеллектінің діңін 

құру қажет, бізге халықаралық деңгейде бәсекеге түсе алатын эрудициялы адамдар керек .«Интеллектуалды 

ұлт» жобасының екінші аспекті – ғылымды дамыту және еліміздің ғылыми әлеуетін арттыру. Ғылым 

инновациялық экономиканың негізі болуы тиіс»,- делінген болатын. [2,3] Бүгінгі таңда бәсекеге қабілетті, 

экономикасы дамыған алдыңғы қатарлы мемлекет болу үшін басты талап адам әлеуетін арттыру, соның ішінде 

жастардың ғылымға,білімнің тереңіне үңілуге деген ынтасын күшейту болып табылады. 

Қазақ әдебиетіндегі фантастика – әлі өз биігіне шықпаса да, күннен күнге сол шыңды бағындыру 

мақсатында үздіксіз дамып келе жатқан әдеби жанрлардың бірі. Жаһандану дәуірінде ғылым мен техниканың 

қарқынды дамуымен тығыз қарым- қатынастағы, яғни осы үдеріспен бірге өркендеп отыратын  фантастика 

бүгінде өзіндік жаңа сапалық құрылымдарда ие болып, әлем әдебиетінде озық жанрлардың біріне айналып 

отыр. Фантастикатанушы ғалымдардың арасында фантастика ғылым мен техниканың мегатенденциясы 
дәуірінде жеке жанр болып қалыптасып, әдебиет аулынан жақында ғана “өз еншісін алып”, бөлініп кетті деген 

пікірлер бар. 

Фантастикалық кітаптар біздің өміріміздің жүз және мың жылдан кейін қандай болатынын көруге 

мүмкіндік туғызатын уақыт машинасы сияқты. Мұндай әдебиеттің өмірдегі рөлі зор. Фантастика адамда 

ашылмай жатқан мүмкіндіктерді айқындай келіп, болашаққа ұмтылуға ынталандыра түседі. Арман әрдайым 

үйреншікті әдеттің үстінен түсетін жайдың оты сияқты. Ол көңілде орын теуіп қалған ескі көзқарасқа жарық 

түсіріп қозғайды да, біраздан соң желмен желпігендей алай-түлейін шығарады. Жүректе қайнап бұлқынған 

арман оты көздеген идеалға жетуге жол бастайды, жаманды жақсыға, ал жақсыны өте жақсыға алмастырады. 

Адам жүрегінде тамаша өмір үшін күресуге жетекші болатын идея отын маздатады, жақсылық жолындағы 

кедергілерді ысырып тастайтын ұлы күш-жігерді арттырып, күреске белсендіреді. Сонымен қатар, арман 

адамды әрдайым жаңалыққа бастап, ескінің күлін ұшыруға себепкер болады. Дегенмен, арамызда армандауды, 
болашақ туралы ойлауды жек көретін догматиктер әлі де бар. Оларға болашақ ертегі, буалдыр тәрізді. Мұндай 

адамдар тек көз алдындағысымен, бүгінгі күнмен ғана өмір сүруге бейімделген, ынта-жігері тар шеңбердің 

ішінен серпіліп шықпайды.  

Ұшқыр арман адамның дүниетанымын арттырады да, адамгершілік қасиетін айқындай түседі. Арман мен 

қиял әрдайым әдебиеттің ауқымын кеңейтіп, тіл үйіріп, сезімге нәрін құяды. Адам бойына ұшқыр арман дәнін 

себетін фантастика жаһандану дәуірінде өте қажетті әдеби жанр болып табылады. Бұл турасында фантастика 

титаны аталған Артур Кларк осы жанрға қатысты көзқарасын былай береді: «Шындықпен берік байланыстағы 

жалғыз әдебиет – ол фантастика! Алайда фантастика өзінің озық үлгілерімен нағыз маңызды мәселелерді 

көтереді. Қиялгерлерді адам тағдыры, әлемдегі біздің алатын орнымыз хақындағы ойлар толғандырады. Айт-

айтпа қиялгерлердің басты мақсаты - өнер туындысын жасау» [3,101] . 

Байқасақ, бүгінгі заман үшін фантастика аса қажетті, өзекті мәселелерді көтеретін іргелі әдеби жанр 
болып табылады. Өйткені фантастика, соның ішінде ғылыми фантастика адамдардың армандау, қиялдау 

құлшынысын оятып, оны ғылымда, өмірде жүзеге асыруға ұмтылдыра түседі. Осындай артықшылықтары бар 

әдебиет - біздің әдебиетімізде енді өркендеп келе жатқан жанрлардың бірі. Ғалымдардың зерттеу жұмыстары 

бойынша, фантастикасы жақсы дамыған елдердің қай салада болмасын өзгелерден басым екендігі айқындалған. 

Сондықтан қазақ фантастикасын дамыту, оны жаңа тақырыптармен, ұшқыр идеялармен байыту - бүгінгі таңда 

аса өзекті мәселелердің бірі. Жаһандану ғасырында қазақ фантастикасының басым бағыттары қандай болу 

керек деген мәселеге тоқталмас бұрын алдымен, мына пікірге байыптап қарайық. 

В. Бугров келер күннің фантастикасы қай бағытта дамуы керек деген мәселеге қатысты келесі 

тұжырымын айтады: «Біріншісіден, келісті фантастикалық шығарма - әдебиетпен  әдемілеп әспеттелген 

қызғылықты ғылыми ой (гипотеза, теория), екіншісіден, фантастикалық шығарма нағыз көңілге қонымды 

гипотезалары бар техника емес, руханият аулында жатыр. Үшіншісіден, келешек туралы ұғымды көркемдік 

бейнелермен әшекейлеу, уақыт шымылдығы бүркеп тұрған оның қасиеттерін айқындау-фантастиканың қызметі 
осы, төртіншісіден, қиял туындыларының мақсаты космос немесе микрокосмосты зерттеу емес (ол үшін ғылым 

бар ғой), бүгінгі таңдағы жаңаша көзқараспен бағдарлы жолын іздестіру, бесіншісіден, фантастика қазіргі заман 

турасында әдеби мақамда жазылған ертегі, алтыншысыдан, фантастика – жүйелі ойлау, ғылыми творчество мен 

арман әдебиеті». [4,164] Осылайша, белгілі фантастикатанушы бүгінгі фантастиканың басты бағыттарын 

айқындап береді. Прогресті алға жетелеуші қозғаушы күш – арман, қиял болғандықтан, фантастика шын 

мәнінде жүйелі ойға, ғылыми шығармашылыққа құрылған, асқақ, арманшыл әдебиет болуы керек. 

Осы мәселе бойынша, В.Михайлов: "Сейчас дело фантастики – задуматься о тех переменах в мышлении 

- не в технологии, не в деталях нашего существования, а в человеческом мышлении, которое должно вывести 

человека на следующий виток развития по спирали", [5,76] деп, фантастиканың алдағы уақытта адамның ойлау 
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процесіндегі өзгерістерге көңіл бөлуі керектігін айтса, бұдан кейінірек, осы оймен астарлас, алайда 

фантастикалық әдебиеттің емес, жалпы адамзаттың болашақ даму бағыты хақындағы  пікірі бүгінгі дәуір 

адамның қолынан келетіндігінде емес, оның жан дүниесін түзетуді талап етуінде деп ерекше атап өтеді. 

Ғылыми жетістіктерді адамдардың пайдасына қолдану, табиғатты, қоғамды, адамның өзін өзгерту қазіргі 

заманғы ғылыми фантастиканың тұтас болмысын құрайды. Ғылымның қоғам мен адамның дамуына әсерін 

көрсету, ғылыми прогрестің алуан түрлі қырларын суреттеу, табиғатты, ғылымды игерудегі адам психикасы, 

сезімі, тұрмысындағы  өзгерістерді бейнелеу, ғылыми гуманизмді насихаттау, болашаққа құрылған модельдер 

арқылы бүгінгі күннің жетістіктері мен кемшіліктерін айқындап отыру – ғылыми фантастикалық әдебиеттің 
басты маңызы, мәні және мақсаты болып табылады. Демек, қазіргі фантастика адамның жан дүниесін түлетіп, 

оған ізгілік нұрын себуге бағытталуы тиіс. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Альбакасов А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Уголовный процесс образует сферу широкого и интенсивного применения государственного 

принуждения. Должностные лица и органы государства, на которые возложено ведение уголовных дел, 

обращаются к гражданам с обязательными для них требованиями об изъятии доказательств, проводя обыски, 
выемки, освидетельствования, другие процессуальные действия, направленные на получение сведений об 

уголовном правонарушении и совершивших его лицах. [1, с.156] 

 В отношении обвиняемого, подозреваемого в необходимых случаях применяются санкции - 

превентивные меры в виде содержания под стражу, избрания других мер пресечения, отстранения от 

должности, наложения ареста на имущество и другие санкции. Лица, нарушившие свои процессуальные 

обязанности, подвергаются ответственности в виде наложения штрафа, в некоторых случаях принуждения 

применяется для обеспечения более полного осуществления прав участников процесса. В отношении 

незаконных и необоснованных действий и актов должностных лиц, ведущих судопроизводство, действует 

механизм принудительного аннулирования упомянутых актов в виде их отмены и изменения, прекращения 

дела, оправдания невиновного, возвращении дела на одну из предшествующих стадий, где было допущено 

нарушение. 
Критерий отграничения процессуального принуждения от сферы свободного волеизъявления- не 

принудительный характер тех или иных следственных или судебных действий, а психическое отношение 

гражданина - субъекта уголовного судопроизводства - к возложенной на него обязанности в процессуальном 

правоотношении с должностным лицом или органом, ответственным за уголовное дело. Одобряет гражданин 

возложение на него этой обязанности, воспринимает ее как свой социальный долг - значит, нет принуждения. 

Если же он противится исполнению этой обязанности, видит в ней чуждое ему обременение, исполняет 

обязанность под воздействием психической угрозы или физической силы - значит, налицо принуждение.  

Реализация задач уголовного процесса возложена законом на органы дознания, следствия, прокуроров и 

суды, эффективность деятельности которых во многом обеспечивается законными обоснованным применением 

мер процессуального принуждения. 

Зачастую процессуальные обязанностиграждане выполняют добровольно и добросовестно. Однако 

встречаются ситуации, когда отдельные лица не выполняют возложенные на них процессуальные обязанности, 
всячески противодействуют органам, ведущим судопроизводство (уничтожают вещественные доказательства, 

скрывают похищенное имущество, запугивают или подговаривают очевидцев не давать показания, скрываются 

от органов следствия, суда, противодействуют исполнению судебных приговоров и других судебных решений) 

[2, с.89]. 

В целях предупреждения, нейтрализации такого противодействия -и решения задач уголовного процесса 

органы расследования, прокуратура и суды обязаны проводить с такими лицами разъяснительную и 

воспитательную работу, убеждать их в необходимости добросовестного выполнения гражданского долга перед 

органами уголовного судопроизводства, а при отсутствии положительных результатов от проводимых 

мероприятий разъяснительного и воспитательного характера, а также убеждения - применять к несознательным 
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участникам уголовного процесса меры государственного принуждения, в том числе (в установленных законом 

случаях) связанные с ограничением личной свободы. 

Меры государственного принуждения (санкции) как составная часть государственных функций 

призваны обеспечивать реализацию норм права. 

Учитывая, что государственное принуждение связано с существенными ограничениями установленных 

Конституцией РК прав исвобод человекаигражданина, в уголовном процессе оно допустимо лишь в строго 

установленных законом случаях, при соблюдении соответствующих гарантий законности и обоснованности его 

применения [3]. 
Говоря о признаках, характеризующих сущность мерпроцессуального принуждения, следует отметить, 

что эти меры проявляются в виде властных действий. Уголовно-процессуальное принуждение может 

выражаться в физическом, материальном, психологическом или моральном воздействии государственного 

органа на то или иное лицо, участвующее в судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальноепринуждениевсегдасвязаносопределенными ограничениями тех или иных прав 

и свобод участников процесса. Именно право ограничительный критерий и является, какправило, основным при 

отнесении той или иной процессуальной меры к числу принудительных мер. 

Не менее важной существеннойчертой, которая характеризует уголовно-процессуальное принуждение 

следующее: применяется оно тогда, когда авторитета закона и убеждения в необходимости неукоснительного 

исполнения норм права оказывается недостаточно. При добровольном выполнении участниками процесса 

своих обязанностей не возникает необходимость в принуждении. И в тоже время при возникновении 

конфликтной ситуации в ходе уголовного процесса, когда тот или иной участник противится и свои 
процессуальные обязанности не выполняет, появляются основания для применения уголовно-процессуального 

принуждения. 

Следует в то же время иметь в виду, что в некоторых случаях уголовно-процессуальное принуждение не 

выступает реакцией только на противостояние законуи убеждению, его применение может быть обусловлено 

обстоятельствами, вытекающими из сложности и необходимости обеспечения тех или иных задач уголовного 

судопроизводства. 

Важнейшее значение мер уголовно-процессуального принуждения заключается также и в том, чтобы 

создать благоприятные условия для реализации иных задач уголовного процесса: изобличения виновных и 

осуждения их в соответствии с законом и ограждения каждого невиновного от ошибочного привлечения к 

уголовной ответственности и осуждения [4, с.83]. 

Юридическая природа мерпроцессуального принуждения характеризуется тем, что это не уголовно-
правовые санкции, связанныес признанием лица виновным в совершении уголовного правонарушения. Они в 

отличие от санкций в уголовном праве призваны обеспечить нормальную уголовно-процессуальную 

деятельность, в определенных случаях пресекать совершение уголовных правонарушений, способствовать 

обеспечению исполнения приговора, а также возмещению материального ущерба, причиненного уголовным 

правонарушением, и возможной конфискациии мущества. 

Обеспечение с помощью уголовно-процессуального принуждения целей и задач уголовного процесса и 

гарантирование при применении принуждения прав и законных интересов -обе эти проблемы являются весьма 

актуальными, особенно в последние годы, когда ведутся активные поиски оптимальных вариантов правовой 

регламентации институтов, максимально полно отвечающих задачам формирования правового государства, 

демократических форм и методов уголовного судопроизводства. 

В юридической литературе классификация принудительных процессуальных мер 
производитсяпоразличным признакам. Так, в зависимости от целей применения мер процессуального 

принуждения их делят на следующиегруппы: 

1) задержание и меры пресечения; 

2) меры, имеющие целью получение доказательств (обыск, выемка, освидетельствование и некоторые 

другие); 

3) меры, обеспечивающие исполнение приговора в части имущественных взысканий (наложение ареста 

на имущество); 

4) меры, обеспечения явки лиц по вызовам органов расследования и суда и соблюдения порядка 

судопроизводства (обязательство являться по вызовам, привод) 
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ТІЛДІК ТҰЛҒА МӘСЕЛЕСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Амангелді А. А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі филология ғылымында біртіндеп орныққан антропоцентризм бағыты зерттеушілердің алдына 

өзара тығыз байланысты және бір-бірінің шарты болып табылатын екі мәселені шешу қажеттілігін қойып отыр: 

біріншіден, адамның тілге тигізген әсері; екіншіден, тілдің адамға, оның ойлау жүйесіне, мәдениетіне етер 
ықпалы қандай дәрежеде екендігін анықтау. Осымен байланысты лингвистикалық зерттеулердің қазіргі 

кезеңінде «тілдік тұлға» терминіне қатысты мәселе орын алды. 

Антропоөзектік парадигмада «тілдік тұлға» түсінігі мен оның анықтамасының пайда болып, оның 

зерттеу қағидасы мен теориясы орыс тіл білімінде жасалғанымен, «тіл және тұлға» мәселесі, тілдің қызметі мен 

өмір сүруін оны тұтынушы тұлғамен байланыстыра зерттеу идеясы тіл білімінде барлық кезеңдерде де болды. 

Еуропа тіл білімінде бұл теорияның пайда болуының тарихи алғышарттары тілдің әлеуметтік табиғаты, тіл мен 

сөйлеудің, жеке адам мен ұжым тілінің ара қатынасы (В. Гумбольдт, И.А.Бодэн де Куртенэ, Ф.де Соссюр және 

т.б.) туралы мәселелердің қозғалуымен сипатталады. В.А. Маслова «Тілдік тұлғаға алғаш бетбұрыс жасалуы 

неміс ғалымы Й. Вайсгербердің есімімен байланысты, ал орыс тіл білімінде алғашқы қадамды тілдік тұлғаны 

зерттеудің екі жолын, яғни автор тұлғасы мен кейіпкер тұлғасы арқылы шығу жолдарын көрсеткен 

В.В.Виноградов жасады», − деп көрсетеді [1, 118]. 

«Тілдік тұлға» терминін нақтылап, ғылымға 1982 жылы МАПРЯЛ-дің VI Халықаралық конгресіндегі 
«Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности» атты баяндамасы арқылы 

енгізгенакадемик Ю.Н. Караулов «Русский язык и языковая личность» еңбегінде тілдік тұлға теориясына 

қатысты тілді зерттеуге байланысты ғылыми тәсілдерді жинақтап, сонымен қатар В.В. Виноградовтың [2] және 

Г.И. Богиннің [3] еңбектерінде қарастырылған «тілдік тұлға» ұғымын толықтырады. 

Тілдік тұлға мәселесіне зерттеуші үш тұрғыда келетіні белгілі: 

1) Сананың қалыпты және өзгерген күйіндегі тіл, сөзжұмсам және сөйлеу қызметі психологиясын 

зерттей отырып, яғни психолингвистика тұрғысынан; 

2) Тілді үйрену процестеріне талдау жүргізетін лингводидактика тұрғысынан; 

3) Таза филологиялық тұрғыдан, көркем әдебиет тілін зерттей отырып қарастыру, өйткені «Тілдік тұлға 

дегеніміз – тілде (мәтіндерде) және тіл арқылы көрініс тапқан тұлға. Оның негізгі белгілері тілдік құралдар 

негізінде реконструкцияланады» [4, 38]. Әрбір мәтіннің ар жағында тұлға, яғни оның авторы тұрады. 
Қазіргі кезеңде «тілдік тұлғаға» және «тілдік тұлға құрылымы» ұғымдарының жалпы теориялық 

түсініктері анықталып, тілдік тұлға типологиялары, модельдері жасала бастады. Оны екі бағытта зерттеу үрдісі 

қалыптасқан. 1) Лингво-мәдени бағыт бойынша тілдік тұлға белгілі бір тілді және ұлттық-мәдени дәстүрді 

ұстанушының жиынтық бейнесі ретінде қабылданады. Соңғы кездері «тілдік тұлға» ұғымын 

лингвомәдениеттанушылық бағытта ұлттық мәдениетпен тығыз байланыстағы белгілі бір ұлттық-тілдік-мәдени 

қоғамның мүшесі ретінде қарастыру үрдісі белең алып отыр. В.В. Воробьев лингвомәдениеттанудың объектісі 

ретінде тіл мен мәдениетті ұштастырған ұлттық тілдік тұлғаны атап, өзінің монографиясында «адам» (ұлттық 

тұлға), «тіл», «ойлау», «мәдениет» (материалдық және рухани) ұғымдарының арақатынасын қарастырады [5]. 

В.А.Маслова тілдік тұлғаны әлеуметтік құбылыс деп танып, ондағы жекелік бастаманы атап, тілдік тұлғаның 

тілдік дәстүрлердің қалыптасуына әсерін көрсетеді [1,120]. Жоғарыдағы аталған зерттеушілер пікірлеріне 

сүйене отыqрып, тілді тілдік қызмет құралы ретінде қарастыратын, тіл-мәдениет-тілдік тұлға үштігінен тұратын 
лингвомәдениеттану айқындамасы тілдік тұлғаны рухани, этикалық, психикалық, әлеуметтік компоненттерден 

тұратын және өзінің мүмкіндіктерін сөз арқылы жүзеге асыратын «жеке адам» ретінде зерттейтіндігін көреміз.  

2) Лингводидактикалық бағыт жеке адамды тілдік қабілет жиынтығы сапасында зерттейді. Осы бағыт 

өкілі Г.И. Богиннің ғылыми еңбегінде тілдік тұлға моделі тілдік тұлға дамуы деңгейлерінің жүйеленген 

тізімінен тұратын құрылым ретінде көрініс табады. Зерттеуші тілдік тұлғаны тілдік іс-әрекеттерді орындауға, 

тілдік шығармаларды жасауға және қабылдауға қабілетті адамды лингводидактиканың орталық ұғымы ретінде 

қарастырады [3, 9].  

Осы екі бағыт шеңберінде төмендегідей аспектілер сараланады: 

− Когнитивтік (А.П. Бабушкин, Ю.Н. Караулов және т.б.) аспектінің негізінде «адамның іс-әрекеті мен 

қызметі көп жағдайда оның білімі арқылы, ал тілдік әрекеті тілдік білім арқылы айқындалады» [6, 22] деген 

қағида жатыр. Когнитивист ғалымдардың пікірінше, тілдік тұлғаның негізгі қасиеттері ұлттық концептілердің 

вербалдануының әр түрлі деңгейлеріндегі тілдік бірліктердің семантикалық толығуы арқылы көрініс табады; 
− Тілдік тұлғаны прагматикалық (прагмалингвистикалық) (И.П. Сусов,  Е.А. Горло және т.б.) тұрғыдан 

зерттеу мәтін авторының тілдік әрекетін мәтіндегі жасырылып тұратын әсер ету тәсілдерін есепке ала отырып 

саралауды білдіреді; 

− Коммуникативтік (К.Ф. Седов, С.А. Сухих және т.б.) аспектіде тілдік тұлға ең алдымен 

коммуникативтік тұлға ретінде, яғни «тілдік-мәдени және коммуникативтік құндылықтарды, білім мен 

ұстанымдарды ұстанушының жалпы бейнесі» [7, 22] – ретінде қарастырылады; 

− Ұлттық (В.В. Воробьев және т.б.) аспектідегі еңбектерде тілдік тұлға ұлттық тілмен қаруланған ұлттық 

мәдениеттің бір бөлігі ретінде анықталады. 
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Көрсетілген аспектілердің қай-қайсысы да тілдік тұлға феноменін объективті түрде сабақтастықта 

сипаттауға үлес қосары сөзсіз. 

Қазіргі тіл білімінде зерттеушілердің ғылыми дәлелдемелері бойынша көптеген тілдік тұлға типтерінің 

барлығы айқындалған. Атап айтсақ, мәдени кеңістік тұрғысынан В.И. Карасик сөздік тілдік тұлғаны, 

коммуникативті қызмет тұрғысынан, С.А. Сухих тілдік тұлғаның психологиялық типтерін, сөйлеуші тұлғаны 

И.П. Сусов, диалектілік тілдік тұлғаны В.Д. Лютикова, эмоционалдық тілдік тұлғаны В.И. Шаховский, орыс 

тілдік тұлғасын Ю.Н. Караулов, батыс және шығыс мәдениеттері тілдік тұлғасын Т.С. Снитко қарастырған, 

сонымен бірге тарихи тілдік тұлға, элитарлық тілдік тұлға типтері бар. К.К.Садирова дискурсология 
тұрғысынан тілдік тұлғаларды шығармашыл тілдік тұлғалар және шынайы шығармашыл тілдік тұлғалар деп 

жіктейді. Шығаршыл тілдік тұлғалардың өзің қалыпты шығармашыл тұлғалар кәсіби шығармашыл тілдік 

тұлғалар деп бөледі [8,414]. Тілдік тұлға типологиясы негізінде тілдік ерекшеліктер (адамның вербалдық іс-

әрекетінің қайталанып отыратын ерекшеліктері) салынады. Зерттеушілер жекелей алғанда тілдік тұлға типтерін 

ойлау, мінез-құлық, әлеуметтік мәртебесі, білімі және т.б. қатысты ажыратады. 

Өзге жеке адамдарға ұқсамайтын өзіндік ерекше сапалық қасиеті бар бірегей адам ғана тұлға бола 

алатыны белгілі. Яғни, елден ерек адам емес, тұлға талаптарына жауап беретін адам – тұлға. Адам тұлға болып 

тумайды, тұлға болып қалыптасады. Тілдік тұлға да солай. Тұлға өзге адамдармен, әлеуметтік институттармен 

қатынаста, әлеуметтік байланыстар жүйесінде танылуы тиіс, таныла отырып тарихи тұлға ретінде белгілі 

болады. Демек, тұлға өмірінің мәні «қарым-қатынас құндылығы» деңгейінде ашылады. 

«Тілдік тұлға» ұғымы қоғамдық қарым-қатынастар, мәдениет жүйесі арқылы анықталынатын және 

биологиялық ерекшеліктер себепші болатын саналы қызмет пен қарым-қатынастар субъектісі болып табылатын 
«тұлға» ұғымын тірек етеді. Тұлға – шығарманы жасаушы, сонымен қатар тарихтың, мәдениеттің әрі өнімі, әрі 

субъектісі. Адамның қажеттілігі таным, ойлау және қарым-қатынас құралы болып табылатын тіл арқылы 

қанағаттандырылады, сол  себепті тұлға тіл арқылы, яғни тілдік тұлға ретінде ашылуы керек. 
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АХАТ ШӘКӘРІМҰЛЫ – ШӘКӘРІМТАНУШЫ 

 

Амангелді Г. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Шәкәрімнің шоқтығын биіктетіп, айбынын асқақтататын құбылыстың өзі осы, дәлірек айтқанда, оның 

шығармашылық талантының тым тереңнен тамыр алатыны және ешкімге ұқсамайтын өзіндік ой-парасаты дер 

едік. Шәкәрім шығармашылығының зерттелуі халқымыздың сонау тарих тереңінен бүгінге жалғасып келе 

жатқан аса бай мәдени, рухани қазынасын түгендеу мен бағалаудың құрамдас бір саласы боларына дау жоқ. Ал 

туған халқының мәдени мұраларын жинақтау мен зерттеу адамзаттың қай ұрпағы үшін де мәртебелі міндет 

саналған. Дегенмен  тарих доңғалағы әрдайым бір ырғақпен қозғала бермеген. Бір заманда жарқырап көрінген 

кейбір рухани қазыналардың келесі бір тарихи кезеңде көмескі тартатыны, не болмаса керісінше, кешегі күні 

қадірі мен қасиеті елеусіздеу саналған мұраның бағы жанар жұлдызды шағы туатыны - өмір шындығы. Адамзат 

парасатының алдындағы биік міндет - шын асылды жасықтан айырып ала білу, оның өзіне лайық бағасын беру. 

Тарих осыны талап етеді.  
Әкеден қалған асыл сөз – балаға мұра. Шәкәрімнен қалған том-том кітап пен қадау-қадау жырларды 

келешекке жеткізіп, көз майы таусылғанша ата аманатына берік болған ардақты ұл – Ахат Шәкәрімұлы. Ол 

Шәкәрім қажының туған ұлы ғана емес, шәкірті де. Күллі шығармашылығында әкесі әрі рухани ұстазы 

Шәкәрім мұрасына жиі жүгініп отырады, әке поэзиясынан қуат алады, содан жігерленеді. Ахат әкесіне жалаң 

еліктеуші емес, екеуінің мұраттас, мақсаттас екендігі, рухани туыстығы өзара көрініс тауып отырады. Сол 

кездегі қазақ зиялыларының ұлттық ұраны болған «Оян, қазақ!», «Қараңғы қазақ көгіне, өрмелеп шығып күн 

болам!» деген мұратқа тірелетін жалғыз ғана арман еді оларда... 
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Қазақ мәдениетінің Абай, Шәкәрім тәрізді аса ірі қайраткерлері тәрбиесінде болу Ахатты туған ел 

әдебиетінің арғы-бергі мұраларымен танысып қана қоймай, ақындық талантының ерте оянып, қалыптасуына 

жағдай жасайды. Ол нағыз реалистік поэзияның ақыны болды, шыншыл өмір құбылыстарын жырлады. 

Шәкәрімнің барлық балалары, немерелері қамауға алынып, жазықсыз жапа шегіп, жантүршігерлік күн 

кешеді. Түрмедегі ауыр азап, қорлыққа шыдамаған Ғафур, Баязиттер өзіне-өзі қол жұмсап қайтыс болады. 

Қабыш таяқ пен аштықтың зардабынан Шыңғыстаумен екі ортадағы жолда өледі. Зият Қытайға өтіп кеткенімен 

құрығы ұзын қиянатшылардан құтылмай, қайғылы қазаға ұшырайды. Түрмеде жатқан Ахат әкесінің қаза 

болғанын естіп бір уыс топырақ сала алмай, қайғының уын ішеді. Абақтыдан босап Шымкент, Жамбыл жақта 
мектептерде мұғалім болып жүрген Ахатқа "халық жауы","бандиттің баласы" деген жалалы жалған айып 

тағылып , 1937 жылы 13 қазанда Сібірге айдалады. Қамауда тергеу, ұрып-соғу, азаптау, қорлыққа шыдамаған 

ол әкесінің әдеби мұралары мен әндерінің құрып кетпеуі үшін, оны жинап 2 том қолжазба етіп көшіріп, 

мұражай, кітапханалар мен сенімді адамдарға таратқан. 

Шәкәрімнің мол мұрасының 30-жылдардан кейін зерттелмей, басылмай келуінің себебі бір кездегі 

жалған жаланың құрбаны болып, халыққа жетпей жатуынан болатын. Соған қарамастан қазақ зиялылары әр 

тұста Шәкәрім шығармашылығына назар аударып келді. 1959 жылы «Қазақ әдебиеті» газетінде ақынның бір 

топ өлеңдері Ә.Тәжібаевтың алғы сөзімен жарияланса, белгілі ғалым Ы.Дүйсенбаев Ш.Құдайбердиев туралы 

әдеби энциклопедияға арнайы мақала жазады. М.Базарбаев докторлық диссертациясында (1968-69 жж.) 

Шәкәрім мұрасын талдап, 1978 жылы М.Мағауин Ленинградта шыққан қазақ ақындарың жинағына Шәкәрім 

өлеңдерінің топтамасын орыс тілінде өмірбаянымен қоса жариялайды. Ахат Шәкәрімнің кінәсіз екенін үкімет 

басшыларына әркез жазып, оны ақтау, шығармаларын жарыққа шығару ісімен толассыз шұғылданып, 
арызданады. Қазақтың зиялы азаматтарының қолдауымен 1958 жылы 29 қазанда СССР Мемлекеттік 

қауіпсіздікті бақылау органының прокуроры қол қойған "Шәкәрім Құдайбердиев ақталды" деген қуанышты 

хабар алады. 

1961 жылы 30 жылдан артық құр құдықта жатып қалған әкесінің сүйегін қазып, түгендеп жинап, қайта 

арулап ұлы ұстазы Абай зиратының жанына жерлейді.Сөйтіп, әке аруағы алдындағы тағы бір борышын 

атқарып шығады. 

Саналы бар өмірі ұлы Абай мен Шәкәрімді насихаттауға арналған Ахат Құдайбердиевтің мұражай 

қорында арабша жазылған шығармалар мен естеліктерді кирилица жазу таңбасына көшіріп, үнтаспаға құнды 

естелік қалдырған. 1984 жылы 26 маусымда Ахаттың өзінің өсиет, тілегі бойынша Семейдегі Абай 

мұражайының негізгі қорына қабылданған 36 құжат, 51 қолжазба шығармалар (поэма 7318 жол, өлең 25431 

жол, прозалық шығармалар, естелік-әңгімелер 813 бет), Шәкәрімнің жалғыз суреті сақталған. 
Жиырмасыншы ғасырдың сексенінші жылдарының соңынан бастап Шәкәрімнің шығармашылық 

мұралары шынайы ғылыми тұрғыдан, монографиялық сипатта жан-жақты зерттеле бастады. Соңғы оншақты 

жылдың көлемінде шәкәрімтану ғылымының іргесі бекіп, керегесі кеңи түсті. Олай дейтініміз, шындыққа 

жүгінер болсақ, Шәкәрімді зерттеу, оның шығармалары туралы пікір айту бүгін ғана басталған іс емес. 

Шәкәрімтанудың тұңғыш іргетасы ақынның көзі тірісінде қаланған. Кезінде осы тақырыпта “Қазақ” газетінде 

жарияланған ірілі-ұсақты мақалалар мен пікірлер сөзімізге дәлел бола алады. Бұл тұста сол  кезеңдегі қазақ 

зиялыларының ішіндегі көшбасшыларының бірі Әлихан Бөкейхановтың есімін алдымен еске алуға тиіспіз. 

Шәкәрімнің ақындық табиғаты, Абайдан кейінгі әдебиеттен алатын орны туралы тұңғыш байыпты пікір 

айтқан М.Әуезов болды. 1934 жылы “Әдебиет майданы” журналында басылған мақаласында М.Әуезов 

Шәкәрімді Абай дәстүрін талантты жалғастырушылардың, ұлы ақын шәкірттерінің қатарына қосады. 

Шәкәрімнің шығармашылық мұрасын жариялау, насихаттаумен қатар ол туралы ғылыми тиянақты пікір 
айтушылардың қатарында С.Сейфуллин де болды. Ақынның “Ләйлі-Мәжнүн” кітабына жазған алғысөзінде 

Сәкен Шәкәрім талантының қыры мен сырын талдап бермесе де, аталмыш дастанның қазақ оқырманы үшін 

қаншалықты қажет екенін айта отырып, Шәкәрімнің еңбегінің маңызын қысқа да нұсқа түрде тұжырымдап 

береді. Шәкәрімтануда бұдан кейін бірнеше жылдық үнсіздік кезеңі орын алды. Елуінші жылдардың басында 

қазақ зиялыларына төнген аласапыран, одан кейінгі идеологиялық тіміскі саясат осыған мәжбүр етті. Философ 

ғалым Қ.Бисембиевтің еңбегіндегі Шәкәрім туралы айтылған сыңаржақ тұжырымдар да, міне, осы 

шырмауықтың бір көрінісі болатын. Осы қыспақтың шеңгелді құрсауы сәл босаған сәттерде Шәкәрім жөнінде 

қысқаша әдеби энциклопедияда мақала жарияланды. Белгілі ғалым М.Мағауин “Поэты Казахстана” жинағына 

жазған мақаласында Шәкәрім шығармашылығының табиғатын ғылыми тұрғыдан орыс оқырмандарына 

жеткізуге ұмтылды. Мұның бәрі де шәкәрімтану ғылымының іргетасы болған, негізін қалаған дүниелер еді. 

Алайда, әкеден қалған асыл мұраны толық жеткізе алмағанына қапаланған Ахат Шәкірімұлы өз естелігінде 

былай дейді: «Осы асыл мұра қазына кітаптар қайда? Қайда кетті?-дейсіздер ғой. Сіздердің де менің де 
жанымды жеп, жүрегімді күйдіретін, мәңгілік арман боп, ауыр тиетін жағдай, 1931 жылы қораларды, тамдарды 

бұзып, ағаштарын, тақтайларын алғанда, ол кездегі жанама жандайшап, санасыз адамдар бар кітаптарды далға 

үйіп, түп-түгел өртеп жіберген!». 

Қиянатшыл тағдырдың адам айтқысыз қысым-қыспағын басынан өткізсе де қажымай, қайыспай өткен 

асылдың сынығы, тектілігін таныта білген тұлға Ахаттың арманы, соңғы тілегі қабыл болып, қасиетті 

Шыңғыстаудан топырақ бұйырып, киелі Еуразияның кіндігі Жидебайдағы әкесінің оң жағынан мәңгіге жай 

тапты. Осылайша, әке әруағы алдындағы, қазақ халқы алдындағы асыл борышын абыроймен тамамдады. 
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КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ МАҚСАТЫ 

 

Аманғалиева Н., Демеуова.Г. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кәсіпорынның қаржы жағдайы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның 

өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі мені өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы 

ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді. 

Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуші кәсіпорындардың қаржылық жағдайын талдаудың 

басты мақсаты келесілер болып табылады: 

 қаржылық жағдайға баға беру және оның есеі беру мерзіміндегі өзгерісі; 

 активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сәйкестікті, оларды таратудағы рационалды және 

пайдаланудағы тиімділікті зерттеу; 

 айналым капиталының көлемін, оның өсуі (кемуін) және ағымдағы міндеттемелермен арақатынасын 

анықтау; 

 қаржы-есептік және несие ережесін сақтау; 

 кәсіпорын активтері және оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу; 

 ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның, ішінде дебиторлық борыш және қорлар есебі; 

 баланстың өтімділігін, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және төлеу қабілеттілігінің 

абсолюттік, және салыстырмалы көрсеткіштерін анықтау; 

 кәсіпорын табыстылығын бағалау; 

 кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың деңгейінің өзгеруіне әсер 

етуші факторларды есептеп шығару; 

 кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау; 

 кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа мерзімді болжау, яғни оның 

қаржылық стратегиясын анықтау. 

Қаржылық жағдайды талдау кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудың қорытындылаушы кезеңі 

болып табылады. Жәнеол 3 сатыны қамтиды жабдықтау, өңдіріс және өткізу; бұлардың жиынтығы 

коммерциялық, өндірістік және қаржылық қызметті құрайды. 

Кәсіпорынның қаржылық қызметі – бұл оның осы, қызмет нәтижесінде меншікті және тартылған 

капиталдың көлемі мен құрамына өзгеріс әкелетін қызметі болып табылады. Ол қаржы ресурстарының жүйелі 
түрде түсуі мен тиімді пайдаланылуына есеп және несие тәртібін сақтауға, меншікті және қарыз 

қаражаттарының арасындағы арақатынастың рационалдылығына, сондай-ақ кәсіпорынның тиімді қызмет етуі 

мақсатында қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізуге бағытталуы тиіс. Кәсіпорын қызметінің қаржылық, 

өндірістік және коммерциялық жақтары арасында тығыз байланыс пен өзара тәуелділік бар. 

Кәсіпорынның шаруашылық қаржысын жүргізу қоғамдық пайдалы қызметтің сан алуан сфераларындағы 

өнеркәсіп, ауыл шаруашылық, құрылыс, көлік, жабдықтау еткізу (делдалдық), сауда, дайындау, геологиялық 

барлау, жобалау қызметін, халыққа тұрмыстық қызмет көрсетуді, байланысты, тұрғы нүй-коммуналдық 

қызметтерін, түрлі қаржы, кредит, сақтық, ғылыми, білім, медицина, ақпарат, маркетинг және басқа қызметті 

жүзеге асыратын кәсіпорындардын, фирмалардың, қоғамдардың, концерндердің, ассоциациялардың, салалық 

министрліктер мен басқа шаруашылық органдардың шаруашылықаралық, салааралық, кооперативтік 

ұйымдардың, мекемелердің қаржыларын кіріктіреді. 

Баланс көрсеткіштері кәсіпорынның капиталын орналастыру тиімділігін, оның ағымдағы және алдағы 
кезеңдегі шаруашылық қызметке жетуі, қарыз көздерінің көлемі мен құрылымын, сондай-ақ оларды 

ынталандыру тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Осылайша, бухгалтерлік балансты талдау үшін және 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауда ақпараттың ең қажетті түрі болып табылады. 

Қаржылық есеп берудің жаңа түрі, кәсіпорынның коммерциялық құпиясы болып табылатын 

ақпараттарына сүйенбестен, оның қаржылық жағдайын кешенді түрде талдауға мүмкіндік береді. 

Кәсіпорынның банк шотынан аудару келісім – шорт жасайды. Кәсіпорын кассасында шектеулі қолма – 

қол ақшалар сақталынады. Банк мекемелерінің қызмет көрсетуі. Осы кәсіпорын жетекшілерінің келісімімен 

белгілінеді. Кассадағы қолма – қол ақша қалдықтарының шектелуі жыл сайын барлық кәсіпорынға банк 

мекемелеррі белгілейді. Ұйымдық – құқық нысаны және қызмет саласынан тыс, кассасы бар қолма – қол ақша 



39 

 

есебіне жүзеге асырылады. Касса қалдықтарының шектелуі кәсіпорынның қолма – қол ақша айналымының 

көлемінің азаюы, оның қызмет мерзімінің ерекшелігі, қолма – қол ақша құралдарын тәртіпті және уақыт 

бойынша банк мекемелеріне тапсыру, кездейсоқ құндылықтарды тасымалдауын сақтау және қысқаруын 

қамтамассыз ету арқылы анықталады. Кәсіпорын өз кассаларында қолма – қол ақшалар үстінен белгіленген 

шектеулерді сақтау, тек қана жалақы беру, әлеуметтік төлемдер және стипендия 3 күннен көп емес, банк 

мекемелерінде ақша алу күні іске асырылады. Қолма – қол ақшаның осы мерзімнің өтеуі белгіленуі бойынша 

қолданбаса банк мекемесіне тапсырылады. Көрсетілген құралдар кезек бойына және федералдық заңмен 

белгілеуі арқылы береді. 
Қорыта келгенде, қолма – қол ақша және қолма – қол ақшасыз айналымында өзара байланыс және өзара 

тәуелділік болады. Ақша әрқашанда бір айналым сферасынан екіншіге ауысады. Қолма – қол ақша формасы 

несие мекемелерінің шотына ауысады және керісінше қолма – қол ақшасыз айналымы қолма – қол ақшаны 

несие мекеменің шотына салғанда пайда болады. Ал қолма – қол ақшасыз айналымы қолма – қол ақша арқылы 

бола алмайды. Осы уақытта тапсырыскерде несие мекеме шотынан қолма – қол ақшаны алу кезінде пайда 

болады. 

Қаржылық тұрақтылықтың ішкі, маңызды факторларының бірі – бұл қаржы ресурстарының құрамы мен 

құрлымы, оларды басқару стратегиясы мен тактикасының дұрыс таңдалып алынуы. Кәсіпорынның өз қаржы 

ресурсы, соның ішінде таза табысы қаншалықты көп болса, соншалықты ол өзін жайлы сезіне алады. 

Сонымен бірге тек таза табыстың көлемі ғана емес, сонымен қатар оны тарату құрылымы, әсіресе 

өндірісті дамытуға бағытталған бөлігі де өте маңызды болып табылады. 

Баланс бухгалтерлік есептің “Бухгалтерлік және қаржылық есеп берудегі негізгі анықтаулар” №2 
стандартымен анықталады. Ол активтердің, меншікті капитал және міндеттемелердің мәні нанықтайды, сондай-

ақ қаржылық есеп беруде анықтауға жататын ақпараттарға деген талаптардан тұрады. Баланста ұзақ мерзімді 

және ағымдағы міндеттемелердің жиынтық сомасы анықталады. Баланста ағымдағы активтер мен 

міндеттемелерді және олардың жиынтық сомасын анықтау, қаржылық есепті пайдаланушыларды кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын бағалауда және дәлелді басқарушылық шешімдер қабылдауда қажет болатын 

ақпараттармен қамтамасыз етеді. 
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Мұрагерлік – қайтыс болған  адамның мүлкі мен мүліктік құқықтарының мұрагерге ауысуы. Мұрагерлік 

өсиет заң бойынша жүзеге асырылады. Кісі мүлкін бір немесе бірнеше адамға, тұтастай не бір бөлігін ғана 

қалдыра алады. Мұрагерлік құқық қатынастарының пайда болуының негізі мұра және мұраның бірден-бір 
критериі меншік [1]. 

Конституциямыздың 26-бабының, 1-тармағында "Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде 

алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады" деп мүлікке жеке меншік нысанын заңмен 

бекіткен. Аталған баптың, 2-тармағында "меншік, оның ішінде мұрагерлік құқығына заңмен кепілдік беріледі" 

деп көрсетілген. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1060-бабына сәйкес заңды мұрагерлiк: 

Заң бойынша мұрагерлер Азаматтық кодекстiң 1061, 1066-баптарында көзделген кезек тәртiбiмен 

мұрагерлiкке шақырылады. 

Заң бойынша мұрагерлiк кезiнде, бiр жағынан, асырап алынған және оның ұрпақтары және екiншi 

жағынан, асырап алушы мен оның туыстары қандас туыстарға теңестiрiледi. Заң бойынша мұрагерлердiң әрбiр 

келесi кезегi алдыңғы кезектегi мұрагерлер болмаған, оларды мұрадан шеттеткен, олар мұраны қабылдамаған 

не одан бас тартқан жағдайда, осы кодекстiң 1074-бабының 5-тармағында аталған жағдайларды қоспағанда, 
мұрагерлiк құқығын алады. Азаматтық кодекстiң заң бойынша мұрагерлердi мұрагерлiкке шақырудың 

кезектiлiгi туралы және олардың мұрадағы үлестерiнiң мөлшерi туралы ережелерi мүдделi мұрагерлердiң мұра 

ашылғаннан кейiн жасалып, нотариат куәландырған келiсiмiмен өзгертiлуi мүмкiн. Мұндай келiсiм оған 

қатыспайтын мұрагерлердiң, сондай-ақ мiндеттi үлеске құқығы бар мұрагерлердiң құқықтарын қозғамауы тиiс. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1072-бабында көзделгендей, егер мұрагер кейiн 

мұрадан бас тартпаса (осы кодекстiң 1074-бабы), мұрагерлiк құқығынан айырылмаса (Азаматтық кодекстiң 

1045-бабы) және оны мұрагер етiп тағайындау туралы өсиеттiк өкiмдi жарамсыз деп танудың салдарынан 

мұрагерлiк құқығын жоғалтпаса (Азаматтық кодекстiң 1056-бабы), ол мұра ашылған уақыттан бастап өзiне 

тиесiлi мұраға немесе оның бiр бөлiгiне (үлесiне) құқық алады [2]. 
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Құқық туралы куәлiк беру туралы Азаматтық кодекстің 1073-бабында былай делінген: 

Мұра ашылған жер бойынша нотариус мұрагердiң өтiнiшiмен оған мұрагерлiкке құқық туралы куәлiк 

беруге мiндеттi. 

Мұрагерлiкке құқық туралы куәлiк мұра ашылған күннен бастап алты ай өткеннен кейiн берiледi. 

Өсиет бойынша да, заң бойынша да мұрагерлiк кезiнде, егер нотариуста куәлiк берiлуiн сұраған 

адамдардан басқа тиiстi мүлiкке не бүкiл мұраға қатысты басқа мұрагерлер туралы анық деректер болмаса, 

куәлiк аталған мерзiм өткенге дейiн де берiлуi мүмкiн [3]. 

Азаматтық кодекстің заң бойынша мұрагерді мұрагерлікке шақырудың кезектілігі туралы және олардың 
мұрадағы үлестерінің мөлшері туралы ережелері мүдделі мұрагерлердің мұра ашылғаннан кейін жасалған әрі 

нотариат куәландырған келісімімен өзгертілуі мүмкін. Алайда мұндай келісім оған қатыспайтын мұрагерлердің, 

сондай-ақ міндетті үлеске құқығы бар мұрагерлердің құқықтарына нұқсан келтірмеуі тиіс. Айтылғандарды 

жинақтай келе:өсиет қалдырушының өсиет қалдырмауынан немесе өсиеттің жоқ болуы салдарынан; 

мұрагер өсиетте көрсетілген мұрадан бас тартса немесе қабылдамаса; 

өсиет бойынша мұрагер мұрагерліктен шеттетілсе, яғни ол лайықсыз мұрагер деп танылса; 

өсиетте мүліктің бір бөлігі ғана өсиет етілсе; 

өсиет ішінара немесе толығымен дұрыс болмаса; 

мұра қалдырушы өсиет қалдырмас бұрын мұрагері қайтыс болса, заңды мұрагерліктің келесі 

жағдайларда пайда болатынын анықтауға болады. Сондай-ақ мұрагер мен мұра қалдырушының туыстық 

қатынастары: 

АХАЖ органдарының куәлігімен; 
метркелік кітапшалардан алынған көшірмелер арқылы; 

туыстық қатынастар фактісін белгілеу туралы заңды күшіне енген сот шешімімен анықталады. 

Мұрагерлік кезек тәртібі Азаматтық кодекстің баптарына сәйкес жүзеге асырылады. Заң бойынша 

мұрагерлердің бірінші кезегімен мұраны мұра қалдырушының балалары, ол қайтыс болғаннан кейінгі кезде көзі 

тірі болған балалары, сондай-ақ мұра қалдырушының жұбайы мен ата-анасы тең үлеспен алады. Негізінен, 

мұрагерлік мүлік мұра қалдырушының жақын туыстарына ауысады. Мұра қалдырушының жақын туыстары 

деп, мұра қалдырушының балаларын, жұбайы, ата-анасы, асырап алушылары, асырап алған балалары, 

әкешешесі бір және әке-шешесі бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (аға-қарындастары), ата-әже, немерелерін 

айтады. Сонымен қатар арызда мұрагер мұра қалдырушының мүлкін қабылдайтынын, қайтыс болған адаммен 

туысқандық қарым-қатынасын, мұраның ашылған уақыты, мұра қалдырушының соңғы түпкілікті тұрағын, 

мұралық мүлікті және басқа да мұрагерлер туралы көрсетеді. 
Қазіргі міндет Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодекстің мұрагерлік құқыққа арналған бөлімін 

жетілдіре отырып,ұлттық санаға өзгеріс енгізуге күш салуға бағытталуға тиіс. Егер сана түзеліп,сынақты шақта 

қоғамдық мүддемен қатар жеке мүдде, адам құқығы тиісті дәрежеде қорғалса, онда көп ұзамай уақыт талабы дв 

ұлт, адам мүддесінің талабына қарай бейімделе бастайды,заң да өзгеріп, жаңаша қызмет атқарады.Адамзат 

пайда болғаннан бері уақытта мұрагерлікке қатысты қабылданған заңдардағы мұраны бөлудегі ізгілік,әділдік, 

қайырымдылық, көрегендік, адамгершілік,имандылық қасиеттерді мұрагерлікке байланысты Қазақстан 

Республикасының Азаматтық Кодексінің мұрагерлік бөліміне толықтырулар енгізілсе деп ойлаймын. Онда 

ұлттық ерекшелігіміз, мейірімділік, барды бөліп қолдану, дүние-мүлік үшін ағайын, бауыр,туыспен араздаспау 

жағы ескерілсе екен.Осылардың барлығы ескеріліп жасалған заң базасының тұрақты, әрі мықты болуы 

азаматтардың өз ертеңіне сенімін арттыра түспек [5]. 
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ПОДЛЕЖАЩЕЕ КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ДВУСОСТАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Двусоставные предложения являются основным структурно-семантическим типом простого 

предложения, обладающим наиболее емким и полным набором дифференциальных признаков простого 

предложения. 

Классическое определение двусоставного предложения сводится к следующему выражению — это 

предложения с двумя главными членами — подлежащим и сказуемым, которые могут быть распространены 

второстепенными членами. Подлежащее с относящимися к нему второстепенными членами образует состав, 

или группу подлежащего; сказуемое с относящимися к нему второстепенными членами — состав, или группу 

сказуемого. Например: Капельки осеннего тумана/По стволам бегут ручьями слез (Кедрин); Желание служить 

общему благу /должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья (Чехов).  
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Вертикальной чертой условно разделены составы подлежащего и сказуемого, соответствующие 

компонентам мысли и актуальному членению: состав подлежащего выражает логический субъект и является 

выразителем «данного», состав сказуемого выражает логический предикат и является выразителем «нового», 

поэтому подлежащее предшествует сказуемому [1, 83]. 

Подлежащее и сказуемое – предикативная основа предложения. Компоненты предикативной основы 

синтаксически равны. Связь между ними называется координацией. Подлежащее обозначает носителя 

предикативного признака (действия, состояния, свойства), то, к чему относится сообщаемое. 

Подлежащее может совпадать или не совпадать с субъектом (семантическая организация) и с темой 
(коммуникативная организация). Например: Сестра пошла в магазин (субъект и тема). Сестре стало холодно 

(субъект, тема, дополнение). Сестру я уже давно не видел (не субъект, но тема). 

По способам выражения подлежащего различаются следующие виды: 

 Номинативные подлежащие, выраженные существительным местоимением, прилагательным и 

причастием, числительным, неизменяемой частью речи, именным словосочетанием: Нева – главная водная 

магистраль Санкт-Петербурга; Все остановились; Отдыхающие отправились на обед; Пять меньше восьми; 

Вдалеке послышалось «ау». 

 Инфинитивные подлежащие выражены глаголами в неопределенной форме. Подлежащее, выраженное 

инфинитивом, обычно стоит перед сказуемым и отделяется от него паузой. Ср.: Учиться – наша задача. 

Оставаться дома ему было невозможно – Ему было невозможно оставаться дома. 

 Подлежащие, выраженные словосочетаниями со значением совместности, избирательности, 
неопределенности, количества и меры, словосочетанием, или даже целым предложением. Например: Брат с 

сестрой отправились на речку; Кто из вас это сделал? Что-то необычное творилось на улице; Три девицы под 

окном пряли поздно вечерком; Белые грибы здесь не растут; Так все делают – это не аргумент! 

Важно заметить тот факт, что группы подлежащего и сказуемого взаимопроницаемы: чаще слова одного 

состава могут занимать место на «территории» другого состава, что также является одним из средств их 

актуализации. Например: И в колосьях брильянты росы Ветерок зажигает душистый... (Бунин); Тихо август 

прилег ко плетню (Есенин). 

Известно, что двусоставные предложения в речи образуются по языковым моделям, так называемым 

структурным схемам. Компоненты структурных схем двусоставных предложений могут быть представлены 

условно-графическими обозначениями в терминах членов предложения, в названиях частей речи. Структурная 

схема предложения может быть определена как отвлеченный образец, состоящий из минимума компонентов, 

необходимых для создания предложения [2, 98]. 
Структура предложения - это его грамматическая форма, которая может быть присуща нескольким 

предложениям. Лексическое наполнение этой структурной схемы всегда индивидуально, зависит от личности 

субъекта речи, от целей и задач коммуникации, особенностей объекта коммуникации и т.д.  

В современной синтаксической науке нет общепризнанного понимания структурных схем. Вокруг этого 

понятия ведутся дискуссии и поиски. Известны два принципиально различные понимания структурных схем 

предложения: 

Структурная схема как предикативный минимум. Внимание обращается только на формальное 

устройство предложения как предикативной единицы. В структурную схему не включаются компоненты, 

которые не образуют его предикативную основу, то есть не включаются второстепенные члены. Структурная 

схема простого предложения основывается на грамматической форме исключительно главных членов 

предложения. Структурные схемы в этой концепции записываются в виде символических формул, в которых 
определенными символами (латинскими буквами и сочетаниями букв) обозначены компоненты схем по 

морфологическим признакам (часть речи, ее грамматическая форма и т.д.).  

Приведем пример: Друзья встречаются, структурная схема предложения следующая - N1 Vfsin 3. 

N1 - это подлежащее, выраженное существительным в Им. п., V - глагол, f - finitum, то есть спрягаемый, 

а sin - единственное число (ср. pl - plura- lio - множественное число), цифра 3 означает 3-е лицо.  

Структурная схема как номинативный минимум (концепция Т.П.Ломтева, Г.А.Золотовой, синтаксистов 

Чехословакии и др.). Такое понимание обращено не только к формальной устроенности предложения, но и к 

его смысловой организации. Данная концепция отражает тот факт, что структурная схема предложения 

включает большее количество компонентов. В состав структурной схемы вводят не только главные члены 

предложения, но и обязательные второстепенные члены.  

Например: Грачи очутились здесь, структурная схема: N1 VfplAdvloc. N1 - подлежащее, выраженное 

существительным в Им.п., V - глагол, f- finitum, т.е. спрягаемый, pl множественного числа (лицо не 
указывается, так как глаголы прошедшего времени его не имеют), Adv - наречие, loc (locative) - место.  

Два понимания структурных не исключают друг друга. В синтаксическом описании они могут быть 

совмещены [3, 97]. 

Значение в формальном синтаксисе представляется именно как грамматическое, т.е. строго 

соответствующее форме. Например, есть предикативная конструкция, имеющая структурную схему N1 – Vf. 

Эта схема (структура) имеет грамматическое значение: отношение между предикативным процессуальным 

признаком (глагол в предикативной форме) и его носителем (существительное в именительном падеже). Эта 

структурная схема может иметь безгранично разнообразное лексическое наполнение: Я пою. Сестра шьет. Он 

прихрамывает. Идет дождь. Скоро наступит зима. Предложения одинаковы с точки зрения грамматической 



42 

 

структуры, но различаются по семантике: субъект и его активное действие, субъект и его качество, 

осуществление природного явления. Можно привести и такие примеры, когда одна и та же семантика 

передается разными синтаксическими формами. Ср.: Не я пою – мне поется. Мое пение вызвало насмешки. 

Таким образом,главные члены предложения входят в качестве строевых компонентов в структурную 

схему двусоставных предложений и образуют их предикативный центр. 
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Қазақ әдебиеті тарихындағы дәстүрлі ақындар поэзиясы – ұлттық сөз өнері дамуындағы негізгі әдеби 

үдеріс желісін құрайтын ұлттық рухани құндылық. Халықтың қалыптасуы өсіп-өркендеуі жолындағы тарихи 
кезеңдердің ежелгі дәуірлерден бастап қазіргі заманымызға дейінгі көркемдік дәстүр жалғастығы жүйесінде 

ауызша авторлы әдебиет өкілдері сөз өнерінің халықтың сипатын танытумен келеді. 

XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың бас кезінде өзінен бұрынғы Абыл мен Махамбет 

қалыптастырған дәстүрдің нәрлі өнегесіне қаныға, оны ілгері дамытқан әйгілі ақпа ақынның бірі - Қашаған 

Күржіманұлы. Оның жырлары Қазақстанға ғана емес, Орта Азия республикаларына, РСФСР-дың бірқатар 

облыстарына, Иран, Ауғанстан, Түркиядағы қазақтар арасына кең тараған.«ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен 

ХХ ғасырдың бас кезінде өзінен бұрынғы Абыл мен Махамбет қалыптастырған дәстүрдің нәрлі өнегесіне 

қаныға, оны ілгері дамытқан әйгілі ақпа ақын» [1, 3].Қашаған жалпы тарихты, ел шежіресін жете зерттеп, жетік 

білетіні оның жыр толғауарынан айқын көрінеді. «Адай тегі», «Атамекен», «Топан» атты толғау дастандарынан 

халықтың көне тарихы көз алдыңа келеді. 

Қазақ бір деген ел едік, 
Қайырлыхалықатанған, 

Өсіп-өнгенқатардан. 

Үйсін, Арғын, Алшындеп, 

Үшжүзболыпатанған [2], –деп ел шежіресінен сыр шертуібөлектақырып. Қашаған – екіғасырдыңкуәсі, 

екіелдіңтумасыболғанақын.  

Қашағанға ақындықтың қонуы туралы немере інісі, жыршы ШәдіманҮсембаев былай дейді: 

"Жаз. Шілде. Өкшесі ойылып, табаны сойылып, мал соңында азап шегіп, арып-ашқан Қашаған бала 

таяғын жерге шаншып, шапанын күрке етіп жата қалса, көзі ілініп кетеді. Түс көреді. Түсінде бір кара кісі келіп, 

баланы қолынан тартып тұрғызып: "Дорбалап аласыңба, қапшықтап аласыңба?" – деп сұрайды. "Бергеніңді 

аламын", – дейді Қашаған. Қара кісі қолын жайып бата береді: "Өнер бердім, елге шаш",– дейді. Қашаған бұдан 

былай суырып салма ақын болады". Ол өз көңіл күйін қолма-қол жырлап, батырлар жырымен қызық хикаялар 
толғайды. Мал соңында жүріп табан астында үрдіс ақындық жолына берілген Қашағанды саудагерлер қона, 

түстенген жерінде, жол-жөнекей үнемі өлең шығартып қызықтаумен болады. Көп ұзамай-ақ ақын баланы 

малшылықтан босатып, өз қатарларына алып, жыртыңдайды, кұрмет көрсетеді. Адал еңбегімен, ақжаркын 

мінезімен, алғыр ақындығымен ұнаған Қашаған ауылына ат мініп, атын жетектеп, көп олжамен оралады. 

Қашаған халық өмірімен кең танысқан. Аты шулы бұқара жыршысы үстем тап өкілдерін шенейтін сілтілі 

өлеңдер шығарып, айтысқа түседі, елдің өткен шежіре, тарихына көз жіберіп, "Атамекен", "Адайтегі" сияқты 

көлемді шығармалар жырлайды. Сондай-ақ ел басына түскен ауыр оқиғалардың куәсі болып, "Топан" сияқты 

бұқара өмірінің әдеби шежіресін толғайды. 

Қашаған өлең-толғауларымен айтыс-дастандарының қай-қайсысындада бұқара атынан сөйлейді, еңбек 

адамын жырлайды, бай мен биді, жебір болыспен дүмше молданы аяусыз шенейді, үстем тап өкілдерінің екі 

жүзділігі мен тоғышарлығын, сараңдығы мен сұрқиялық әрекеттерін әшкерелеп, келеке етеді. Ақынның надан 

молдаларды аяусыз шенеп, өнерді қорғаған жырларының озық үлгісі – "Есқалисұпыға айтқаны". Ақын мұнда 
сұпының екі жүзділігі мен қатыгез, сараңдығын әшкерелейді, домбыраны "қуағаш" деп  кемітуін негізгі ілік 

етіп, домбыраны қорғай жыр төгеді. Надан сұпыны қия бастырмай, 

оныңдінжолыныңөзіндедесауатсыздығынмасқаралайды, өмірдің әр саласынан мысалдар келтіріп, жер-жебіріне 

жетеді. Сөйтіп, дүмше молдалардың өнер жөніндегі топас түсініктеріне кектенген ақын сұпыны бет 

қаратпастай өлең селімен сыбап өтеді. Бұл жерде ақынның өз дәуіріне сай білімдарлығымен ақпа-төкпе 

ақындық дарыны зор рөл атқарған. 

Қашаған бір топ өлеңінде ("Оразалыға", "Байларға", "Томпыбайды тілдеуі", "Көбентайдың Мұрынқұл", 

"Бекесбайға", "Көптілеубайға айтқаны", "Қара шұбар ала ешкі") сараң, дүние коңыз байлардың жиынтық 

образын береді. Кедейге кекірейе қарап, болыс-биге құлды құрар құбылма жандар. Бұл сипатты ақынның 
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"Бекесбайға" деген өлеңінен айқын аңғарамыз. Ақын байларды әр кез өлтіре сынап, күлкі ете жүрген. 

"Оразалыға" деген өлеңіндегі: 

Бет терісін түлетіп, 

Төбесінен күн өтіп, 

Шыбын жанын пида етіп, 

Шаруаға жүдетіп 

Жүргенде, кетпесе игі еді 

Біздің аршыланға тіл өтіп, –деген сырттай қарағанда аяушылық сияқты жолдар Шернияздың 
"Баймағамбетке айтқаны", Абайдың "Дұт байғасы" іспеттес, үстем тап өкілдерін аяусыз әшкерелейтін 

қаттысын, өткір сықақ. Қашағанның тарихтан да, жаратылыстанудан да, философиялық ой-пікірлерден де 

білімі терең екендігі оның жас кезіндегі Нұрым ақынмен кездесіп, одан бата сұрағандағы Нұрым ақынның оның 

ой-пікір, парасат деңгейін білмек болып сұрақтар қойған кездегі толымды жауаптарынан көрінеді. Қашаған 

ақынның тіршілік пен адамзат баласы, он сегіз мың ғаламның жаратылысы жөніндегі түсінігі қазіргі 

ғылымдағы Альберт Эйнштейннің атақты «Салыстырмалылық теориясынан» бастау алатын «ірі жарылыс» 

теориясымен үндес, сондай-ақ ол ақынның ежелгі  Грекия мен көне Рим ойшылдарының қағидаттарынан, 

мифологиядан да терең білімі бар екенін көрсетеді. Бұл ауыз әдебиеті өкілдерінде көп кездесе бермейтін 

интеллектуалдық әлеует, биік парасат. «Топан» атты философиялық дастанда Қашаған дарақылық пен 

парықсыздықты, мастық пен желікті, тойымсыз құлқын мен тар пейілді дүниедегі бар кеселдің басы деп санап: 

Етпеді ешкім қанағат,  

Тап болмай қайтсін ғаламат. 
Көпболдымұндатасқандар,  

Әлдерінбілмейасқандар, 

Пиғылынансолардың 

Қабыса жаздады аспан, жер! – дейді. Адамдардағы ынсапсыздық пен сараңдық, имансыздық пен 

менмендік табиғат ананың өзін де ашындырып, алтын көрсе тура жолдан таятын күнәһар пендесін тосын мінез 

көрсету арқылы тәубасына түсіретінін тағы да біресіне салады 

Қашағанның дастандары да авторлы ауызша поэзиямыздағы эпикалық дәстүр қорының көрнекті үлгілері 

қатарында бағаланады. Қазақ сөз өнеріндегі тарихи және көркем шындық тұтастығымен жырланған эпикалық 

жырлар да халықтық көркемдік ойлаудың көрсеткіштері қатарын құрайды. Көркем тарихнамалық лирикалық-

эпикалық тұтастықпен жырланған шығармалар Қашаған ақынның дастандарында халық тарихын құрайтын 

аңыздық сюжеттер де, кезеңдердің нақты деректері де, белгілі тұлғалар есімдері де, атамекендердің 
географиялық-топономикалық атаулары да және т.б. мол дерекнамалық құрылым жүйесі қамтылады. 

Қашаған Күржіманұлының поэзиясы ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басындағы өмір 

шындығын көркемшындыққа айналдырғандығымен, қазақ халқына жүргізілген отарлау саясатын ащы тілмен 

сынауымен, тәуелсіздік идеясын көтеруімен құнды. Ақынның бейнелі образ жасауы, өлеңдерінде көркемдік 

құралдардың көптеп қолданылуы ақын шығармашылығының көркемдік-эстетикалық жетістігі. Қ.Сыдиқов, 

Х.Сүйіншәлиев [3], Ж.Тілепов, А.Шәріп [4], М.Қосымбаев, А.Бүркітбаева және т.б. зерттеушілердің арқасында 

шығармалары ғылыми айналымға түсіп, ақын туындылары халық игілігіне қызмет етті. І.Шыртанов, А.Әбдіров, 

С.Назарбекұлы жәнет.б. ағаларымыз жоғалтқанымызды түгендеп, Қашаған ақынның да шешен сөздерін жинап, 

ел игілігіне ұсынды. 

Қашаған Күржіманұлы – қазақ жырының кәусар бұлағы. Оның жырларынан халқымыздың салт-дәстүрі, 

тарихы, арман-мұңы бой көрсетіп, оқыған мен тыңдағанды еліктіре түседі. Өлеңдеріндегі өзіндік мінез қайсар 
ақынның алып тұлғасын аңғартып, адамды биікке жетелегендей болады. 

Қолданылған әдебиеттер 

1. Сыдиықов Қ. Қашаған – жүйрік жырау, елдің тілі. Қашаған. Топан: Шығармалары. – Алматы: Жалын, 

1991. – 3-25-бб. 

2. Қашаған. Топан: Шығармалары. – Алматы: Жалын, 1991. – 176 б 

3. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы: Санат, 1997. – 928 б. 

4. Шәріп А. Қазақ поэзиясы және ұлттық идея. Алматы: Білім, 2000. – 336 б 

 

Ғылыми жетекші: қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқыт., магистр Обаева Г.С. 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Артықбаева С.М. Демеуова Г.К. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жердің құндылығы оның ерекше сипаттамасын айқындайды:  

Ұсыныстар элементі болып табылады, орналасқан жерін, сонымен қатар, ұзақ уақытқа жарамдымен 

қайталанбай шектелуімен, жылжымайтын мүлікпен (қимылсыздықпен), жер, ал ол өз кезегінде ықпал етуге 

қабілетті адам қызметінің ажырамас сапалық сипаттамалары жер телімі. Бағашылармен параметрлері аталған 

жылжымайтын мүлік құнын анықтау кезінде ескеріледі. Бағалаушылардың бағалау ақшалай баламасы 
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жылжымайтын мүлікпен мәміле нысанасы болып табылатын кез келген басқа да пәндерді белсене пайдаланады, 

алайда ықтимал нарықтық құны жердің қатысты ұғымдар болып табылады. 

Жылжымайтын мүлік - бұл  инвестициялық салада айналмалы ерекше тауар. Айтарлықтай маңызды 

айырмашылықтарға қарай осы тауарды оның экономикалық және физикалық сипаттамаларын жатқызуға 

болады. Осылайша, жылжымайтын мүлікке иелік етудің экономикалық пайдасың мақсаты, қабілетін пайдалану 

түріне байланысты жылжымайтын мүлікті иеленуден кіріс кіргізу табыс етілуі мүмкін тауарлар мен қызмет 

көрсетулерді өткізу базасында жұмыс істейтін өндірістік кәсіпорындардың өз арендалық төлемдермен, 

амортизациялық түсімнің бір түсетін түсім айтылған жылжымайтын мүлік түрінде емес, не жанама түрінде 
үнемді пайдалану үшін жеке, өзіндік, жалға алынған тұрғын жылжымайтын мүлік. 

Мүліктің жылжымалы және жылжымайтын болып бөлінуі римдiк құқықта анықталынған және Ресейде 

1714 жылдан І Петрдiң «жылжымалы және жылжымайтын мүліктің мұрагерлiктің тәртiбi туралы» 1923 жылда 

жерге жеке меншiктiң тоқтатуына дейін, РСФСР-ң азаматтық кодекстің қолданысқа енгiзуден кейiн 

анықталынған. 90-шы жылдары елдiң нарықтық қатынасқа өтуі елдiң өткелi әсер еткен заңнаманы елеулi 

өзгерiстерді талап етiлдi. Қазақстанда “жылжымайтын мүлiк” ұғымы Қазақстан Республикасы жоғарғы 

кеңесінде қабылданып 1994 жылды 27 желтоқсанды Қазақстан Республикасының елбасы орнатылған кодексте 

ашылған. 117-шi бабында: 

1. Жылжымайтын мүлікке (жылжымайтын дүние, жылжымайтын зат) жер учаскелері, үйлер, ғимараттар, 

көпжылдық екпелер және жермен тығыз байланысты өзге де мүлік объектілері жатады, яғни олардың 

мақсатына сай емес өткізілуі. 

2. Мемлекеттік тіркеуге жататын әуе және теңіз кемелеріне, ішкі жүзу кемелеріне, өзен-теңіз, ғарыш 
объектілері де жылжымайтын заттарға теңестіріледі. Жылжымайтын заттарға қойылатын заң актілерінде және 

өзге де мүлік жатқызылуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлік нарығын талдау 

Зерттеу деректері бойынша орта жалпыұлттық пәтер құны 2017 жылы Қазақстанда  наурыз айында 211 

402 тен. кв. м.құрады, бұл аймен бұрын 0,67% - ға кем . Осыдан бір жыл бұрын пәтерлердің құны 9,79% - ға 

артық болды . Пәтерлердің орташа бағасы қайталама нарықта жылжымайтын мүлік артып, бір айда 0,63% - ға 

дейін 227 905 тен. кв. м. он екі ай бұрын баға осы сегментінде болды 10,23% - ға аз. Жаңа ғимараттар  наурыз, 

сәуір айларында қымбаттады 1,11% - дан 255 739 тен. кв. м. 2017 жылғы сәуір айында осы пәтерлер 11,35% - ға 

арзан болатын. 

Жеке тұрғын үйлердің орташа құны сәуірде 31 348 411 тен.құрады, бұл аймен бұрын 3,14% - ға артық  

және жылмен бұрын 12,42% - ға артық. 
 

Кесте 1- 2017жылдың сәуір айындағы Қазақстандағы жылжымайтын мүлікке құн динамикасы 

 

Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жердің орташа өлшем құны, бау-бақшалық, сондай-ақ ауыл 

шаруашылығын жүргізу сәуір айында 811 279 тен. жүздік үшін құрады. Бұл аймен бұрын 0,04% - ға артық , 
бірақ  жылдан бұрын 11,87% - ға кем. 

Бұл тұрғыда орташа жалға алу құны бір және екі бөлмелі пәтерлер  сәуірде 7 972 751 тен. айына. құрады. 

Бірінші жағдайда айлық бағалардың төмендеуі құрады 0,51% - ға, екінші – жалға беру мөлшерлемелері 

қысқарды 0,11%. Бір жыл бұрын жалға алу құны бір және екі бөлмелі пәтерлер 5,87% - 9,21% - ға көп болды. 

 

  

Жылжымайтын 

мүлік типі 

Орташа баға 2013 

жыл сәуір 

Бір айдағы 

өзгерістер 

2013 жылдан 

бастап баға 

өзгеруі 

1 жылда 

баға 

өзгерісі 

Хабарландыру 

саны 

Пәтерлер 228 288 тен за кв.м. +0,67 +2,19 +9,79 12899 

Екінші сорт 227 905 тен. за кв.м. +0,63 +2,16 +10,23 12610 

Жаңа құрылған 

үйлер 
255 739 тен. за кв.м. +1,11 2,04 +11,35 221 

Үй 28 348 411 тен 3,14 +4,05 +12,42 3482 

Жер 811 279 тен за сотку 0,04 -1,85 -11,87 2477 

Офис 231 681 тен. кв.м. 0,43 +1,86 +4,55 143 

Сауда жерлері 186 789 тен. за кв. М. -4,06 -2,63 +32,19 45 

Гараж 3 780 832 тен -5,35 -5,61 -21,64 57 
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Кесте 2 – 2017жылдың сәуір айындағы Қазақстандағы қалалар  пәтерлерінің орташа құны 

Қала 
Бір пәтердің 

орташа бағасы 

Бір айда баға 

өзгеруі 

Жыл басынан 

баға өзгеруі 

Бір жылда 

баға өзгеруі 

Хабарландыру 

саны 

Алматы 291 143 +0,19 +0,56 +6,16 2185 

Астана 278 609 0,72 +2,07 +13,52 5629 

Ақтау 264 184  1,57 +3,24 +5,01 266 

Атырау  193 470 -0,22 -1,76 +2,91 172 

Караганда 162 994 +0,65 +2,62 +18,12 1210 

Көкшетау 157 717 +4,84 +5,14 +5,95 194 

Орал 148 868 +1,13 +1,34 +2,18 225 

Петропавл 144 561 +0,4 +1,8 +10,02 151 

Қостанай 144 348 -0,33 +0,3 +10,6 239 

Шымкент 144 307 +0,47 +2,1 +10,86 273 

Өскемен 140 362 +0,13 +0,35 +14,91 492 

Павлодар 136 534 +0,07 +2,64 +8,75 503 

Семей 123 006 +0,36 -0 +14,17 166 

Тараз 112 191 +0,53 +0,39 +17,22 113 

Теміртау 83 595 +0,26 +0,62 +15,62 184 

 

2 кестеде көрініп тұрғандай, ең "қымбат" қала бойынша пәтердің құны, атап айтқанда, орташа баға 

шаршы. м.үшін  Алматы, ал ең "арзан" Теміртау қаласы. Ең көп хабарландырулар саны 5629 Астана қаласы 

бойынша берілді, ең төмен Таразда қаласы болып шықты. 

Нарықтық экономика элементтері арасында өндіріс құралы ретінде және тұтыну объектісі болатын (жер 

телімдері, тұрғын үйлер, саяжайлар, пәтерлер, гараждар) жылжымайтын мүлік маңызды орын алады. 
Жылжымайтын мүлік бұл саны бойынша халықтың меншігіндегі елдің ұлттық байлығының негізі. Сонымен 

қатар шаруашылық қызметтің және меншіктің барлық формалары мен кәсіпорындардың дамуының базасы 

ретінде қолданылады. Қазіргі уақытта, Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығының дамуымен байланысты 

көптеген азаматтар, кәсіпорындар және ұйымдар жылжымайтын мүлік операцияларына белсенді түрде 

қатысуда. Мемлекеттік және муниципалды меншіктерді жекешелендіргенде, бос ғимараттарды жалға бергенде, 

тұрғын үйлерді сатқанда және сатып алғанда жылжымайтын мүлік талқыланатын маңызды мәселе болып 

табылады. Жылжымайтын мүлік нарығы тауар немесе қызмет көрсету және қаржылық нарықпен бірдей 

нарықтық кеңістікті құрайды. Жылжымайтын мүлік кепілдігі еліміздің несиелік жүйесінің құрылуының 

маңызды шарты. Жылжымайтын мүлік нарықтық қатынастардың барлық жүйесінің орталық звеносын 

құрайды.Бұл жұмыста мен бағалаушы ретінде боладым. Бағалаушы құнның бірнеше түрін бағалай алдым. 

Әрбір құнды есептеу анықталған әдістемелерге негізделдім. Бұл жұмыста мен-бағалаушы жылжымайтын 

мүліктің нарықтық құнын анықтау және осы бағалау объектісі жөнінде есеп дайындадым . Бағалау есебінде 
жылжымайтын мүліктің (пәтердің) сипаттамасы және оның құнын анықтау есебіе көрсеттім. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңы 30.11.2000 

ж. №109-11 

2. Қазақстан Республикасы Президентінің Заңдық күші бар «Құнды қағаздар мен қор биржасы туралы» 

жарлығы. - Алматы, 1995. 

3. “Қазақстан Республикасының бағалау туралы” заңы, 30 қараша 2000 жылы, №109-ІІ. 

 

Ғылыми жетекшісі: Демеуова Г.К. 

 

 

Е.ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ЭПОС ТІЛІ 

 

Арынова С.М., Қоңырбай Н.С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әдебиет қазақ халқымен егіз ұғым. Ұлы да дана, дара ақын Абай айтпақшы, «Дүние есігін өлең ашып, 

денеміз жер қойнына өлеңмен кірмек». Ал сол айдыны мол әдебиет әлеміндегі өрелі өлеңнің арналы жанрының 

бірі де бірегейі – эпос. 

«Эпос – синтетикалық сипаты мол жанр. Оның құрамына енетін сан түрлі жанрлар үндестік тапқанда 

ғана көркемдік қасиеті жоғарылай түседі. Осындай шығармаларды әдетте эпостық классикалық үлгісі деп тану 

да бар. Негізінен жанрдың барар бағыты әр алуан жанрлар қоспалары үндестігінің көңілді билер көркемдікке 

ұласуында. Осы жол эпосты түрлі дәуірлер мен кезеңдерде жаңа бағытқа, басты көркемдік ізденіске қарай 
жетелейді. Сондықтан да эпос жанры алдындағы идеялық мақсатта түрлі кезеңдерде өзгеше болады. Демек, әр 

дәуірде эпос поэтикасы да бөлектенеді. Бұл ірі зерттеудің объектісі. 
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Ауыз әдебиетіндегі өлеңмен сақталған көлемді шығармаларда қарасөздермен берілетін бөліктер жиі 

кездеседі. Бұл туралы кезінде Е.Жұбанов жазған: «Біздің батыр эпостарының бәрінде де қара сөзге өлең аралас 

келеді. «Қозы Көрпеш», «Шора», «Алпамыс» т.б. жырларды қара сөзбен «Әңгімелеп айтып келеді де, ара-

арасындағы бір лирикалық моменттерді өлеңдетіп жібереді» [1, 22б.] Атап өткеніміздей, бұл жанрдың жілігін 

шағып, тарихының бүге-шүгесіне дейін зертеп шыққан өңіріміздің ұл ытұрғасы, асылдың тұяғы Есет Жұбанов. 

«Есет Құдайбергенұлы Жұбанов (22-қараша 1929 жылы туған, Ақтөбе қаласы) – ғалым, филология 

ғылымдарының докторы (1997), профессор (1996). 

КазПИ-ді (қазіргі АлМУ) бітірген (1951). 1951 –57 жылдары Петропавл педагог училищесінің 
оқытушысы, Солтүстік Қазақстан облысының мұғалімдер білімін жетілдіру институтының бөлім меңгерушісі, 

оқу бөлімінің нұсқаушысы, “Қазақстан мұғалімі” газетінің қызметкері, 1957–1959 жылдары Тіл және әдебиет 

институттында ғыл. қызметкер, 1959–1961 жылдары осы институттың аспиранты, 1962–1991 жылдары кіші, аға 

ғылым қызметкер болған. 1991 жылдан Ақтөбе мемлекеттік университетінде доцент, жұбановтану 

лабораториясының меңгерушісі қызметін атқарады. Негізгі ғылыми-зерттеу жұмыстары қазақ эпостарының 

тілін, әдеби тіл тарихын талдауға арналған[2]. 

Ал «фольклор тілін зерттеу – зор тәуекелді керек ететін осы күрделі тақырып. Мұндайда оқырманды 

алаңдататын нәрсе – зерттеу объектісіне автор қай тұрғыда келді деген сауал. Өйткені, әр халықтың фольклор 

мұрасының өзіндік табиғаты мен қайталанбас ерекшеліктері бар. Лингвистикада фольклор тілін зерттеудің 

жалпы ортақ үлгісін, ортақ әдісін әзір ешкім ұсына қойған жоқ. Сондықтан бұлар кейбір зерттеулерде эпос тілін 

нормативті грамматика үлгісіне салып, есім, етістік, т.б. сөз таптары тұрғысына сөз етсе, өзге бір зерттеулер 

фольклор тіліндегі көріктеуші элементтерге құрылған. 
Міне, біз сөз еткелі отырған (автордың Е.Жұбановтың) «Эпос тілінің өрнектері» деп аталатын еңбегінде 

өзіндік ізденіс ізі байқалады.  

Зерттеуші  алдымен ауыз әдебиеті нұсқаларының жалпы сипаты, тууы, қалыптасу кезеңдері жайында 

көрнекті ғалымдардың пікірлерін іргелі теориялық зерттеулерін негізге ала отырып саралап береді» [1, б.17]. 

Қазақ эпос тілін түгелге жуық зерттеген Е.Жұбановтың зерттеу нысандарын түрікхалықтарының эпос 

зерттеуші-ғалымдары туындыларымен байланыстыра қарауға да болады. Олай дейтін себебіміз, біз айтып 

отырған қай ғалымның болса зерттеу объектілері – түбі бір түркі халықтарының мәдени мұрасы. Мысалы, 

«Едіге» жыры. «Түрік халықтары эпосының, тарихи жырларының үлкен білгірі – академик В.М.Жирмонский 

Шығыстанушылардың 1960 жылы Москвада болған ХХV Халықаралық жасаған конгресінде жасаған 

баяндамасында былай дейді: «Едіге» саясаты – 1394 жылы Ворскл өзені бойында Литваның ұлы князі Витовты 

жеңуі, ... 1408-1409 жылдары Москваға жасаған сәтсіз жорығы туралы ешқандай да естелік сақталмаған.  
«Едіге жыры» - эпостық жыр дегенде біз жоғарыдағы монологтарды, сол монологтардың жиынтығынан 

құралған шығарманы «Жыр» деп атағанда оның мәнісін әдеттегідей, яғни «Қобыланды жыры», «Алпамыс 

батыр» жыры дегенде айтылатын жыр сөзінің мағынасымен бір деп қарастырмаймыз. Өйткені, жыр басы – 

Едіге өзінің қалыптасу барысында эпос дәстүрінің циклендіргіш ықпалын бертінгі уақытта ғана басынан 

кешірген. Оның құрамындағы монологтар бірден эпостық үлгіде тумаған. Бұлар – шешендік арнау, ерлік-сипат 

сөзі, мұң-шер элегиясы мен жауынгерлік-батырлық сөз, жаугершілік рухтағы «қазақылық» өлеңдер, т.б. 

поэтикалық формулалардан өрбіген, күрделенген туындылар.  Табиғаты жағынан бұл монологтар кейінгі 

замандағы: Сыпыра жырау сөзі, Асан қайғы сөзі, Шалкиіз сөзі, Бұхар сөзі, Махамбет сөзі деген  сияқты сюжетті 

өлеңдерге өте жақын, сол «Сөздердің» (арнаулардың) бастапқы формасы  іспетті үлгіде туған. . [3, 115б.] 

Ұлы эпос туралы арнайы кітап жазған Ә.Қоңыратбаев та Саблуков хақында осыдан артық ештеңе 

айтпаған. Ол былай дейді: «Қозы Көрпеш» жырының қазақ арасындағы сюжеттерін 1830 жылдардан бастап 
арабист  Г.Саблуков, орыстың ұлы ақыны А.С.Пушкин жазып алады. Г.Саблуков бұл жырдың  бір сюжетін 

1830 жылы бұрынғы Семей губерниясы, Көкпектіде жүрген орыс чиновнигі арқылы хатқа түсіріп алған. 

Мұндай нұсқалар кейін Саблуковтың қолында әлденешеу болған. Саблуковтың варианттарында Шөже 

жырының әсері, содан туатын дін сарындары, ертегілік мотив күштірек»[4, 27б.]. Міне бұл нұсқа жайлы 

зерттеушілердің беретін мәліметі осы. «Қазақ арасына жыр сюжеті жеті вариант болып таралған» деген пікір де 

дәл емес. Ы.Дүйсенбаевтың айтуы бойынша, аталмаш жырдың алты варианты ғылым тезіне түскен. [5,58б.]. 

Сондай-ақ ғылымда Н.Таеритиннің орыс тілінде жырлаған нұсқасын «қазақ эпосыныі орысша аудармасы 

болып табылады» деген қауесеттің барлығын да білеміз. Бұл жөнінде біз Тверитиннің  поэмасы аударма емес, 

өзіндік дербес туынды деген пікірімізді ілгеріректе айтып кеткенбіз. [3,145б.] 

Есет Жұбановтың өзіне ғана тән тың пікірлерінің бастамасы «Эпос тілінің өрнектері» деп аталатын 

еңбегінде салынды. Эпос тілінің арналарын әдебиеттану әрі лингвистика тұрғысынан қарастырғанда, ғалым 

тілге әсер еткен субстрактылық және  экстралингвистикалық факторларды дәл тауып, терең түсінік береді. 
Е.Жұбанов көсем тіл деген атауды тілде орнықтырып, оған мынадай дәл де айшықты анықтама береді: 

«Ол бейнелі де пернелі, тұспалды сөздерге иек артады. Қабырғалы қара тіл  біртоға байыпты, тұрақты сипат 

алып, ұзақ уақыттар синкретті, яки көп бағдарлы қызмет атқарып келді де, нәтижесінде болашақтың  сан-қилы 

стильдік арналарының көзі, бұлақ-бастауы болып алды».[4,65б.] Ғалым қолданған көсем тіл – көне дәуірден-ақ 

қоғамның мұрат-мүдделерін көздеген,ьжалпыхалықтың тілдің ең шұрайлы да көріктегіштік амалдарын қару 

етіп, сөз шеберлерінің шебер сөйлеу дәстүрлерін жинақтаған, ең жоғарғы, айбарлы да асқақ тіл. Көсем тілдің 

публицистикалық сипатын да дұрыс таныған Есет Жұбанов болатын. Сондықтан болар, қазіргі тілде 

публицистиканы көсем сөз деп атау орын алған. Әрине, бұл атаудың түп төркіні А.Байтұрсыновта жатқандығы 

белгілі. [1,29] 
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Тағы бір айта кетерлік жайт, эпонимдердің қойылу себептерін анықтағанда, эпос есімдерінің  

кейіпкерлерге мінездеме беру қасиетін ескеру қажеттігіне Қарабай, Сарыбай есімдерін талдау арқылы ой 

түсіреді. Осылайша эпос кейіпкерлері есімдерінің этимологиясы этимологиясы олардың халықтық ұғым-

түсінігіне, дүниетанымына байланысты қойылғандығын жан-жақты талдап көрсетеді. «Қозы – Көрпеш» 

есімінің алғашқы бөлігі халықтың жақсы эмоциямен қолданған қозы сөзі болса, Көрпеш сыңары М.Қашқари 

сөздігінде және азербайжан тілінде «кеш туған қозы» деген мағынаны білдіретінін айта келіп, оны  қазақ тілінің 

диалектологиясына қатысты материалдарда да осы мағынада жұмсалатынына көз жеткізеді. [3,187б.] 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, ғалым еңбектеріндегі жалғасын  келешекте табуға тиіс тың 
пікірлердің бірі – халық әдебиетінің көне жазу ескерткіштер тіліне тигізген әсері. Көне жазу ескерткіштерін 

батырлар жырының бастамасы деп қараған пікірге қарсы пікірді батыл қорғап, «эпос ешқашан аяқталып 

бітпейін, халықпен бірге жасасып, оның өмір жолын үздіксіз сәуле «ендіріп отыратын туында» екенін 

бұлтартпас айғақтармен дәлелдейді. 

Е.Жұбанов еңбектерін зер сала оқыған адамға бүгінгі күнге дейін шешімін таба алмай келе жатқан талай 

мәселелердің басы қайырылып, болашақ тың зерттеулерге  бастау көз бола алатынын әбден аңғаруға болады.  

Қолданылған әдебиеттер 

1. Эпос тілін зерттеудің өзекті мәселелері / жауапты редактор Ш.Құрманбайұлы. – Алматы, «КИЕ» 

лингвоелтану инновациялық орталығы», 2011 – 284 б. 

2. https://kk.wikipedia.(Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет) 

3. Е.Қ.Жұбанов «Толғауы тоқсан қызыл тіл...» Ақтөбе, 2010 

4. Қоңыратбаев Ә Қазақтың «Қозы Көрпеш» жыры туралы. Алматы, 1959. 27бет. 
5. Ғұмарова М.Ш. Қазақ фольклоры мен әдебиет шығармаларының текстологиялық зерттелуі. Алматы, 

1983. 270бет 

 

Ғылыми жетекшісі:ф.ғ.к., доцент Миров М.О. 

 

 

ТӘУЕЛСІЗДІК – АЛАШЫМНЫҢ АРМАНЫ 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 
Тәуелсіздік – болашағымызды баянды етіп берген тарихымыз, басымыздағы бағымыз, асқаралы 

сезімдерден тұратын асу бермес адамзаттың арманы, біздің арманымыз. 

Тәуелсіздік уысында тұрған бүгінгі ұрпақ «ол өткеннің арманы болған, ал қазір ол біздің қолда» деуі де 

әбден мүмкін. Алайда, Тәңір берген тәуекелмен аяқасты бұйырған бақ Тәңірінің қалауымен кез келген уақытта 

ұшып кетуі ғажап емес. Ендеше, елдің, жердің мәнін, бүгінгі бақыттың баяндысын, Тәуелсіздіктің тұғырын, 

Алаштың ғұмырын сақтап қалу үшін үкілі үміттердің иесінен, сұрапыл сезімдердің киесінен қалған асыл 

мұралармен тамырдай таныс болмағымыз ләзім.  

«Біз басымызға түскен қиыншылықты бұрынғы бабаларымыздан көретін едік. Солар біздің қамымызды 

жеген болса, біз мұндай қорлықта, тарлықта жүрмес едік деуші едік. Кейінгі буынның ата-бабасы – бүгінгі тірі 

жүрген біздер. Біз келешекті ойламасақ, кейінгі нәсіліміз бізді қарғамай ма? Алла құзырында, тарих алдында біз 

жауапкер емеспіз бе?» [1,2 б.]. Бұл –Ғарифолла Әнестің «Ана тілі» атты ұлт газетінің №52 санында жариялаған 
қазақтың біртуар ұлы, Алаш ұраншысы Міржақып Дулатұлы туралы жазған «Азаттық жыршысы – Міржақып 

Дулатов» атты мақаласында келтірілген Алаш Арысының сөзі болатын. «Теңізді тамшысынан тануға 

болатынындай», Сәкеннің «тар жол, тайғақ кешуін» Міржақып та, сол кездегі тұлғалардың барлығы да басынан 

кешірді. Азат басын Алаш жолына тігіп, мойынына «алқа» ілген, Тәуелсіздік үшін құрбандықтың кебінін киген 

саңлақтардың алдында біздің де борышымыз еселенері хақ. Осындай борышты адал атқарып жүрген бүгінгінің 

ақтаңгерлері Даңдай Ысқақұлы, Сабырхан Сымағұлов, Үмбетхан Сәрсембин сынды оқытушы-ғалымдардың 

Алаш зиялыларын, соның ішінде, тәуелсіздікті ту еткен «жер мәселесін» сөз етуі тектен-тек емес. Бұл – 

тәуелсіздігіміздің сақталуы үшін «бір сүйем жердің» әлемге бергісіз байлық екендігінің айғағы. 

Бұл туралы Сабырхан Смағұлов: «Қазақ ұттық-демократиялық зиялылары үшін әр уақытта ең негізгі 

мәселе – жер мәселесі болды. Патша үкіметі, оның мұрагері болған Уақытша үкімет, ең соңында Кеңес үкіметі 

мен қазақ демократиялық зиялылары арасындағы кейде ашық, кейде астыртын жүріп отырған күрестің түп-

тамыры, қайнар көзі осы жер мәселесі еді. Жер қазақ халқы үшін ең басты тіршілік көзі болды. Сондықтан ХХ 
ғасырдың басында Алаш қозғалысының көшбасшылары бұл мәселеге ерекше назар аударды» [2, 8 б. ]– десе, 

«1925 жылы «Ақ жол» газетінде жазған «Отырықшылдықтың пайда зияны» атты мақаласында Жүсіпбек 

Аймауытов жер мәселесіне қатысты былай деген: «Отырықшы болса-ақ қазақ тұрмысы түзеліп кетеді, тез 

мәдениетті болады» деген пікір даусыз ақиқат емес, өзгермелі, екі ұшты, даулы мәселе деп қараймыз» дейді де, 

әрі қарай мұның себебін ашады. – Тұрмыс итеріп, шаруа етіліп, амалсыздан отырықшы болу бар. Ондай 

шартпен отырықшы болатындарға ешкім қарсы бола алмайды: тұрмыстан күшті құдірет жоқ. Қарсы бол, болма, 

оларды тіршілік таласы отырықшы қылады. Ол қандай шаруа? Малы азайып, көше алмай қалған ел: егін салуға 

кіріскен ел, жері тарылып қалуға душар болған ел, жақсы жеріне басқа біреу қол сұққандықтан, жерін 

бермеймін деген ел. Оларға үндеудің керегі жоқ: өздері-ақ отырықшы болады» [3, 44 б.] - деп, қазақтың 
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отырықшы болудағы басты себебі «жерін сақтап қалу» екендігін санамалап айтып берген. Расында да, бұрын 

«балығы қойдай шулаған» қазақтың қойлары енді өз жерінде өгейдің күнін кешсе, мал-мүлік былай тұрсын, 

буынсыз тілдің буыны бардай күн кешкен қазақты қайтерсің?! Десе де «бас кеспек бар да, - тіл кеспек жоқ» 

деген жаужүректік қағиданы ұстанған Алаш Арыстары «қазақтың қамын, жердің қамын» үнсіз сөйлейтін 

үнпарақпен де қорғады: «Қазақ» газетінің 1913 жылғы алғашқы санында-ақ «Жер мәселесі» көтеріліп, онда 

былай деп жазылды: «Бұл күнде қазақтың қажет һәм кемшілігі қай жағынан болса жа көп, соларың арасында ең 

біріншісі – жер мәселесі. Әркім жер деген сөзді жеңіл түсініп жүрген секілді. Бұл  терең ойлап, тексере 

қарайтын іс. Біздің мақсатымыз жер қақындағы ойымызды бастан-аяқ түгел баяндап жазбақ һәм жазылған сөзді 
бекітетін толымды дәлелдер көрсетпек». Ахмет Байтұрсынов 1914 жылы «Қазіргі қазақ мәселелерінің ең зоры – 

ер мәселесі. Бұл қазақтың тірі я өлі болу мәселесі» деп ашық ашық айтты. Жалпы, «Қазақ» газеті өз беттерінде 

жер мәселесін көп жазды, әрі ашық жазды» [2, 8 б.] «Жер мәселесі – қазақтың тірі я өлі мәселесі». 

А.Байтұрсыновтың бұл сөзін Даңдай Ысқақұлы өз мақаласының атауы етіп алады да, мақаласында мынадай 

тың сөздер айтады: «Иә, қазақ жерінің ағы ашылмай жатыр. Жер тағдырына ел – елеңдеулі. Жер халықтың 

ортақ байлығы, ол жекешеленбеуі, сатылмауы керек деген аксиома ой бұрындары да, қазір де айтылу дайын 

айтылып жатыр. Бірақ та түрлі жағдайлардың ықпалымен билік осы бір ұлт үшін аса маңызды мәселені 

түпкілікті шешуге дәрменсіздік тантып келеді. Билік ұлтқа, халыққа қызмет етуі тиіс» [4, 9 б.]. «1905 жылы 

қарашада Қарқаралыда митинг өтті. Онда 14,5 мың адам қол қойған Ресей Министрлер кеңесінің төрағасы 

С.Ю.Виттенің атына жолданған петицияны Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, Ж.Ақбаев сияқты ұлттық-лбералдық 

қазақ зиялылары дайындады. Петицияда патшаның 1905 жылы қазанның 17-сінде жарияланған Манифесінде 

халыққа берген уәделердің орыналуы, ал қазақ өкпесі жағдайында бірінші кезекте жер мәселенің әділ шешілуі 
талап етілген. Онда қазақтың жерін алуды тоқтатып, переселендерді жібермеуді сұраған» [2, 9 б.]. Қазақтың 

асқақ рухты алыптары шыбын жанын шырылдатып жүрген шақта, отаршылдар тарапынан қанша қысым 

болғанына қарамастан, бабасының тектілігі мен жалынды жігерінің арқасында өз мүддесін тиісті жерде айта 

білген. Әрине, мұндай батылдық кеудесін намыс кернеген, көзі ашық зиялалылардың ғана қолынан келді. Сол 

себепті де Міржақып «Оян қазақ!» деп ұрандап, Ахмет «Маса» болып, Сұлтанмахмұт «Қараңғы қазақ көгіне 

күн» болып шықса, Мағжан:  

«Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты, 

Қырандай күшті, қанатты, 

Мен жастарға сенемін» 

–деп, келешек ұрпаққа, біз жастарға мол сенім артып кетті. Құшағындағы қара жерін қасық қаны 
қалғанша қорғап, тәуелсіздік туын төбеге көтеру үшін «Алаш» сөзін ұран еткен сол Арыстардың ерен еңбегі – 

біздің бүгінгі күніміздің іргетасы, мәңгілік елдің мөрі. Жиырма алты жылдық жасы бар тәуелсіздігіміздің 

тамыры – бір ғасырлық ғұмыры бар «Алаш» партиясында жатқандығы әмбеге аян.  

Олай болса, «...біз «Мәңгілік ел» боламыз десек, қазақша ойлап, қазақша сөйлеп, қазақтың дәстүрімен 

өмір сүретін қазақтың қанымен, жанымен, рухымен суғарылған жерге иелік етуі керек. Өйткені өз тілінсіз, өз 

жерінсіз ұлт жасай алмайды. Қазақты жерінен, тілінен айыру – ұлтқа жасалған қастандықпен бірдей; ұлттың 

болашағына балта шабу деген сөз. Сондықтан жер мәселесін дұрыс шешу – бүгінгі таңда тарихтың, қазақ 

қауымының алдына қойып отырған бір мүмкіндігі. Бұл мәселе қазір шешілмесе, ертең кеш болып қалады. 

Мұнымызды кейінгі ұрпақ, тарих кешпейтін болады» [4, 9 б.]. Төбемізде Тәуелсіздіктің туы мәңгі желбіресін! 
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ТЫНЫМБАЙ НҰРМАҒАМБЕТОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  

АУЫЛ АДАМДАРЫН ЮМОРМЕН СУРЕТТЕУІ 

 

Асанова А.Б. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Сатира мен юмор поэтикасында жазушы юморлық сезім арқылы комизмді табады, онан соң ондағы 

күлкілік сырын ашады, алған әсерімізді, оған кері қатысымызды жауабымызды тапқырлық көмегімен шебер де 
әсерлі баяндап, суреттеп береді. Күлкілі нәрсені көре қою үшін ең алдымен юморлық сезім керек. Юморлық 

сезім – парасаттылық тереңдігімен, эмоциялық сезім күрделілігімен болмыс құбылыстарын көру, зерттеу, 

бағалау қабілетімен адамға туа бітетін қасиет. Өмірдегі адам бойындағы заттар қалпындағы комизм белгілерін 

көре қою – осы юморлық сезім ісі, соның үлесі, соған тиісті міндет. Ол болмыстағы әрқилы қайшылықтар 

салдарынан орын алған күлкілі жайларды, комизмді табады, суреттейді, келемеждейді. 

Комизмнің бәрі бірдей көзге ұрып, бірден көрініп, мен мұндалап тұрмайды, жасырынып жататындары да 

көп. Тіпті жағымды, жақсы, пайдалы нәрсенің бойында күлкіге негіз беретін, келемеждеуге болатын комикалық 

белгілер жүреді. 

Соларды көре білетін көңіл, аңғара алатын алғыр қасиет – юморлық сезім жазушы Тынымбай 

Нұрмағамбетов шығармаларына тән. Тынымбай әсіресе, «кішкентай» адамдар бейнесін жасауға шебер. 

Жазушының «Бәйтеректер» әңгімелер жинағына енген «12 палатадағы» Жортуыл, «Жәрдемшідегі» Қабыл мен 

Алдашбекті, «Ақ көңіл ұрыдағы» Жарғақ, «Бөрібайдың тымағын ит алып қашқан қыстағы» Бөрібай, «Түнгі 
серуендегі» Қайып, «Етікшідегі» Мұқыш, «Емдегі» Бидайбектердің бедерлі бейнелері қандай? Бұларды 

ешкіммен шатыстыра алмайсың. Осының бәрінде ауыл адамдарының сан алуан тағдыры мен мінез-құлқын әр 

қырынан көрсетіп келеді. Бір ғажабы – олардың барлығын да, қуанышы мен қайғысы да қазақы мінезге орай 

жеңіл юмор арқылы ашылып отырады.  

Жазушының «Етікші» әңгімесіне назар аударалық. Әңгіменің бас кейіпкері – бір аяғы жоқ, әйелі қайтыс 

болған жалғыз басты адам. Кемдіктен етікші болған. Шайын бірде мезгілімен берсе, бірде бермейтін келіні 

әңгіменің өн бойында бір-ақ ауыз сөз айтады: 

-«Қазанға ет салдым, қайнаға»,-деді (1, 28б)  

Бұл тағы да Ермұқанның есіне мәсісін салғаны еді. Бар жоғы осы екі сөйлем кіріптар қайнаға мен үстем 

келіннің арасын түгел аңғартып тұр. 

Ермұқанның өстіп мүгедек болуына себепші Мұқыш та, бұл екеуінің құрдасы Әбдінәби де қызық мінезді 
адамдар. Мұқыш пен Әбдінәби жоқтан өзгеге таласып, қысқа күнде қырық рет ұрысқанымен, кек сақтаспайды. 

Енді карта ойнап отырып, керісіп-төбелесіп сыртқа шыққан кездерінде, алдарынан ыңыранып, жоқтан өзгені 

әңгіме ететін Шәудірбай шал шыға келіп, екеуін сөзге айналдырып кетеді де әлгіндегі ерегісі ұмыт қалады. 

Осыған қарап бұларды пәтуасыз жандардың қатарына қоса салуға болар еді. 

Бірақ, бұл үшеуінің арасындағы жаңа келген ферма бастығы туралы әңгіме олай ойламауымызға негіз 

бермейді. Олар Шәудірбайдың: «өзі инеліктей қатқан дейме-е-ау...»,- дегеніне «Е, оған несіне жүдеп тұрсыз. 

Екі-үш жылдан кейін әке-шешесі де танымай қалатындай етіп семіртіп жібереміз. Біз ауылға бастық болып 

келгендердің жүдеу кеткенін көрдіңдер ме» [1. 317б] – деп күліседі. Ендеше бұларда қоғамдық-әлеуметтік 

мәселелерден тыс тұр деп ешкім айта алмаса керек. Қайта ащы шындықты айтып отырған осылар. Демек, 

толыққанды кейіркерлер. 

Жазушының юморлық сезімді пайдалана отырып жасаған образдарының қатарына «12 палатағы» 
Жортуыл мен «Ем» әңгімесіндегі Бидайбекті жатқызуға болады. Екеуінің де басты кейіпкері – ауыл адамы. 

Екеуінің біраз мезгіл ауруханаға түсіп емделу кезіндегі өмірі, олардың бітім-болмысы беріледі. Бидайбек 

ақкөңіл адам, ауруханада сол тұста емделіп жатқан Ақсары деген әйел екеуінің ара қатынасы әзіл-қалжыңмен 

беріледі. Зілсіз юмор қолдана жазылған әңгіме әрі жүрдік оқылады. 

Ал Жортуыл жайы бөлектеу. Алғашқыда Бидайбекке ұқсағанмен, келе-келе мінезі кеңірек ашыла түседі. 

Әуелі палаталас Арыкең, содан кейін Нұрқабай шал мен кейін Дөкеймен бірге бола жүріп, соларға келген азық-

түлікті ұялмай-қызармай керегінше пайдаланады. Тамағы таусылғаннан кейін, тіпті, дәрігерге ауыз салады. 

Соңынан, тіпті, ауруханаға жату себебі де ашылады. 

«...Енді... ауруханаға жата тұру керек болды ғой. Бағып жүрген бұзауларым суатқа бара бергенде мұз 

ойылып Бұзау біткен түгел мойындары қылқындап суға кетті. Оның үстіне, әлгі ажырасқан әйелі түспегір 

алимент деген бірдеңесін даулап сотқа беріп, соған қайта-қайта шақырып мазамды алып болмаған соң, жездем 

біразға дейін паналай тұр...» [1. 317б], -деп, өз жайын баян етеді. Жанға батқан ауруы жоқ, инеден қажып, 
аурухананы пайдаланып, емдеуші дәрігер Нәзира Тұрсыноваға өз «махаббатын» ұсынады. Дәрігер оны 

ауруханадан қуып шығады. Жазушының өткір сықағы Жортуылдың іс-әрекетіне бағытталған. Жайма шуақ 

басталған автор күлкісі бірте-бірте зілденіп, астарлы иронияға, салмақты сарказмге жақындайды. Бұл 

ойымызды В.Г.Белинскийдің пікірімен қорытқымыз келеді: «Күлкілі сөз әр қилы мағынаны береді. Бұл жөнінде 

ол тапқырлыққа ұқсаңқырайды, әншейін бос, түкке тұрмайтын, ұсақ-түйек тапқырлық бар... Сөзді ойнататын 

тапқырлық, одан соң нәрсені өз үйінде ғана көре алатын, мінез-құлық ерекшеліктерін жазбай танитын, олардың 

күлкілі тұстарын таба алатын тапқырлық бар... Тапқырлық бірінші қатарына каламбур, шарауа... екінші 

қатарына сарказм, запыран, у қосылады, басқа сөзбен айтқанда, ол нәрсені нұқып көрсетпейді, жоққа 
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шығармайды, бірақ оның сипатын суреттей отырып, тапқыр теңеулермен әшкерлейді, қандай жағдайда екенін 

сенімді түрде көрсетеді. Сол арқылы жаяды...» [2. 217б]. 

Тынымбай әңгімелерінің әлдебір тосын ойларға жетелейтін нәзік сырлы, қызғылықты тартымдылығы да 

мәнді әлеуметтік сауал туғызуында болса керек. Әңгіме дегенде бұл – әлдебір оқиғаның құр баяндалуы емес. 

Жазушы әңгіме кейіпкерлерін «өйтті», «бүйтті» деп, басқан ізін сынап жатпайды. Білгір, ақыл айтқыш, көнекөз 

әңгіме иесі мұнда жоқ. Анау бір жылдары өткен оқиға көз алдынан дәл бүгінгідей бірте-бірте өрістейді. 

Кейіпкер өзіне тән мінездерін сол оқиға барысында әрекет үстінде көрсетіп, ішін шым-шымдап ашып, ақыр 

соңында характерге айналады. Мәселен, «Сушыдағы» жеңіл кекесін араласқан суретті сөз осылай қалана 
бастайды. 

Бұл шағын жанрдың шарты белгілі. Өз бетімен аққан өмір ағысы бұған дейінгі қалпынан кілт өзгереді. 

Тынымбай әңгімесіндегі төтенше жайт табиғат құбылысынан туындайды. Бәкене таудың бір бүйірін тесіп ағып 

жатқан көл-көсір бұлақ аяқ астынан тартылады, бұрынғы суының жартысынан айырылып қалады. Иә, бар пәле 

жоңышқаға алғашқы су беретін кезден басталады. «... Жұртты әуелі шошытқан нәрсе: Жаманқұлдың төс 

қалтасынан шыққан сыртқы қабы иленген терідей жылтыр қара блокнот еді. Ауылдағы үлкен-кішінің басы 

қосылған бір шалдың құдайысында Жаманқұл арқасын қабырғаға сүйеп отырып сөз бастады. Қолында иленген 

сүйек жылтыр қара блокнот... 

«...-Осы блокнотта бар үйдің тізімі бар. Енді осы тізім бойынша егіндеріңді суарасыңдар, - деп Жаманқұл 

блокнотты төбесінен асыра көтеріп, жұртқа көрсетіп қойды. Бұрынғыдай көл-көсір су жоқ. Сондықтан кезек әр 

үйге айына бір-ақ рет келеді. Айына бір-ақ рет келеді деп, суды есіктеріңнің алдына жарқыратып отыратын 

заман тағы жоқ. Сол бір сағатта суарсаң суардың, суармасаң қалдың. Міне, тәртіп! Жаңылмас үшін, дау-дамай 
болмас үшін, міне сағат, - деп Жаманқұл беті кішігірім кесенің аумағындай шынжыр баулы сағатын 

кастюмының төс қалтасынан суырып алып тағы көрсетіп қойды. Жұрт тіксініп қалды...» [3. 204б]. Өстіп сушы 

Жаманқұлға ауыл оп-оңай арбалады. «Не керек, «Қайрақтыдағы» елу үй су жөнінде Жаманқұлдың айтқанымен 

ғана  қимылдайтын болды». Культ те жұт секілді жеті ағайынды. Анау Сталиннің тұрсын, культтің ендігі 

азғындап, құлдырап, бақа-шаян, құрт-құмырсқаға айналуын айтсаңшы. Ендігі аспанға қара қарғалар 

қаптағандай. Сол қарғалардың бірі – Жаманқұл жұртқа айбын беруді шығарды. «Жаманқұл келе жатса, жолдан 

бұрылып кететіндер» табылды. Жаманқұл отырған жерге бас сұғуға да тайсақтады. Ауыл ақсақалдарының 

өздері: «біздің ауылдан Жаманқұл деген біреу шықты» деген сөзді кәдімгідей үреймен айтатын болды. Жұртты 

ойда жоқта тығырыққа түсірген Жаманқұлдың сонысы үшін құрмет тілейтінін қайтерсіз. Культтің арыстанына 

қарағанда былайғы ұрпақ шыбын-шіркейге айналып кетсе де, патшағарың қанына тартады. Ел іші ондайлардан 

баяғыдай жымнан шыққан жолбарыс секілді так бере ме деп қауіп ойлайды да, жылы-жұмсақтарын аузына тоса 
бастайды. Мына Жәмкеңе де жұрт жалпақтауды шығарды. Және қоналғасында қыбын табуға тырысады. Үй 

иесі оған жалпаңдап: «...Жаманқұлға шалдардың арасында не бар? Ентелегенттерге қосылсын» деп астына 

көпшігін ашықтан ашық лақтырады. Оған Жәмекеңнің бөркі қазандай болады. 

Осы тұста автордың культ тақырыбына қалам тербеудегі мақсатына тоқталып өту керек сияқты. 

Меніңше, ол ескі жұртқа қоныстанып отырған жоқ. Культ әлі күшінде дегісі келіспейді. Бұл тақырыпқа 

оралудағы мақсаты культті күлкіге шығаруда болса керек. Өшетін құбылыс күлкіге шығады, культ дәуірінің 

күні өткен деген сенімге бастайды. Культтің келмеске кеткенін айту үшін де оның ендігі көріністерін 

сайқымазақ етуге керек. Шағын жанрда жазылған «Сушы» сонша үлкен мақсатты бар салмағымен көтере алған. 

Біздің өтірікке бармағанмен шындықты да турасынан айта бермейтін жәйтіміз бар. «Сушы» Кеңес 

үкіметі тұсында жарық көрді. Ол уақытта еңбек адамы, әсіресе, өндіріс озаты бар қиыншылықтарымен көріне 

бермейтін. Әлденебір теріс мінездерін термелеу күнә саналатын. Жазушы Т.Нұрмағамбетов көріп 
отырғанымыздай, бұл тәртіптен ауытқып, кейіпкер туралы өзін толғандырған шындықты топ басып суреттеген. 

Жаманқұлдың ел ішінде, халық пікірінде абыройлы жүруді өзінше түсінентінін байқайсың. Ол абырой 

дегеніміз жұртты ықтырып алу деп түсінетін секілді. Сондықтан өзін көтермелеп қолпаштаудың өзі білетін 

тәсілдеріне жүгінеді. Желке жүнін күдірейткен харекетінде ол сыртқы қабығы иленген терідей жылтыр қара 

блокнотын, беті кішігірім кесенің аумағындай шынжыр баулы сағатын қалтасынан суырып көтеріп қояды, сөзін 

аузынан сараң шығарып маңыздана сөйлейді, «3» деген жазуы бар мәйкесін «дұшпан көз» жерге міндетті түрде 

киіп барады, өзін қалайда елден ерекше ұстауға тырысады. Бір кереметі – осы арзан қулықтарын, уақ 

қылықтары аңқау ауылға әжептәуір әсер етеді, ең жоқ дегенде тіксінтіп берекесін қашырады. 

Кезінде бәріміз табынған тас пұттың өзі жоқ болса да, ойдағы бедерлері, көңілдегі жаралары өшті, бітті, 

жазылды дей алмайсың. Ендігі көріністері үлкенді-кішілі культқұмарлар бойында сақталып, карикатураға 

айналған. 

«Сушы» әңгімесі күлдіре отырып, көңілге түрлі ой ұялтады. «Біреулер Жаманқұлдың ісін намақұл көріп 
кіналай бастаса, екіншісі: «Ойбай пәледен машайық қашыпты деген... Одан аулақ... Жаманқұлға тиісіп өле 

алмай жүрсіңдер ме? Ана Мұртташ тиісіп еді. Не болды... Бір қойын сойып, айыбына шапанын кигізіп дау-

дамайдан әзер құтылған жоқ па?.. Жаманқұлға тиісуші болма», - дейді [3. 205б]. 

Бұл митің-ситің күн көріске оңтайлы пәлсапа Жаманқұлдың бір шыбықпен айдап отырған «Қайрақ» 

ауылының көнтерлі жұртының бір өзіне ғана тән болса бір сәрі. Көбімізге тән мінез болса ше? Ауыл дәулеті 

тістегеннің аузында кетіп, ұстағанның қолында кетіп, терімізді тірілей сойып сыпырып жатса да, мыңқ 

етпейміз. Бұнымыз ерлік пе, ездік пе? Әй, ерлікке жатқыза алмассың. Жаманқұл секілді шәу қарғаларға дейін 

жем болған бұл қазақтан не ерлік дәметуші ең?.. 
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Әдебиеттегі сатира мен юмор тұрмыстағы кемістіктердің көп-аздығымен өлшенбейді, сатираның дамуы 

прозамыздың жалпы дамуынан туындайтын, соның дәрежесімен өлшенетін құбылыс. Қазақ әдебиетіндегі 

сатиралық ағыстың кейде баяу тартқан кезі болды, бірақ үзілген, тоқтаған кезі болған емес. Мұның өзі қазақ 

әдебиетінің жауынгерлік сипаты, озат прогресшіл қасиеті, ескімен ымырасыздығы, жаңаға құштарлығы еді.  
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Қазақ тілінде де, көркем әдебиетте де окказионал сөз жасау үрдісі бар екендігін алғашқылардың бірі 

болып байқап, ғылыми пікір айтқан – тілші Р.Сыздықова. Ғалым бұл сөздерге әдеби норма тұрғысынан баға 

бере келіп: «Мұндай «норма бұзарлар» мың ойланып, жүз толғанып барып табылған, қайткен күнде де өзінің 

қажеттігін дәлелдей алатын, стильдік жүгі орасан элементтер болуға тиіс», – деп қатал талап қояды. Тілші осы 

зерттеуінде тың да, әсерлі, бірақ тіл нормасынан саналы түрде ауытқи жасалған бір қолданар оккозионал сөзге 

К.Салықов творчествасынан дәлел келтіреді: "Қашан да мықты ақындар – Махамбеттеу, кемеңгер, ойлы 

ақындар –Абайырақ, Жақсы ақын – әлеуметтің жанашыры, Даралау, кемел, дана –Пушкинірек". Бұл 

мәнмәтіндегі сөздер – стильдік жүк арқалай отырып, әдеби нормадан мақсатты ауытқығандар. Грамматика 

заңында зат есімдерге шырай жұрнағы жалғанбайды. Дегенмен, ақын осындай заңсыздықтарға бара отырып, 

үлкен ойды қысқа сөзбен тұжырымдай білген [1]. 
«Нағыз ақын – Махамбет, Абай, Пушкин ұлылығын бойына жинағандар» –деген идеяны осы бір 

қолданар сөздер ұтымды танытқанын зерттеуші дөп басып көрсетіп берген. Сонымен, окказионал сөздер 

дегеніміз – бұрыннан бар ұғым-түсініктерді өзгеше бір қырынан көрсетіп, қосымша бояу, нәзік реңк, үстеме 

мәнді білдіретін, сондай-ақ жеке авторға қызмет ететін стильдік сөздер [2]. 

Дәл осы окказоналдық қолданысқа баспасөз бетінде жарық көрген М.Шахановтың «Жемократия» мен 

«жепутаттыққа» күрес ашқан басылым» деп аталатын мақаласын окказионализмге құрылған авторлық 

қолданыстың тамаша үлгісі деп бағалауымызға болады. Мысалы: «Қазақстандық ұлтпен» күрескен шағымызда 

да немесе «Қытайға жердi жалға беру туралы» әңгiме шыққан кезде де Рысбек Сәрсенбайұлы басқарған газет 

азаматтық, қайсарлық мiнез танытты. Бүкiл Қазақстанның байлығын, негiзiнен, 20-30 адам қолына алып, 

демократия «жемократияға» бет бұрған қазiргi шақта, депутаттардың бәрi дерлiк «жепутаттық» мүдденi мақсат 

тұтқан тұста халқымызға «Жас Алаш» сияқты басылым ауадай қажет («ЖА»,18.03.2011). Осы дискурста 
кездесетін «жемократия», «жепутаттық» окказионал сөздері автордың ұлттық дүниетанымымен астаса отырып 

туған тың құбылыс. Бүкіләлемдікдеңгейдегі демократия және депутат ұғымдарының қазіргі замандағы ең 

келеңсіз жағдайдан туындаған жемқорлық ұғымының алғашқы – жем сөзімен біріктіре отырып, демократия – 

жемократия, депутаттық – жепутаттыққа айналған заманға деген ашу-ызадан, сондай келеңсіздіктермен күресу 

мақсатынан туындаған тілдік құбылыс екені анық. 

Бір қарағанда окказионализмдерді дәстүр мәселесімен сабақтастыру мүмкін емес сияқты, себебі ол – 

белгілі бір авторға меншікті бола тұрып, оның қолтаңбасындағы, сөз саптау мәнеріндегі, сөз өрнегіндегі 

ерекшелігін танытады да, даралық мәселесімен сабақтасады. Бірақ, ақын, не жазушының даралығы оның өзіне 

дейінгі дәстүрді бойына сіңіріп барып қалыптасатыны. Сондықтан, М.Шахановтың «Шындығын жоғалтып 

алғандар және ұлттық мүддеден бойын аулақ салғандар» деп аталатын мына бір өлең тұнып тұрған 

окказионалдық құбылыстың тамаша көрінісі іспеттес. Окказионал сөздердің мағынасы микромәнмәтін аясында 
толық ашылмайтындықтан, оларды тақырыптық мәнмәтін шеңберінде қарау керек. Көз жеткізіп көрелік: 

Тіпті, ол адам атақ-даңққа толтырса да қойынын 

Елдік, Ұлттық мүдделерден аулақ салсын мойынын 

Тоқтатуға тырысса да пендегерлік құлқынын 

Шыншыл рухты және адал перзенті емес ұлтының 

Шындық кейде қалың «арпа ішіндегі бір бидай» 

Неге әділдік күресінде жұрттың көбі «Тымпибай» 

Ұлтсыздыққа кім шын мінез көрсетпесе қырғидай, 

Ондайлардың аты бүгін Ырбигүл мен Жырбибай («ЖА», 17.10.2013). 

Окказионал сөз қатысқан мәнмәтінді бүтіндей қабылдай отырып, жеке авторлық қолданыс мағынасын 

былайша саралауға болады. Атап айтсақ, пендегерлік, «Тымпибай», Ырбибай мен Жырбибай сөздері автордың 

жеке қолданысынан өлеңге әр беру, жаңалық түр енгізу, бір қолданар сөз ретінде қолданылып отырғанымен, өн 



52 

 

бойына үлкен мағына сыйғызып тұрған сөздер екендігін анық байқауға болады. Бұл жердегі -гер жұрнағы түбір 

пенде сөзіне жалғанып, пендегер деген жаңа атау туғызып оған жаңаша мән үстей отырып, мүлдем басқа 

мағынасында көрінеді. Кеңірек тоқталып өтсек, пендегерлік окказионализмі пендешілік сөзінің синонимі емес, 

одан әлдеқайда салмақтылау мәнде, «өзінің қара басының қамын жасаушыларға» тікелей қаратылып айтылған 

бір қолданар атау болса керек. Ал енді «Тымпибай» «Жырбибай», «Ырбигүл» – бір қолданар сөз болғанымен, 

мысқыл мен сарказмдық бояуы басым, үлкен саяси астары бар, жеке қолданыстан туған атаулар. Қазақтың 

«тымпию» сыртқа шығарып ештеңе айтпайтын, іштен тынған, үндемеу, мұңсыз болу, «ырбию» аузын сөлектеп 

ашу, жыртию, «жырбию» орынсыз жыртию, тымыраю мәнді етістіктерге «гүл» (әйел есімдеріне), «бай» (ер 
есімдеріне лексемаларының жалғануы арқылы, «Жырбибай», «Ырбигүл» окказионализмдері жасалып тұр. 

Мәселен, автор өмірде де осындай адамдар бар, олар – «Тымпибай» селқостық таныту, еш нәрсе қызықтырмау, 

мұңсыз, бір істі бүлдіріп, оған өзінің еш қатысы жоқ, бойын аулақ ұстайтындар, «Жырбибай», «Ырбигүл» 

ұлттық мүддеден бейхабар, жеке шаруасы мен пайдасын ғана ойлайтындар, немқұрайлы, патриоттық рухы 

төмен адамдар. Бұл жерде автордың жеке қолданысындағы бір қолданар сөздер осындай мінезді адамдарға 

қатысты айтылған болса керек. Автор идеясының әсерлігі, өлеңнің көркемдігі мынада: ақын шындық 

болмыстағы адам бейнесіне кереғар осындай бейнелердің өмірде бар екендігі, жағымсыз мәнді етістіктерден 

жаңа окказионализмдер туғыза отырып, мұндай жандардан жирендіреді. Жалаң дидактика, құрғақ теңеуден гөрі 

– бұл өте ұтымды әдіс. Өлеңге әсерлілік, сөзге сонылық, стильдік тәсілге көркемдік беріп тұр. 

Дегенмен, соңғы кезде баспасөз бетінде жиі көрініс беріп жүрген тосын, нормадан мақсатты ауытқу 

арқылы жасаған окказионал тіркестердің оқырмандарға тигізер әсері орасан зор. Қазіргі баспасөз тіліндегі 

сөзжасам сан алуан. Әсіресе жеке қолданыс кезінде пайда болған мұндай құбылыстардың стильдік мәні ерекше 
болып келеді. Мысалы: Оқта-текте радионың құлағын бұрайтыным бар еді. «Парламент таратылады екен», 

«көп ұзамай мәжiлiс сайлауы өтедi». Ара-тұра жұртты дүрлiктiретiн алыпқашпа әңгiме қайта қозды («ЖА», 

10.11.2011). 

Қазақ жерiне қоныс аударған мыңдаған казактар қарақшылық шабуылдар жасауын қоймады, олар тек 

“еркiндiк сүйгiштер” ғана емес, қанқұйлы жауынгерлер де болды («Айқ.», 01.06.2014). Тамырсыз, негiзсiз әрi 

құбыжық идеяға баланған “қазақстандық ұлт” саясатының негiзiнде жасалған «ел бiрлiгi» доктринасының шикi 

жобасы зиялы қауым өкiлдерiнiң, саяси партиялар, қоғамдық қозғалыс жетекшiлерiнiң, мерзiмдi басылым 

басшыларының, Желтоқсан көтерiлiсiне қатысушылар мен жас буын өкiлдерiнiң ашу-ызасын тудырды («ЖА», 

15.12.2009). Мәнмәтінде берілген авторлық сөзжасам үлгілері: құлағын бұрау алыпқашпа әңгiме, еркiндiк 

сүйгiштер, қанқұйлы жауынгерлер, құбыжық идея, қазақстандық ұлт, шикi жоба тіркестерінің мағынасы мен 

стильдік ерекшелігі мәтін арқылы ашылып тұр. Яғни контекске байлаулы мағына. Ал егерде мәнмәтіннен тыс 
тұрған жағдайда, дәл осы мағынаны бере алмауы мүмкін еді. Жаңа авторлық қолданыстарға өзге 

зерттеушілеріміз тарапынан берілген анықтамалар да алуан түрлі болып келеді. Г.Мұратова окказионал 

сөздердің ерекшеліктерін былай анықтайды: «Окказионализмдердің мағынасы контекспен тығыз бірлікте, әрі 

үнемі экспрессивті бояу-реңкте болады. Сыртқы формасына,жасалу тәсіліне қарай тіл нормасына жанаспай 

жасалады» [3]. Ал Х.Нұрмұханов «Окказионалдар деп – өміршең емес, мәнмәтінді қалауына орай тек бір ғана 

қолданымдық болып қызмет атқаратын сөздерді айтамыз», – десе [4], зерттеуші Л.Еспекова: 

«Окказионализмдер дегеніміз – белгілі бір қаламгерге тән, тосыннан пайда болатын, тілдің сөз тудыру 

тәсілдеріне сәйкес те, сәйкессіз де жасалатын, мәнмәтінде қалауына қарай қызмет атқаратын, әдеби тілімізге, 

сөздіктерге кіру қабілеті шектеулі, үнемі жаңашылдығымен,  экспрессивтілігімен ерекшеленетін бір қолданар 

сөздер» – деген анықтама береді [5]. Сонымен, нысанаға алынған баспасөз бетінде жарық көрген авторлар  

шығармасындағы окказионалдық құбылыстардың табиғатын тануда теориялық-әдістемелік негіз ретінде 
сүйенген еңбектің мына сияқты тұжырымдары арқылы қорытынды жасауға болады. Мұндай еркіндік пен 

мүмкіндіктің көрінісі – бұрыннан қалыптасқан окказионализмдерді өзінше творчествалықпен өңдеу, қабілетіне, 

біліміне қарай қолданысқа түсіру. Белгілі бір жазушы (адресат) тіліндегі мағыналас окказионализмдерге талдау 

жасау – оның белгілі бір жаңа сөздерді талғап, таңдап пайдалану принциптері мен өзіндік стиліне тән қолдану 

ерекшеліктерінен көп мағұлмат береді. 
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ҚАЗАҚ ҒҰРПЫНДАҒЫ ЗАҢ ЖОБАЛАРЫ ЖӘНЕ ШЕШЕНДІК ДАУ ШЕШІМДЕРІ 

 

Ахабаева А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

 

Тәуелсіздігі бар, өркениеттілік әлемінде алатын өзіндік тұғыры бар кез келген мемлекетте «Ата Заңы» 

болатындығы анық. Қазақстан Республикасының да қазіргі «Ата Заңы»– ата-бабамыз ізін салып кеткен әдет-

ғұрып, заң жобалырының негізінде қалыптасқандығы даусыз. 
Қазақ әдет-ғұрып заңдарының жалпы мазмұны көне дәуірлер туралы елес береді. Еуразия көшпелілерінің 

мемлеттілігі тарихта талай рет өрлеу, талай рет құлдырау дәуірін бастан кешті. Тарихи уақытты қабылдау 

циклдік жүйеге құрылғандықтан белгілі бір уақытты бір адаммен байланыстырады. Ерте дәуір сақ-ғұн 

кезеңіндегі тарихи уақиғалар, орта ғасырлар Жошы, Әз Жәнібек, Асан қайғы, Едіге аттарымен, бертінгі уақытта 

Қасым хан, Есім хан, Тәуке ханмен тікелей байланысты жүйеленеді. 

Қазақтың әлімсақтан өзімен біте қайнасып, бірге жасасып келе жатқан қоғамдық мәні зор азаматтық 

құқық пен қылмыстық құқықты көрсететін дәстүрлі құқықтардың да алар орны ерекше. Қасым хан өзі билік 

жүргізген жылдары қазақ қоғамындағы құқық-нормаларды реттеу мақсатымен алғашқы қазақ заңы – «Қасқа 

жолды» жарыққа шығарды. 

Нығымет Мыңжан «Қазақтың қысқаша тарихы» еңбегінде «Қазақ хандығының заңдары» деген 

тарауында: «Қасым ханның қасқа жолы» заңдар ережесіндегі азаматтық құқық нормаларына енген 

заңдылықтарды келтіреді. Ондағы келтірілген азаматтық құқық заңдары көшпелі қоғам пайда болған ескі 
заманнан бері мемлекеттік құрылыста дәстүрлі бір жүлгемен жасалған, халықтық әдет-ғұрыптан бір елі қалмай 

келе жатырған заң ережелерінің нұсқасы» [1, 57-б.], - дейді. Мүлік пен қылмыс заңы, әскери заң, елшілік 

жоралары, жұртшылық заңы тұтас біріктіріліп Қасым ханның қасқа жолын құрайды. Сөйтіп, Қасым хан ел 

басқару ісін бір жүйеге келтірген алғашқы заң жинағын дүниеге әкелді. 

Есімхан 1598-1628 жылдары билік құрған кезінде, өзіне дейін көп өзгеріске ұшырай қоймаған Қасым 

ханның заңдарын іс жүзінде қолданды. Есім ханның тұсында «Есім ханның ескі жолы» атты жаңа заң 

жинақтары пайда болады. Бұл заң – дәстүрлі қазақ қоғамындағы заңдар жиынтығы. Бұл дала заңында жерге 

қатысты заңдарды, малға байланысты ережелерді, мүліктік қатынастарды, қылмыстық іс туралы (ұрлық, кісі 

өлтіру, қасақана жарақат келтіру), әйелдердің қоғамдағы жағдайы туралы, әскери міндеттілік туралы, дәстүрлі 

шаралар мен кедейлерге көмектесу туралы мәселелерді қарады. 

Қасым атам құрып кеткен қасқа жол, 
Қазағымның басын тұтас қосқан ол. 

Есім атам ескі жол деп жалғаған, 

Халқының тек амандығын ойлаған. 

Әз Тәукедей батыр атам хан атам, 

Бар қазақтың елін бірге топтаған. 

Жеті жарғы дала заңын енгізіп, 

Қазағымның тұтастығын сақтаған [2.]. 

Әйгілі тарихшы Рашид-ад-диннің «Жамиат тауарих» деген құнды еңбегіндегі Шыңғысханның 

ғұмырнамасын тиянақты жазған тарихи жылнама «Моңғолдың құпия шежіресі» мен «Алтын топшыдағы» 

деректермен іріктеліп алынған, Майқы би бабамыздан қалған «жеті түрлі жарғы» ережесін саралап көрсетсек. 

ХV-ХVІІІ ғасырларда қолданылған ежелгі «Жарғының» үзінділері халық аузында қысқа-қысқа мәтел сөздер 
күйінде сақталған. Мәселен, «Қара қылды қақ жару», «Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешу», «Түгел сөздің түбі 

бір, түп атасы – Майқы би», т.б. «Жарғының» ертеректе жазылған бір нұсқасы «Қазақ хандарының рәсмилері» 

деген атпен Ыстамбұлда Сүлеймен Канунидің кітапханасында сақталып қойылған. 

«Майқы бидің «Жеті түрлі жарғысының» негізінде Тәуке ханның да «Жеті жарғы» заңдар жинағы жарық 

көрді. Тәуке хан мен Майқы бидің жазған заңдарының түбі бір, мағынасы бір қазанда біте қайнаған деуге 

болады» [3, 105-110 бб.]. Майқы бидің «Жеті Жарғысының» бірінші бабы «Адам құны туралы» ережеге 

негізделген. Бұл бап – қоғамдағы әр адамның жеке басының құқығы мен адамгершілігіне, азаматтық тұлғасына 

баса назар аудар жетілдірілген. Жарғының екінші бабы «Жесірлер мен неке туралы» істерге арналған. 

Шаңырақтың бірлігін қамтамасыз еткен, неке парызына адалдықты талап ету, ерінен айырылған әйелдердің 

мәселелері туралы  осы екінші бапта кездеседі. Ал жарғының үшінші бабында: «Кім бұрын иеленіп еңбек етсе, 

жер соныкі болады, жердің шөбі, суы, қыс пен жаздағы қолайлы-қолайсыздығына қарай жер бағасын белгілеп, 

жер ақысын тұрақты төлеу керек» делінген. Жарғыдағы төртінші бап «Ұрлық туралы» мәселеге арналған. 
Майқы би бабамыз көшпелілер қоғамындағы бұл аса маңызды іске ерекше мән беріп, бұрыннан келе жатырған 

ескі заң ережелеріне біршама өзгертулер мен толықтырулар енгізген. Ұрлыққа кедергі қою, халықты 

адалдыққа, таза еңбекпен күнелтуге бағыттайтын заңдар да Тәуке ханның «Жарғысында» да анық көрсетілген. 

Қазақ тарихындағы ендігі бір басты заңдар жинағы, бұл – Тәуке ханның «Жеті жарғысы». Тәуке билік 

құрған уақытқа қатысты, бүгінгі бізге белгілі ел аузындағы аңыздардың барлығында ХVІІІ ғасырдың алғашқы 

ширегіндегі қазақ қоғамындағы әлеуметтік қатынастарды іс жүзінде ретке келтірген дала заңдарының рөлі 

күшейгені айтылады. Солай болса да, қазіргі уақытта тарихшыларға орта ғасырдағы даланың бір ғана заңдық 

ескерткіші – «Жеті жарғы» немесе «Жеті анықтау жинағы» белгілі. Ол ғылыми әдебиетте «Тәуке ханның 

ережесі» немесе «Тәуке ханның заңдары» деп аталады. 
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Тәуке хан Күлтөбенің баурайына қазақтың маңдайалды билерін жинап, Қасым мен Есім хандарының 

ежелгі әдет-ғұрып заңдарын негізге ала отырып, «Жеті жарғы» дейтін жаңа заң шығартады. Қазақтың заңгер 

ғалымдары Тәуке ханның заңдарына қатысты «Жарғы» ұғымының 10 түрлі мән-мағынасын ашып көрсетеді. 

Соның бірінде: «Жарғы» қазақ арасында кең тараған, ғасырлар елегінен өткен «Жол» («Жаза», «Жарғы», 

«Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы») негізін қуаттайды және жетекшілікке алады», - деген 

анықтама бар. 

«Жеті жарғыда» көрініс тапқан сол кезеңдегі тұрмыс жағдайлары мен көшпелі қоғам қайшылықтарының, 

олар пайдаланған құқықтық әдеттер мен нормалардың жиынтығы ел аузындағы аңыздарда Тәуке хан мен оның 
жақын адамдарының заңдық бастамасы ретінде баяндалады.  

Майқы би барымта туралы да барымта алуды заңи тұрғыдан жөнге салған еді.  Тәуке ханның «Жеті 

жарғы» заңындағы  «Жер дауы», «Жесір дауы», «Құн дауы» осылардың барлығы сонау ғасырлардан бері келе 

жатырған шешендік сөз өнеріндегі шешендік дау туралы да айтылады. Тәуке ханның «Жеті Жарғы» заңдар 

жинағының жеті баптарына сәйкес халық аузында неше түрлі нақыл сөздер мен мақал – мәтелдер де қалған. 

Мысалы, ұрлық барымта туралы: Ұрлық түбі қорлық, немесе Ұры өле өлгенше өзін ақпын дейді. Осындай 

сынды халық аузындаы сөздер қалыптасқан.  

«Жеті жарғыны» қазақ халқы ХІХ ғасырдың ортасына дейін пайдаланып келді. Ал кейбір заңдар 1917 

жылғы қазан төңкерісіне дейін қолданылды. Біздің заманымызға «Жеті жарғының» түпнұсқасы жеткен жоқ. 

Алғаш рет орыс ғалымы Г.Спасский жаппас руының старшыны Күбек Шүкіралиевтің мәліметтері негізінде 

«Жеті жарғының» 11 үзіндісін 1820 жылы «Сибирский вестник» баспасөзінің бетінде жариялады. «Жеті 

жарғының» екінші нұсқасы (34 үзінді) А. Левшиннің зерттеулерінде беріледі. Бұл нұсқалар «Жеті жарғы» 
жарыққа шыққаннан кейін 100 жылдан соң халық ауыз әдебиеті жанрында жарияланған. 

Қорыта айтқанда, зерттеуші ғалымдар «Жеті жарғы» заңдар жинағына «дала конституциясы», «бірінші 

қазақ конституциясы» деп баға берген. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев «Тарих толқынында» атты кітабында: 

«Жеті жарғыға XVII ғасырдағы қазақ қоғамының саяси және әлеуметтік өмір қажеттерінен туған қаулылар енді. 

Осынау құқықтық ескерткіштер қазақ халқының дербес мемлекеттік алып, бірлесуге құлшынған сан ғасырлық 

арманын айқын көрсетті» - деп жазады. Сол айтқандай, «Жеті жарғы» атты әдеп-ғұрыпқа негізделген заңдар 

жобасының қазақ мемлекетінің қалыптасу тарихындағы алатын орны аса зор. 
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С. ЖИЕНБАЕВ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ АЗАМАТТЫҚ ӘУЕН 

 

Аяпова Т. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
 

Қазақтың бұлбұл үнді сыршыл ақыны Сағи Жиенбаев жайында ең алғаш ақын ұсынған жыр жинағы 

арқылы оқып білеміз. Сағи аға-балалар ақыны емес. Бірақ балалық шақтың әсерін бойында сақтап қалған ақын. 

Қалам иесі үшін бұл үлкен бақыт. Бала шақ-Болашақ аталатын үлкен университеттің алтын бастауы. 

Еңбектеген баладан бастап еңкейген кәріге дейін еңбек қазанын қайнатуға шоқтай жинаған кезең 

суреттерін кестелеген шоғыр жырлардан ширығып, шиыршық атқан лирикалық бейненің «уақыт пен өзі жайлы 

монологы», жан мен жүрек естелігі. Ал, «ат қылып ойнар шыбықпен шапқылап бұзау қайтарып», «арқырап 

жүрген асауды арбаға жеңіп, шөп тартқан» сол жас қаһарманның: 

Ұмыттық шалқып ойнауды, 

Бір үйдің бір- бір көзі боп, 

Тездету үшін тойларды 
Ержету үшін тезірек... 

Немесе:  

Қыр жақтан қас қарая шұбап келіп, 

Жатушы ек жертөлені жұмақ көріп. 

Біріміз бірімізге арқа сүйеп, 

Біріміз бірімізге қуат беріп. 

Деген өзек жарды толғанысы өз толқынының ортақ өмірбаяны екеніне риясыз иланасыз. Сондай ақ бүкіл 

бір буынның автопортреті іспетті қабылданатын әрі өрелі дастанға лайық өмір тірлік өрнектері сыйып кеткен 

«Жолда» атты өлеңінде «қос доңғалақ шиқылын қара жолдың құлағына тыңдатып» келе жатқан қам көңіл бала: 

«Алдымдағы жалғыз серік -жануар, қолымдағы жалғыз қару - таяғым», -деп батқан күнге батпан мұң шертуші 

еді. Өгіз айдаған сол таяқ көп ұзамай ақ қағазға өрнектеген әрбір әрпінен азаматтық пейіл мен адамгершілік 

мейір самалы аңқылдап есіп тұратын ақындық қаламға айналып, азабы көп қара жол ағынан жарылатын жыр 
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сапарына ұласады. Сөйтіп, елуінші жылдардың екінші жартысында, Н.Байғаниндей ағыны терең дария шыққан 

елдің поэзия патшалығындағы жалғыз елшісіндей боп, қазақ лирикасының қазыналы теңізіне бір әдемі ақ 

толқын қосылғаны қандай қуаныш! 

Заманымыздың ұлы жазушысы М.Әуезов ұлттық поэзиямызға жаңа желпініс, айшықты ажар көрік, 

сырлы саз әкелген осынау ақ толқындар тобын «жыл келгендей  жаңалыққа» балағаны жадымызда. «Көк 

аспанға жүрегімен бір самғап, балапаны ұшқанын ерте көрген» сыбызғы үнді сырбаз ақынның тырнақ алды 

тұңғыш туындылары кезінде ұлы М.Әуезовтың назарын аударып: «Сағи Жиенбаевтың бірқатар өлеңдерін 

сүйсініп оқыдым, оларда толып жатқан образ, көп шындық, көпшілікке ортақ шындық бар... біртүрлі 
еліктіретін, сүйсіндіретін, оқушыға бас игізетін соншалық шындық пен бетке ыстық дем сезіліп кеткендей 

көрінетін шыншылдық бар, поэзияға керек нәрсе –осы шыншылдық»,- деген риза жүрек бағасын естуі аз олжа 

ма? Және ол бедірейген бедеу ақиқат емес, «бетіңе ыстық демі сезіліп» тұратын шыншылдық. Сағи саздарының 

да түп негізі оның азаматтық тұғырнамасында жатыр. Бұларға кемеліне толған керемет шеберлікті қосыңыз. 

Сол төрт таған сапа- қасиет – «толып жатқан образ, көпшілікке ортақ шындық, бетіңе ыстық демі сезіліп 

кеткендей көрінетін шыншылдық», азаматтық тұрғысының айқындығы – бәрі төркіндесіп келгенде Сағи 

ақынның шырын қаламына оралған кез- келген тақырып ет жүректі елжіретер шынайы өнер шығармасына 

айналып жүре береді. Сірә, С.Жиенбаев музасының тағы бір ала бөтен жақсы сипаты кезінде Н.Тихонов «ақын 

көңілінің күні» деп атаған дүниеге көзқарас жарқындығымен сабақтас болса керек. Содан ба екен, Сағи саздары 

адам жанын «Айлы сонатадай әлдилеп», арман асқарына алып ұшады, тіпті, ол қайғыны айтып отырып та, 

көңіліңе күн шуақты сезім құйып, жарық жалғанға деген құштарлығыңа қанат бітіріп қояды. Оның табиғат 

өлеңдері мен махаббат лирикалары әлемдік поэзия классикасынан саналуға әбден лайықты. 
Көктем сайын құстар қаптап келіп ұя салатын ауыл шетіндегі жалғыз терекке жасыл түсіп, балапандар 

жайрап қалады. 

Қимылдап жатыр кейбірі, 

Секілді тірі қалатын 

Кейбірі әлсіз жерді ұрып, 

Жия алмай жатыр қанатын. 

Шыр ете қалды біреуі, 

Біреуі соған қосылды. 

Біреуі шөпке сүйеніп, 

Қайталап жатты осы үнді. 

Он шумақ өлеңнен. Былай қарағанда мұндағы жайлар кәдуілгі кездейсоқ бақытсыздықтың бірі сияқты. 
Ал, тереңірек үңілген оқушы осы он шумақ өлеңнен, мейлі, автор соғыс туралы ештеме демесе де, 

балалықтарын сонау сұрапыл дауыл сойқаны соққан жетім –жесір тағдырларды көз алдынан өткізетіні айдан 

анық. «Балапан құсқа қосылып» байтақ «даланың шырылдауы» жан түршіктірер көрініс қой! Соны көріп 

тұрып, қастыққа қалай қарсы шықпассың!? 

Жыр - адам жаның тазартады. Қалғып бара жатқан рухыңды сілкіп оятады. Жақсылыққа, өмірге 

құлшындырады.Сағи ақын жырлары бейне мөлдір бастау. Шөліркеп келіп бас қойсаң сусының қанады, 

мұңдатып жүрсең өзіңменсырласып шеріңді тарқатады. Бейне бір сырыңды сыртқа шашпас жан досыңмен 

сырласып отырғандай боласың.[2.33] С.Жиенбаев өлеңдері үстіне кір жұқтырмас кірпияз жандай мұнтаздай 

таза болып келеді артық жол, басы артық бір сөз болсайшы. Әсемдікті сезіндіріп, әдемілік дүниесіне 

шомылдырып тұрып та терең ойланып, дүние ғаламға көзіңді ашып, көңіліңді оятып жатады. 

Аңғар жақтан тұрады салқын жел есіп, 
Күнгей бетің тебіндепті-ау көгі өсіп.   

Тағы да бір қимас жанды құндықтап, 

Тау басына қосылар бір төбешік.  

Осында табиғат суреті, тірлік мұраты, өлім  бәрі де бар емес пе?! Және қалай жақсы, қалай ойлы 

айтылған. 

Бір өлеңінен балаң махаббатыңның бейкүнә дидарын көз алдыңа елестетіп ("Гүл") мұңая қалсаң, енді бір 

өлеңінен өте шығар жас дәуреннің қимас қызығы баурап ("Сапарға шыққаңда") жымиясың, сөйте тұра жүрегіңе 

артар жүгі ауыр, шымырлатады. Бір өлеңінен сәбидей аңқау, сені келінінен — туған анаңнан да қызғана аялап, 

еміренетін асыл әжеңді көріп ("Ауылға барғанда") елжіресең, енді бір өлеңінен суық рең жылдар суреті 

("Тілектес") қайта ұшырап, күрсінесің. 

С.Жиенбаевтың лирикалық кейіпкері бірде, жоғарыда байқағанымыздай, өмірге өзгеше бір елгезектікпен 

қарап, өрелі ойлар қорытса, бірде өзіңмен сырласа отырып сәтті қиял, ерке сезімдерінді оятады. Өзінің "бастан 
кешкендерін" баян еткенімен, сенің көріп-сезгендеріңді есіңе түсіретіні аян. Бұл - болмыс пен "меннің" астасуы, 

яғни, шын ақынның ғана қолы жетер биіктік болса керек. 
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Қазіргі таңда жазу емлесінде кейбір қиындықтар бар екендігі, сондықтан латын жазуына көшу кезінде 

осы кемшіліктерден арылып, емле ережелерін жетілдіре түсу керектігі туралы айтылып жүр [1.78]. Жазу 

емлесіне қатысты сөз болғанда, қазақ тіліндегі  қысаң «ы», «і» дауыстыларының жазылуына байланысты 
шешімін күткен мәселе бар екендігін байқаймыз. Қазіргі жазуымызда қысаң «ы», «і» дауыстыларының ешбір 

естілмейтін тұстарда да үстемелеп жазылып, сөздің айтылымын қиындататын тұстары көп екендігі  айтылады.  

Бұл туралы ғалым С.Бизақов: «Өкінішке орай, ешбір естілмейтін тұстарда да үстемелеп жазылып, сөздің 

айтылымын қиындататындықтан, қазақ тілінің «ы», «і» әріптеріне орыстілділер жатсына қарап, қазақ тілі әуезді 

тіл емес деген жаңсақ пікір қалыптастырған»,-деп, қазіргі жазуымызда қысаң «ы», «і» дауыстылары үстемелеп 

жазылғандығын айтып, арнайы мақала да жазған еді [2.4]. Ғалым «сөз құрамында басы артық дыбысты 

үстемелеп жазу тіліміздің орфографиялық нормасы үшін де, орфоэпия заңдылығының қалыптасуы үшін де 

қолайлы емес, өйткені басы артық әріппен тілдің табиғи әуезділігінің берекесін кетіруіміз  мүмкін», сондықтан 

«сөз тұлғасын үстеме дыбыстардан аршып, өзінің табиғи дұрыс дыбысталуын сақтау – тіліміздің бүгіні мен 

ертеңіне жанашырлық білдіргендік» деп, қазіргі емле ережелері тілдің табиғи айтылымына сай емес екендігін  

айтады. Ғалым С.Бизақов жарыспалы сөздердің екі варианты да әдеби норма болуы дұрыс еместігін айтып: 

«Аулы» ж. «ауылы», «даусы» ж. «дауысы», «қарны» ж. «қарыны», «ойны» ж. «ойыны» деген секілді біраз 
сөздің екі нұсқасы да әдеби тілдің нормасына жатқызылуы сауаттылықты кері кетіретін өзгеріс демеуге лаж 

жоқ. Ешбір тілде мотивсіз варианттың екі сыңарын бірдей әдеби тіл нормасына жатқызбайды. Сөздің табиғи 

дұрыс айтылу қалпы шынтуайттап келгенде «аул» болғанымен, «ауыл» деп буын санын өсіріп жазғанға көз 

үйреніп, дағдыға айналып, қалыптасып кетті. Ол аз дегендей таяу жылға дейін жазып келген аулы, аулында, 

аулындағы, аулымен, аулының секілді сөздердің емлесін сақтап жазу сап тыйылып, тағы бір қысаң дауыстыны 

үстемелеп жазуға көштік. «Даусы» сөзінің жазылуы да осындай өзгеріске ұшырады»,- деп қазіргі жазу емлесін 

сынайды [2.4]. 

Қазақ жазуындағы емле тарихына зер салсақ, А.Байтұрсынұлы: «Ы жазылмағанда сөздің мағынасы 

бұзылып, кемшілік келер болса, жазылып, оқуға кемшілік болмаса, сөздің мағынасына кемшілік келмесе, 

жазуға жеңілдігі болса, «ы» дыбысының харіфін жазбағанда не залал көреміз»,- деп,  «ы», «і»  әріптерін  

барынша қысқартып жазу принципін ұсынған еді[3.386].  Ол «ы» - жаны, малы, тары деген сөздерде  «н, л»- 
дың, «р»- дың соңынан естілетін дыбыс белгісі. Сөздің басында, ортасында қысқа һәм көмескі естіліп, бар жоғы 

еленбейтін орындарда жазбаймыз. Мысалы, «қын, қыр, жылым, қырын» деген сөздердің ішіндегі «ы»-ның 

барлығы сезіледі, хатта сезілмейді деп айтуға болады. Бұл сөздерді «ы»-ны жазғанда да, жазбағанда да осылай 

оқимыз. Жазбағанда оқуымызға кемшілігі болмаса, оны жазуға да қажет жоқ. «Қаны, жаны, малы» деген 

сөздерде «ы»-ны жазбай, солай оқи алмаймыз, сөздің аяғында «ы»-ны жазу қажет»,-деп, «ы» әрпі бас буында, 

барща бітеу буында жазылмайды, ал ашық буында қалмай жазылады деген ұстанымда болды [3.327]. 

Қ.Жұбанов 1935 жылғы жазған қазақ жазуы мен әліпбиіне өзгеріс енгізу туралы жобасында жазу барысында 

нағыз қажеттігі болмаған жағдайда қысаң «ы» дауысты дыбысын таңбаламау арқылы оның қолданысын шектеу 

керектігі туралы ережелер ұсынады: а) кейінгі буында дауысты «а, о, е, і» дыбыстары келсе, сөз басындағы 

ашық буында «ы» дауысты дыбысын таңбаламау (бұрынғы жылан, жылау, білек, піризма, т.б. сөздерді жлан, 

жлау, блек, призма деп жазу); Ал кейінгі буында да «ы» дауысты дыбысы келетін болса, алғашқы буындағы 
«ы» дыбысын түсірмеу: cьrm, bьlm, cьlk, qьrq, sьrq, zьrq, zьgr ; б) барлық тұйық және  бітеу буындарда: zgar, 

qral, balq, ‘cetm, ‘bork, qrman, brde, cуms, blmpaz; в) жазуда  «ы» әрпінің жоқтығы барлық ашық буындарда 

басқа мағынада  оқылмаса: asra(asьra), azraq (azьraq), cagna (cagьna), baqla (baqьla), batraq(batьraq), alnadь 

(alьnadь); г) сөз мағынасына әсер етпесе, сөз басындағы «r, u, і, ь» алдында жазылмауы: ru – род, уru – бить 

(ruv емес), ret(іret емес), ‘ьretu (retu емес) [4.523]; Қ.Жұбановтың «ы, і»  дыбыстарына қатысты айтылған 

осындай ұстанымдарының кейбірі қазіргі қазақ жазуында пайдаланылады. Мысалы, сөз басындағы «р» 

дыбысынан кейін  «ы, і» дауыстыларынан басқа дауыстылар келсе, сөз басындағы «ы, і»  әріптері 

жазылмайды(рақмет, рұқсат, рас, ру, рет, рең), ал «р» дыбысынан кейін «ы, і» қысаң дауыстылары келсе, олар 

сөз басында да жазылады (ырыс, ырық,ырым, ырыл, ірі, іріткі, ірілік). Сонымен біргетек ілу, іліну, ілесу, ілім 

сияқты сөздерден басқа «л»-дан келетін сөздерде сөз басында «ы, і» таңбаланбауы Қ.Жұбанов ұстанымдарынан 

бастау алады. Қазіргі кезде де бір ұстаным мағынаға әсері жоқ жағдайда  қысаң «ы, і» әріптерін мүмкіндігінше 

шектеуді ұсынса, екіншісі қысаң «ы, і» әріптерін қысқарту салдарынан сөз ішінде бірнеше дауыссыз дыбысты 
қатар жазуға тура келетіндігін, сондай-ақ сөз, буын аяғында келмейтін кейбір ұяң дауыссыздар емлесіне қайшы 

келетінін айтып, тіліміздің үндесе айтылымына әсер ететіндігін алға тартады. Қысаң «ы, і» дауыстылардың  

таңбалану емлесіне қазіргі кезде де ғалымдар мен жұртшылық бірдей келісе бермейтіндігін ескерсек, 

Қ.Жұбанов ұстанымдарының әлі де ғылыми өзектілігі  жоғары екендігін біле түсеміз. «Қазақ жазу ережесінде 

ерекше көзге түсіп жүрген кемшіліктер» деп Қ.Аманжолов та «ы, і» әріптерінің таңбасын өте көп қолданып 

жатқандығымызды, «жыйылысымызды» деген сөздің өзінде алты «ы» бар. «Ы, і»-ні неғұрлым аз жазуға 

тырысушылықты екінің бірінің жазуынан көруге болады» деген ой айтқан еді [5.185]. Қ.Жұбанов  бір мағына 

беретін күрделі біріккен сөздерді бірге жазуды ұсынған: cermai (cer –жер, mai-май), bescьldьq (bes-бес, cьldьq-

жылдық), yiqoian (yiqoian-үй қоян), qolqap (qol-қол, qap-қап); Алдындағы  дыбысталымға бағына 
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айтылатындықтан шылау сөздерді бірге жазу керектігін де көрсеткен (son, ma ?): barama ? barganson, kelgesn 

[4.523]; 

Ғалым С.Бизақов айтылымда қазақ тіліндегі қысаң дауыстылардың редукцияға ұшырайтындығына 

байланысты жазуды да солай бейімдеу керектігін айтып: «Қысаң дауыстылардың акустикалық жағынан 

солғындау естіліп редукцияға ұшырауын, сондай-ақ кейде мүлдем түсіп қалуға бейім тұруын ескеріп, «мәжліс», 

«төңрек», «зрыл», «қоңрау», «құрлыс», «тәжрибе», «дәргер», «аңзақ», «жадрау», «топрақ», «бадрақ», 

«кішпейіл», «ертінді», «кеклік», «слаң», «клем», «жрау» деп жазғанда, ол сөздердің айтылуы да жазылуына 

сәйкестеніп кетер ме еді. Әуел баста, сөздің табиғи айтылым қалпын сақтап «аброй», «айрықша», «баурым», 
«жарғым», «қазна», «қойлым», «құблыс», «қатнас», «қрым», «мәмле», «отрыс», «күңрене», «топрақ», «ықлас» 

деп жазылып келген сөздерге кейін келе қысаң дауыстының үстемелеп жазылуына көз үйреніп, дағдыға 

айналып кетті. Жоғарыда аталып кеткен сөздерде «ы», «і» әріптерінің жазылуын жақтаушылар – қалыптасқан 

дәстүрге сүйенушілер. Себебі ұзақ уақыт бойы қолданылып келген белгілі бір емле ережесі оншалық бір сәтті 

болып тұрмаса да дәстүрге айналып кете баратыны аян», - деп жазды [2.4]. Латынға көшкен кезде қазіргі 

жазуымыздағы  кейбір қандай қиындықтарға да назар аударылады деп білеміз. Қазақ  тіліндегі «ы», «і» 

дыбыстарын біреулер жазуда, шама келгенше, аз қолдануды жақтап, мағынаға әсер етпейтін жағдайларда 

жазбауды жақтаса, енді біреулер түбір мен қосымша арасында  бірнеше дауыссыз қатар келмеуі тиіс, сондай-ақ 

буын мен сөз аяғында келмейтін «б», «д», «г», «ғ» дыбыстырынан кейін «ы», «і»  қолданылғанын жақтайды. 

«Осындай тағы басқа жағдайларға байланысты қазір «рақ/мет», «ем/ле», «бағ/лан», «мәс/лихат» деген т.б. 

сөздерді «ы», «і» дыбыстарынсыз жазып, ал  осындай  «қазына», «мағына», «қатынас», «абырой», «жұдырық» 

деген т.б. сөздерде «ы», «і» дыбыстарын түсірмей жазып жүрміз. Бұл жағдайлар жазу емлесінде белгілі 
дәрежеде қиындық келтіреді», - дейді ғалым Н.Садуақас [5.188]. Сондықтан сөздің тұлғалық тартымдылығын 

сақтап, құрылым-құрылысын жақсартып, тіліміздің тұнығын бұзбай, келер ұрпаққа жеткізу бүгінгі мамандар 

міндеті болып табылады. Тілдің даму заңдылықтарына емле  ережелері сай алынуына назар аудару керек.  

 Қорыта айтқанда, латын әліпбиіне өту кезінде осындай кемшіліктерді түзеп, емле ережелерімізді 

жетілдіре түсетін боламыз деп есептейміз. Латын графикасы арқылы таңбаланған қазақ әліпбиі мен жазуы қазақ 

елін жаңа биіктерге бастайтынына кәміл сенеміз. 
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ДОСТЫҒЫ МӘҢГІЛІК АЛЫПТАР 

 

Әбілхасанова Б. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бірі Ахмет Байтұрсынұлы – үлкен ағартушы, ірі ғалым-лингвист, қазақ халқының әлеуметтік өмірі мен 

мәдениетіне аянбай адал қызмет еткен, жанашыр қоғам қайраткері. Қазақтың қараңғы түнін жарық қылған 

жұлдызымыз. Бірі Әлихан Бөкейханов – терең білім, ұлт тарихына құрмет, қазақ халқының азаттығы мен 

құқығы үшін күрескен – «Алаш» қозғалысының жетекшісі, бір ғасырда біртуар ғалым.. Бұл екеуі әртүрлі адам 

болса да, жүректері егіз еді. Екеуінің де қалауы бір – Алаш. 

Жалпы, «боламын деген бала бесіктен» демекші, Ахаң жастайынан зерек, алғыр болып өскен. Оны 

байқаған әкесінің інісі Ерғазы ең алғаш Торғайдағы 2 жылдық оқуға жібереді және міне осыдан басталады. 

Білім алуға зейін қойған оның - ұлтына деген күшейген руханияты, кіршіксіз махаббаты жылдан жылға күшейе 

түседі. Ал Әлкең болса,6 жасқа дейін тілі шықпаған екен. Дегенмен, әулеті Шыңғыс ханның 23-ұрпағы, әкесі 

Бөкей ханның ұрпағы, анасы Мамай батырдың ұрпағы болғандықтан, шіркін, қан жібере ме!? Оны да әкесі 
алғаш Зариев деген ауыл молдасынан сауат ашқызып,содан соң тоғыз жасында «орысша оқып үйренсін» деп 

Қарақаралыдағы Қали Бекмековтың отбасына алып барады.Содан соң, бір емес бірнеше оқу орындарын 

бітіреді. Училищеде оқып жүрген кезінің өзінде әр түрлі мәдени үйірмелерге қатысып, өзінің туған халқының 

ерекше мәдени әдет-ғұрыптары мен рухани байлығын, салт-дәстүрін тұрмыс жағдайларымен шұғылданып оны 

өзге ұлт жастарына таныстырып, насихаттауға тырысады. Шүкір, ол да «Мен» деген bұлтымыздың бас көсемі 

болды. 

Екеуі де белсенді, білімге деген ынтасы өте жоғары дара мінезді еді. Оқуларын бітіріп, екеуі де жұмыс 

атқарып жүреді. Қазақ жері екі ғасырдан астам Ресей самодержавасының қол астында болған жылдарда, қазақ 

халқының өз тағдырын өзі билеу құқығынан айырғаны, көк түрік дәуірінен бастау алған бірегей саяси тарихы 
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бар халық, түгелдей империялық заңдардың бұғауына түскені, біздерге тарихтан белгілі. Қазақ қоғамының осы 

бір қасіретін халықтың озық ойлы, көзі ашық өкілдері аңғара бастады. Олар халықты саяси күрес додасына 

бастап шықты. Бұған себеп болған 1917жылғы Ресейдегі қос төңкеріс еді.Патша үкіметінің тақтан құлауы саяси 

күресті одан әрі қыздыра түсті. Қазақ зиялылары саяси қызметтің қатерлі жолына жалтақтамай, жанқиярлықпен 

күрескен көрнекті тұлғалар шықты. Олар: Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Х.Досмұхамедов және 

тағы да басқалары болатын. Олар патша самодержавасының қазақ халқының саяси-сезімінің қалыптасып, оның 

саяси күреске ұласуына, барынша кедергі келтіріп отырғанын бірден түсінген еді. 

Ахаң халымызды бұдан бұлай қараңғы надандықтан шығаруға тырысып бақты. Оның «Қазақ» газетіндегі 
бір мақаласында былай дегені бар: «Біз болысымыз, басқа жұрттың болысындай, елді баға алмайтын мінін 

айтып жатырмыз, билеріміз содиядай әділдік жоқ, мінін айтып жатырмыз, дәрігерлеріміз, бақсыларымыз 

доқтырдай ауруды емдей алмайтын мінін айтып жатырмыз, халқымыздың басқа жұрттай білімді емес, 

надандық мінін де айтып жатырмыз. Бұлардың мінін айтқанда бала оқытуымызда қандай мін барын да айтып, 

әуелі біз елді түзеуді бала оқыту ісін түзеуден бастауымыз керек.Неге десек, болыстық та, билік те, халықтық та 

– оқумен түзеледі. Жаңа жолдың оқуы – жаңа оқып шыққан жас мұғалімердің  қолында. Бұлардың күштері тың, 

білімдері соңғы, пікірлері жаңа. Ниет – жұртына қызмет ету.Бұлар білгенін, тапқан-таянғанын жұртынан аямақ 

емес».Ыбырай атамыздың ізімен көптеген мектеп ашып, сонда мұғалімдік қызмет атқарды. 

Ахаң мен Әлкең не істесе де, қайда жүрсе де бірге болып, ауызбіршілікте шешім қабылдап отыратын. 

Олардың достығы жәй достық емес. Олардың достығын – отансүйгіштік, елі, жері үшін өзін құрбан ете алатын 

бір рух байланыстырушы еді. Олардың халқы үшін кешпеген мұңы, көрмеген қиындығы жоқ десек те болады. 

Жан-жақтан аяқтан шалуға дайын тұрған орыс большевиктері оларды қанай түсті. Бір ауыз елім, жерім деуге 
мұрсат бермеді. Ақыры діттегендеріне жетіп, абақтыға жапты. Бірақ Ұлы Алаштың алыптары бой бермеді. 

Отанын сатпады.Оларды түрмеде қаншалықты ұрды,соқты, қинаудың неше түрлі әдіс-тәсілдерін пайдаланды. 

Басқасы болса, баяғыда-ақ, тек қинамасыншы деп бас тартар еді. Бірақ тек олар емес. Халық жауы деп, отбасын 

қудалап, жарияға қылды. Ахаңның өзі айтқан екен : «Мені қинаған абақты емес, отбасымнан айырылғаным 

емес, өз ауылымның иттерінің қапқаны» - дейді. Шынымен де, рас. Орыс емес, басқа емес,өз халқы оны жақтай 

алмады. Жақтамақ түгілі сыртынан айып тағып,жала үстіне жала жапты. Ахаңның қайсыбір шығармасын алсаң 

да, көзге жас алмай оқу мүмкін емес. Сондай шығармасының бірі - «Досыма хат». Әрине, бұл өлеңі Әлкеңе 

арналған еді: 

Кім біліп, ер еңбегін сезіп жатыр, Кім шыдап, жолдастыққа төзіп жатыр? Сасық ми, салқын жүрек 

санасыздар Алаңсыз ақ малтасын езіп жатыр. 

Сынайтын жақсы менен жаманды өлшеп, Құлдықтың қолдарында көзі жатыр. 
Кешегі кеңшілікте керек қылған Бостандық болмаған соң, безіп жатыр. Айтқанмен таусыла ма оны-

мұны, Талайдың таңдамалы түпкі сыры: Жанасқан шын көңілмен жақындық аз -Көбінің іші салқын, сырты-ақ 

жылы. Ақшаға абыройын, арын сатып,Азған жұрт, адамшылық қалмай сыны.Жаны ашып, жақын үшін 

қайғырар ма Жаны мал, жақыны мал, малдың құлы?! - деп, мұңын шертеді. 

Иә, Керей хан бастаған, Абылай, Қасым хандардың заманында қанша соғыстан аман қалған, бір жағында 

Қытайдан,бір жағында жоңғардан көрмегені жоқ, Асан қайғы, Мәшһүр Жүсіп, Абай, Шәкәрім секілді асыл ата-

бабаларымыздың орыс патшалығынан зардаппен келген, Ыбырай, Мұхтар, Ахмет, Әлихан секілді Алаш 

қайраткерлерінің шеккен зардаптарымен келген, қанша қазақтың қаны, көз жасымен келген Азаттыққа әрең 

жеткен, сондай дана халықтың  асыл ұрпағымыз. Әрбір қазақ қазақтығына мақтануы тиіс. Бірақ қазіргі 

жағдайымыз қандай  күлкілі еді. Осынша ғасырдан бері,тәуелсіздігімізді алып, бейбіт ел болып 

отырғанымызда, қарапайым қазағыңнан бастап, анау отырған шенеулігіңе дейін қазақша екі сөздің басын қоса 
алмайтын, салт-дәстүрімізді ұмытуға шақ қалған нендей аянышты күйдеміз. Ендігі мақсат – әрбір қазақ өзінің 

тарихын, әдебиетін білсе нұр үстіне нұр болар еді.   
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ГЕНОЦИД КАК МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
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Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Преступления, направленные против безопасного сосуществования государств и народов, сопровождают 

человечество, начиная с древнейших времен до наших дней. Образ врага имеет глубокие исторические корни в 

сознании человека. Еще с родоплеменных времен постоянно велись захватнические войны с целью 

присоединения к своему государству различных территорий и народов. В истории человечества также немало 

случаев, когда коренные народы, населяющие эти территории, уничтожались или были изгнаны со своей 

родины. И наряду с продвижением человечества вперед, научно-техническим прогрессом в области создания 
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различных видов оружия, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, военно-воздушных сил, а позднее и 

химических, биологических, токсинных и других видов оружия массового поражения, средств негативного 

воздействия на окружающую среду, видоизменяясь, прогрессируют и преступления, в первую очередь 

направленные против мира и безопасности человечества, появляются новые составы преступлений. Но их суть 

и цели остаются прежними, данный вид преступления характеризуется большой общественной опасностью, оно 

ставит под угрозу мирное сосуществование суверенных государств и народов, а также безопасность 

человечества в целом. [1, с.8] 

Геноцид- преступление против человечества (в переводе в греческого «genos» - род, племя и латинского 
«caedo» - убиваю) как вид международных преступлений, состоит в физическом истреблении целых групп 

населения по расовым, национальным, этническим и религиозным признакам. Термин «геноцид» был введен в 

1944 г. польским правоведом и будущим американским прокурором на Нюрнбергском процессе Рафаэлем 

Лемкиным для квалификации варварских действий нацистской Германии в отношении евреев. 

Общественная опасность заключается в том, что он распространяется не только в условиях вооруженных 

конфликтов, но и в мирное время. 

Принятая в 1948 г. и вступившая в силу в 1951 г. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него предложила легальное определение понятия «геноцид». Согласно ст. II Конвенции, «под 

геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или 

частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: 

а) убийство членов такой группы; 

б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; 
в) предумышленное создание для какой – либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны 

на полное или частичное физическое уничтожениеее; 

г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 

д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую». 

Статья III Конвенции специально оговаривает, что наказуемы также заговор с целью совершения 

геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида 

и соучастие в геноциде. 

Ответственность за геноцид наступает независимо от того, «совершается ли он в мирное или военное 

время» (ст. I Конвенции). Поскольку геноцид не рассматривается как политическое преступление, то выдача 

лица, его совершившего, является обязанностью государств, подписавших Конвенцию (ст.YII).[2, с.73] 

Конвенцией о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества 1968 г. за совершение преступления геноцид никакие сроки давности не применяются. Очевидно, 

здесь речь идет о действиях, совершенных уже после принятия Конвенции 1948 г. 

Согласно ст.VI Конвенции, лица, обвиняемые в геноциде, должны быть осуждены компетентным судом 

того государств, на территории которого совершен геноцид, или международным уголовным судом, 

юрисдикцию которого признает государство, подписавшее Конвенцию. Непосредственным объектом геноцида 

является основы человечества и человечности, т.е. общественные отношения, обеспечивающие безопасные 

условия жизни национальных, этнических, расовых или религиозных групп. 

Потерпевшими от геноцида выступают не отдельные лица, члены таких групп, а сами названные группы 

(национальная, этническая, расовая или религиозная) в целом, на уничтожение которых направлено это 

преступление Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется совершением одного из 

следующих видов деяния: 
а) убийство членов такой группы; 

б) причинение тяжкого вреда здоровью; 

в) насильственное воспрепятствование деторождению; 

Под насильственным воспрепятствованием деторождению понимается как стерилизация либо 

противозаконная кастрация людей, так и осуществление вопреки воли роженицы искусственного пррывания 

беременности, а равно иные действия принудительного характера, направленные на ограничение деторождения 

среди этой группы людей. г) принудительная передача детей, выражающаяся в насильственном отобрании 

детей от родителей или лиц, их заменяющих, и передаче их посторонним, чужим и чуждым им представителям 

другой группы; д) насильственное переселение из мест постоянного и компактного проживания в специально 

отведенные для них территории, как правило, плохо или вообще не приспособленные для нормального 

проживания; е) создание иных жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 

группы, подразумевается умышленная реализация комплекса мероприятий, ведущих к неизбежному 
прекращению жизнедеятельности людей, их гибели [3, с.28]. 

Необходимо отметить, что геноцид является тягчайшим международным преступлением, угрожает 

мирному сосуществованию государств и народов, разрушает судьбы миллионов людей и народов в целом и в 

связи с этим несет прямую угрозу безопасности человечества. Геноцид одного народа - это трагедия для всего 

человечества, и для предупреждения и недопущения повторения подобной трагедии ни с одним народом в мире 

важна не только память, но и признание и осуждение осуществленных геноцидов, а также уголовное 

преследование за отрицание, одобрение или оправдание этого чудовищного преступления. Следует отметить, 

что подобные законы действуют в таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, Словакия, Швейцария, 

Греция, Кипр и других. 

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z980000244_#z0
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z980000244_#z7
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z980000244_#z12
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/M680000006_#z0
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z980000244_#z11
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ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ БАҒАЛАУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ 

 

Базарбаева Н.А., Демеуова Г.К. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Еуропалық, америкалық және қазақстандық бағалау стандарттары бойынша шамамен нарықтық 
құндылықтың бірдей анықтамасы берілген. 

Халықаралық бағалау стандарттары халықаралық сарапшылар комитеті (ИВСК), бағалаушылардың 

кәсіби ұйымдарын және әлемнің 50-ден астам елін біріктіретін халықаралық ұйым әзірлейді. АҚШ-та немесе 

Еуропада да «стандарттар» немесе «стандарттар» бағалаудың беріксіз бөлігі ретінде қаралмайды. Сондықтан 

ИВСК негізгі міндеттерінің бірі - халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету және халықаралық 

қоғамдастықтың қажеттіліктеріне сәйкес келетін стандарттар. Халықаралық бағалау стандарттарында саяси 

қағидаттарға тәуелді емес экономикалық принциптердің бірлігін көрсететін бірыңғай негіз бар. 

Негізгі құралдарды бағалаушылардың еуропалық тобы 1977 жылы Батыс Еуропа елдерінде 

бағалаушылардың ұлттық ұйымдарының коммерциялық емес бірлестігі ретінде құрылды. ЕВРОВАЛ ұқсас 

қауымдастығымен біріктіргеннен кейін, топ енді «Еуропалық бағалаушылар қауымдастығы» деп аталады. Бұл 

ұйымды құрудың негізгі мақсаттарының бірі ортақ бағалау стандарттарын жасау болды. ағымдағы мүшелері 
Ресей, Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, Албания және халықаралық бағалау стандарттары 

комитеті тығыз ынтымақтастықта жұмыстар, соның ішінде Орталық және Шығыс Еуропа елдерінің 

серіктестердің, белсенді қатысуымен кәсіби бағалау ұйым болып табылады. 

ЕСО бағалаудың еуропалық стандарттарының негізгі ерекшеліктерінің бірі - қабылданған еуропалық 

заңнамаға сәйкес қаржылық және бухгалтерлік есептің мақсаттары үшін орындалған бағалау бағдарлары. 

ЭКО мақсаттары: 

- анық анықтамалар беру арқылы өз клиенттері үшін келісілген есептерді дайындауға бағалаушыларға 

көмек көрсету; 

- нарықтық құнды анықтаудың стандартты анықтамасы мен бағалау тәсілдерін қолдану арқылы 

бағаларды үйлестіру; 

- жалпыға бірдей қабылданған біліктілік деңгейін бекіту арқылы сапа стандарттарын қамтамасыз ету; 

- бағалаушының рөлін түсінуді арттыру; 
- ұлттық заңнамаға және құндылықтар мен бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына сәйкес 

нақты, анық, бір мәнді құнды анықтауды қамтамасыз ететін рәсімдерді белгілеу. 

ECO 2000 жылы ең соңғы басылымда қабылданды. Бұл құжатқа 9 стандарт және 13 әдістемелік ұсыныс 

кіреді. Сонымен бірге 1-3 стандарттар осы БЭК стандарттарын сақтауға қатысты мәселелерді, сондай-ақ 

бағалаушының біліктілігіне және оның кәсіби этикасына қатысты мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 

АҚШ-тың бағалау стандарттары 

Кәсіби бағалау практика (ESPOP) біркелкі стандарт әзірленеді және Қорының бағалау стандарттарын 

бағалау жөніндегі кеңесі мақұлдаған, Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі (Канада және Мексика) 

пайдалану үшін міндетті болып табылады - АҚШ (институтының бағалау, жетекші кәсіби ұйымдардың 1987 

жылы құрылған коммерциялық емес білім беру ұйымы Бағалаушылардың американдық қоғамы, бағалайтын 

шеберлердің ұлттық ұйымы) бағалаудағы біркелкілік пен кәсібилікке қол жеткізу. Қазір Қорға 50-ден астам 
ұйымдар немесе демеушілік ұйымдар немесе консультативтік кеңестің мүшелері ретінде қосылды. 

Бірыңғай кәсіби бағалау стандарттары 1986-1987 жылдары Бірыңғай стандартты әзірлеу жөніндегі 

арнайы комитетпен әзірленді. 1987 жылы бағалау қорына ауысты. Осы уақытқа дейін қор өз авторлық 

құқықтарын ESSP-ге орнатқан. Бұл стандарттар бағалаушыларға және бағалау қызметтерін пайдаланушыларға 

арналған. Бағалаудың деңгейін арттыру үшін осы стандарттарға кәсіби бағалаушылар қажет. Бағалаушылардың 

қызметтерін тұтынушылар осы стандартқа сәйкес жұмыстарды орындау үшін талап етілуі тиіс. Конгресс 

мақұлдаған бағалау саласындағы заңнамаға сәйкес федералды деңгейдегі мәмілелерге қатысты барлық 

жылжымайтын мүлікті бағалау ЕСЖЖ негізінде және сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Қаржы институттарын реформалау туралы заң, 1989 жылы Конгресі қабылдаған заңдардың үшін 

экономикалық қалпына келтіру және құрмет бағалау ESPOP сәйкес ресімделеді, мемлекеттік сертификаттау 

мен лицензиялау бағалаушылар дайындаған талап етеді. 1992 жылы OMB OMB ESPOP талаптарына сәйкес 
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бағалау қамтамасыз етілді, олар бұл кредит мекемелерінің жер қарыздар федералдық жер сатып алу және бөлу 

кезінде болар еді дейді ретінде бюллетені 92-06, шығарды. 

АҚШ-тағы жылжымайтын мүлікті бағалау - бұл үлкен жұмыс тәжірибесі, жоғары білімі және бағалау 

саласында мамандандырылған мамандар мамандығының қызметі. Құрама Штаттарда жылжымайтын мүлікті 

бағалаушы, әдетте, бизнеске, жеке немесе зияткерлік меншікке баға бермейді. Бағалау орны мен объектісінде 

бағалаушы бар. Табыс беретін жылжымайтын мүлікті немесе басқа коммерциялық емес мекемені бағалауда 

мамандар бар. 

АҚШ-тың федералды корпорациясымен сақтандырылған әр меншікті бағалауды бағалау объектісі 
орналасқан мемлекеттің лицензиясына (немесе сертификатына) ие бағалаушы ғана жүргізуі керек. Іс жүзінде 

жылжымайтын мүлік объектісін бағалауға мүдделі қаржы институттары кәсіби бағалауды және Бағалау 

институтында мүшелікті растауды талап етті. 

Бағалау институты мүшелікке үміткерлерді қабылдауды жалғастыруда, олардың екі деңгейі ұсынылды: 

біреуі кірістерді өндіретін объектілерді (MAI), екінші пайдасыз табыс (SRA). Бағалаушы үшін уақытында 

сенімді ақпарат алу өте маңызды. Америка Құрама Штаттарында нарықтық ақпарат нәтижеге модем арқылы 

беріледі Қазіргі уақытта, ол күн сайын жаңартылып отырады бағалаушының үшін бағалаушы басқа медиа 

брокерлік жылжымайтын мүлік компания болып табылады, ол маңызды болып табылады.Табыс беретін 

жылжымайтын мүлік нарығындағы мамандандырылған кәсіпорындар жылжымайтын мүлік объектілерін сату 

туралы нақты ақпаратқа ие, жалға алу бойынша мәмілені қаржыландыру шарттары және нарықта жалдау 

шарттарын жасасу шарттары туралы. 

Осылайша, біз сондай-ақ жобаланған заң деп қорытынды жасауға болады, бұл жылжымайтын мүлік және 
бағалау саласындағы күшті азаматтық қоғам ұйымдарының, жинау және ақпаратқа қол жеткізу, сондай-ақ 

ұйымдасқан жүйесі, нарықта жұмыс кәсіби білімді және тәжірибелі мамандар тиімді жылжымайтын мүлік 

нарығы жұмыс iстеуiнiң және объектілерді мағыналы бағалау жүзеге асыру үшін қамтамасыз етеді. 
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Ұ.Есдәулетовтің бір топ өлеңі тарихи тақырыпқа арналған. Ақын өлеңдерінде өткенге тағзым мен ата-

бабаның кешкен тіршілігін асқақтату бар. Ұлт ақыны ұлт азаттығын жырлайды. 

-Бостандықжоқ! – деп нар кеуде, 

Күркірепқоярәр-кейде. 

Азаттықүшін, апырмау, 

Атылып кетсек арман не?! [1,115б].– деп дауылдатқан ақын кеңестік құрсауда отырған сол заманның 

өзінде ел тәуелсіздігін, ұлт бостандығын аңсапты: 
Азаттықты айта алмадық, 

Ақ найзаның ұшымен. 

- Азатпыз!- деп айқайладық, 

Абақтының ішінен[1,122б]. 

Нақты адамдардың, тарихи тұлғалардың, Ер Едіге, Барақ батыр, Исатай батыр сында алаштың ардақты 

ұлдарының соңғы сәті трагедиялық пафоспен берілген. 

Тамған қаннан тас өртеніп барады! 

Таңатұғын кім бар мынаужараны? 

Талқан болды тоғызкөзді кіреуке, 

Тарс айырылып дүниенің талағы 

Қарс жарылдық аралы аспан қабағы [1,20б]. 

Өлең осылай өріліп, осылай төгіліп, осылай биіктеп, осылай тереңдеп, оқыған сайын бүкіл болмысыңды 
билеп, еріксіз тартып, өң бе, түс пе, өзгеше бір қиял құшағында қалықтатады. Өлеңнің өн бойында көненің 

күмбірі мен жаңаның жаңғырығы қос өрім тауып, берік жымдасып, айқын бедер танытады. 

Ақын қара топыраққа гүл бітіреді, қара тасқа тіл бітіреді. Зар заманның запыран күйін көз алдыңа 

келтіріп, одан безіндірмейді, қайта оның құпиясын ашады. Тебіренте отырып, намысыңды қамшылайды. 

Бақ дегенім сорға айналды, 

Тақ дегенім көрге айналды, 

Көкірегіме шер байланды, толайым… 

Жер дегенім кебенек пе, 

Ел дегенім ебелекпе, 
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Ер дегенім көбелекпе, ағайын?! 

Атамекен – алып тозақ, 

Мойыныңды қамытқа жап, 

Мойыдық-ау, ғаріп қазақ, аһ ұрып, 

Найзағайлы намыс қайда, 

Қайта бізбен табыспайма, 

Атажаумен алыспайма, ақырып?! [1,25б]. 

Ақтабан-шұбырынды, Қожаберген жырау болмысын ақын бар-аяғы он екі жолмен ақ бере салған. 
Қожаберген жырлаған бүтін бір тарихи кезең үш шумақ өлеңнің ішіне сыйып кеткен. «Ақынның ұлттық бояуы 

қанық сөз қолданысында, жорыққа шақырған жырын ширығып күрмеуінде, ішкі серпіні сол ырғақ ұйқасында 

және әр бөлімін бір қайырып алдында сақара жырауларының ат үстіндегі жаугершілік жылдары шығарған 

толғауларының сипаты бар» [2,168б]. 

Немесе келесі бір өлеңін алайық: 

Тірлігім терге шіріді, 

Теңіздей қолым іріді, 

Тұмсықтан тізген тіріні – 

Атаңа нәлет дұшпанға 

Жер басып жүру лайық па? [1,27б]. 

Бұл – «Қобда. Исатайбасында» атты реквием – қосалқа. Ұлықбек Есдәулетовтің «Күршім. ЖаралыБарақ 

батыр» дегенжыры да жоғарыда аталған жырларға сарындас. Осындай қысқа да нұсқа сөзің бір үлгісі 
«Соловки-Торғай. Міржақып Дулатов» деген өлеңде ақын: «алдымен жетті киелі сөзі, соңынан келді сүйегі өзі» 

дей келіп: 

Ашылды кітап кірпігі баяу… 

Аталы сөздің сиқыры бар-ау, 

Оятаалмайармандакеткен 

Ұрпағыәліұйқылы-ояу… [1,33б]. 

«Бүкіл алты алаштың маңдайына біткен мар қасқасы, рухани көсемдерінің тұлғасы екі шумақ бойында 

сырлы сомдалғандықтан, қиял-қиырдан мен мұндалап тұрғандай. Құдды мәрмәр мүсіндей, басы артық бір түбір 

табылмастай» [3,5б]. 

Жайық үшін жан бергендер, 

Еділ үшін егесіп. 
Қиғаш үшін қырылғандар –  

Қазір бір-бір төбешік… 

Басын иіп өту керек, 

Уақыт өзі бұл жерден. 

Тағзым етіп тұру керек 

Келген қоғам төресін, [1,29б.] - деп, ақын ғасырлар қойнауына үңіледі. Сол «бір-бір» төмпешік – ата-

бабаларымыздың «мәңгілік мекені» ақын үшін ең киелі, ең қастерлі жер. Дәл бүгін ешқайсымыздың кешегінің 

тұтқынында қалуға қақымыз жоқ. Еліміз үшін, жеріміз үшін шындап күйзелетініміз рас болса, ең алдымен 

өзімізді-өзіміз қолға алып, ақыл мен сезімді өкпе мен боспаға қор қылмай, үміт пен тәуекелге билетпегіміз 

абзал. 

Аспандай кең атамекен, 
Иі қанбас көн дала, 

Сенісүю –  

Қатемеекен? 

Сүйіп өтем сонда да! [1,369б]. 

«Уақыт пен адам жанының психологиясы мен моралін қарастыруға құмар ақын бір детальдан бірегей ой 

айтуға, фактының өзін айтқаннан гөрі, оны қозғаушы күшін іздестіруге бейім. Сондықтан да ол бір детальдан 

екінші детальды, бір фактіден екінші фактіні табаалады. Тағы да, олар белгілі бір оқиғаның протоколдық 

фактілері емес, психологиялық, моральдік фактілері» [4,22б]. 

1986 жылы болған Желтоқсан оқиғасы туралы жырламаған ақын кемде-кем. Әр ақын Желтоқсан салған 

жараны әрқилы бейнелейді. Сол кездің өзінде саясаттың сойылынан қорықпай Е.Раушанов «Қара бауыр, 

қасқалдақ» деп жырлаған еді. Ал, М.Шаханов болса «Желтоқсанда ерлік жырын жырлаймын деп шарқ ұрдың» 

деп жалындатқан. Енді Ұ.Есдәулетов Желтоқсан оқиғасын қалайша жырлапты, соған назар аударайық. 
Тағдыр таптап, қу теперіш көрген қыз, 

Уақытсеніемдермеекен ем-домсыз? 

Ал, бірақ та 

Жүректегіқайғыны 

Көруүшін рентген де дәрменсіз! [1,34б] - деп, Желтоқсан салған қайғыны, жараны емдегенмен, жүректегі 

елесті өшіру, жараны жазу мүмкін емес екендігін, оны көру де мүмкін бола алмайтынын, біздің пікірімізше, дөп 

басып айтқандай. 
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Жалпы, Ұ.Есдәулетовтің тарихи оқиғаға байланысты жазылған қай өлеңін алсақ та, бүгінгі күннің келелі 

мәселелерін көргендей боламыз. Ақын тарихи оқиғаны өлеңіне арқау ете отырып, бүгінгі күн жайлы сөз 

қозғайды. 
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Культурная среда, соответствующая ценностям мультикультурного образования, отражает культурный 

плюрализм современного мира, а также является предпосылкой для формирования нравственных ценностей ее 
субъектов таких как, толерантность, патриотизм и гражданская ответственность, культурная сензитивность, 

способность и готовность к межкультурному взаимодействию, осознание себя частью национальной и 

иноязычной культур [1,85]. Наряду с этим, культурная среда эффективно способствует формированию у ее 

субъектов необходимого уровня межкультурной компетенции и ослаблению у них стереотипов по отношению 

к иным культурам. 

Создание и поддержание культурной среды образовательного учреждения при помощи различных 

методов и средств формирования межкультурной компетенции учащихся, как в теоретическом, так и 

практическом плане, определяет актуальность обучения.Стержневая роль образования в культуре очевидна, 

если представлять образование как устойчивый и стабильный процесс передачи культурных ценностей и 

культурного опыта от старшего поколения младшему.Несмотря на активное внимание, которое проявляется к 

формированию межкультурной компетенции учащихся, проблема непосредственно процесса становления 
личности, компетентной в межкультурной коммуникации, изучена не достаточно. Также многие педагоги и 

методисты говорят, прежде всего, о формировании межкультурной компетенции во время обучения в высших 

учебных заведениях, хотя сегодня дети знакомятся и проникаются иностранной культурой зачастую до 

окончания школы. Из этого следует сделать вывод, что межкультурную компетенцию нужно активно развивать 

еще в школе. Для этого необходимо следующее: изучить понятие и структуру формирования межкультурной 

компетенции школьников; рассмотреть цели современного языкового образования; проанализировать 

диалогический подход к формированию межкультурной компетенции школьников; рассмотреть методы и 

средства воссоздания культурной среды школы и определить ее влияние на процесс формирования 

межкультурной компетенции школьников. 

Учащиеся постигают с помощью иностранного языка общечеловеческие ценности и, сравнивая свой 

образ жизни, культурное достояние своей страны, осознают свою национальную самобытность [2,127]. 
Благодаря такому сравнению ученики учатся видеть успехи своей страны, ее проблемы, учатся уважать и 

ценить традиции и обычаи своего народа. Таким образом, происходит культурный диалог, так как человек в 

общении – это, прежде всего, представитель своей культуры. Современный этап модернизации системы 

образования предполагает повышение воспитательного потенциала образовательного процесса [3,55]. Одной из 

ключевых задач в реализации воспитательного потенциала современной образовательной системы является 

формирование у подрастающего поколения высокого уровня межкультурной компетенции, развитых 

коммуникативных навыков, тесно связанных со способностью к диалогу с представителями иных культурных 

сообществ. Важность этой задачи предопределяется интенсивности интеграции Казахстана в мировое 

сообщество, повышение социального запроса на творческую, деятельную, открытую личность.  

Формирование межкультурной компетенции - это один из самых актуальных вопросов теории и 

практики, так как является одной из важнейших целей мультикультурного образования и предусматривает 

наличие [4,55]: 
• достаточной информированности о культурной специфике того или иного культурного сообщества 

(включая историю, традиции, обычаи, этикет, религию, быт и т.д.); 

• толерантного отношения ко всем культурным сообществам, существующим в том или ином социуме, и 

их культурным особенностям, особенно к тем, которые по тем или иным причинам не могут быть до конца 

приняты личностью, самоактуализирующейся в культурном пространстве; 

• достаточного для эффективного общения и взаимодействия в мультикультурном социуме уровня 

языковой и коммуникативной компетенции. 

Таким образом, межкультурная компетенция - это способность индивида, которая позволяет языковой 

личности выйти за пределы собственной культуры и осуществлять медиативную деятельность, не утрачивая 
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собственной культурной идентичности, то есть ее формирование также связано с различными дисциплинами и 

зависит от владения специфическими знаниями о лингвокультурных концептах [5,145]. Так же является 

составляющей коммуникативной компетентности. В структуру межкультурной компетенции входят 

личностные качества, знание культуры, умения и навыки общения. Основными компонентами межкультурной 

компетенции являются: социокультурный, социолингвистический, прагматический и лингвострановедческий.  
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ФОЛЬКЛОР ТІЛІНІҢ ӘДЕБИ ТІЛГЕ ҚАТЫСЫ 

 

Бексұлтан А. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ана тілінің мәдениеті  артып, қоғамдық қызметінің кеңеюі жазба әдебиеттің дамып, қалыптаса түсуімен 

ұштасады. Жазба әдебиет майданының кеңейіп, әдеби тілдің халық өмірінде елеулі қызмет атқаруы - сол  тілді 

пайдаланушылардың елеулі мәдени, рухани  жетістігі. Ал әдеби тіл халық тілі дамуының жоғары формасы, 

ұшар биігі болса, оны иемденуші халықтың еңсесі биік, мәдениеті жоғары ел қатарына қосылғанының белгісі. 

Өзара тығыз байланыстағы бұл категориялар дәрежесі әр уақытта бір қалыпта болмағаны мәлім. Олардың 

алғашқылары мен қазіргілерінің айырмашылықтары жер мен көктей. Мысалы, Кеңес дәуіріндегі қазақ әдеби 

тілі дәрежесі мен ХІХ ғасырдағы әдеби тіл дәрежесінің арасы мүлде алшақ.  

Қай тұстағы әдеби тілді алсақ та, оны ауыз әдебиеті тілімен теңестіруге болмайды. Өйткені екеуінің 

арасында елеулі жақындық болғанмен, олар екі түрлі категория. Бұл айырмашылықтарды аз сөзбен айтып 
жеткізу қиын. Е. Жұбанов «Эпос тілінің өрнектері» (1978) деген кітабында фрольклор тілінің ерекшеліктерін 

жан-жақты қарастырды. Сондағы алдына қойған мақсаты мынау: «...фольклор табиғатын тіл фактілері негізінде 

зерттей  келіп, оның әдеби тілмен арақатынасын көрсету болмақ» (7-бет). Мұндай арақатынасты ол былай деп 

түсіндіреді: «...фольклор сөз өнерінің айрықша бір саласы ретінде кейінгі жазба  әдебиеттің, тіпті, бүкіл әдеби 

тіліміздің қалыптасуына, қажетті мол азық болғаны мәлім» [1,53]. Сол кітаптың «Редактордан» деген 

кіріспеден академик І.Қ.Кенесбаев автордың «мол азық болғаны  мәлім» дегенін күшейтіп, фольклор тілі әдеби 

тілдің «негізгі арналарының бірі болған» дейді: «халықтың ауызекі сөз өнері қазақ әдеби тілін дүниеге 

келтірген, оған нәр  берген негізгі арналардың болғаны баршамызға мәлім» [1,77]. Осы дұрыс пікірді қолдап  

келген қазақ тілінің  кейбір мамандары бұл мәселеге енді басқаша баға беретін болды. Мысалы: «Қазақ әдеби 

тілінің қалыптасу тарихы мен даму жолдары» (1981) деген жинақтағы мақала авторларының біразы ауызша 

тілді де, фольклор тілін де әдеби тіл деп таниды. Аталған жинақтағы «Қазақ ауыз әдебиеті және әдеби тіл» 
деген мақаланың авторы Е.Жұбанов та енді фольклор тілін әдеби тілге жақындатады. «Бұрынғы, соңғы 

зерттеушілердің қай- қайсысы да «ауыз әдебиетінің тілі» әдеби  емес деп кесіп айтқан емес. Дегенмен оны 

«әдеби қалыпқа түскен, өзіндік заңдылығы бар тіл» мойындай  қоюға да екінің бірінің батылы бара бермейді»,- 

дейді [1,83]. 

Қазіргі қазақ әдеби тілі қазақ халқының ауызекі тілінің ілгері даму заңдылықтары  негізінде, халық 

өмірінің белгілі кезеңінде пайда болып, дамып келеді. Оны жетілдіруге  жағдай тудыру және саналы түрде 

әрекеттенуіміз, тілдің  қоғамдық қызметінің ұлғаюына сәйкес, оның сол ілгері даму процесіне кең жол 

ашқанымыз болады. Сондай әдеби тілдің даму кезеңдері әр түрлі болғандықтан, оны дәуірлеуге бөледі. Ал ауыз 

әдебиет тілін олай дәуірлеуге бөлуге болмайды, себебі, ол ауызекі тіл байлықтарын бойына сіңіре отырып, 

ерекше әдеби тілдік жаңа  сапа, жаңа дәрежеге көтеріле алмады, халық тілінің жоғары формасы бола алмай, ру-

тайпалық, халықтық ауызекі тіл дағдысынан қол үзбеді. Оның себебі- ауыз әдебиетінің өмір сүру жағдайымен 

байланысты. Ол ауызша түрінде пайда  болып, ауыздан-ауызға таралып, ұрпақтан- ұрпаққа жатталып, 
адамдардың рухани мұрасына айналғанда, олардың әр елдің жыршысы, әр жердің жатқа айтушылары өзінше 

өзгертіп, тіліне өз «жаңалықтарын» енгізіп отырған. Сондықтан қазақ тілінде өте көп тараған ауыз әдебиет 

үлгілерінің әрқайсысының бірнеше нұсқалары болған. Олардың тілінде ел- жұрттың сана- сезіміне, ойлау 

қабілетіне сәйкес тіл көркемділігі- теңеу, әсерлеу, суреттеу, мақал- мәтел, тұрақты тіркестердің жұмсалуымен 

қатар, қарапайым сөйлеу тіл өрнектері, тіл ала- құлалықтары да жиі кездесетінін байқаймыз. «Қозы Көрпеш- 

Баян сұлу» дастанының 16 нұсқасы бар екен. Соның 6 нұсқасынан құралған жинақ 1956 жылы басылып шықты 

(құрастырушы, әрі редакторы- Ы.Дүйсенбаев). Жинақ соңында  178 бет (275- беттен 353- бетке дейін) 

түсініктемелер беріледі. Онда көбінесе өлең құрылысы, тіл ерекшеліктері, олардағы ала- құлалықтар сөз 

етіледі. 
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Әдеби тілдің басты сипатының бірі оның нормалану дәрежесінің қандай екенімен өлшенетін болса, бұл 

жағынан фольклор тілі құр алақан болмас, бірақ дәрежесі басқа екенін мойындамасқа болмайды. Е.Жұбанов 

жоғарыда аталған кітабында соны дәлелдейтін көптеген мысалдар келтірген. Солардың кейбіреулері  мыналар: 

«Қозы – Көрпеш» жырында  айналды// айланды, жанғыз // жалғыз, біржолата // біржола, күмән // шүмән // 

шүбә, ерте//ерле, жұмала // домала, жұбап // жауап, уату// жұбату секілді ауытқулар көп. Олар жырдың 

барлық нұсқаларынан ұшырасады» [2,36]. 

«Қыз Жібек», «Алпамыс» жырларында бұйрық райдың ІІ жағы көтергін, жүрмегін, келгін, сұрағын ішкі  

тұрпатында айтылуы – басқа жырларда кездесе бермейтін ауытқулар. Осылардай, ауыз әдебиетінің біріндегі 
сөздермен грамматикалық тұлғалар басқаларында басқаша болуы, ала-құлалық және бір эпос жырында не 

бірнеше вариантты шығармаларда әр түрлі, құбылмалы мысалдардың жиі кездесуі, әрине, әдеби тілге тән 

нормалық талаптардың фольклор тіліне сай еместігін, барынша жүдеу екенін көрсетеді. 

  Тілдің нормалық дәрежесінің төмен болуы әдебиеттің жазба әдебиет болмағандығынан, тілде барды 

сұрыптаудың жадағай, ауызекі тілдегілермен әуендес екенімен байланысты. Сондайларды, әсіресе өлең 

жолдары арасында комментарий ретінде ой арасын байланыстыру үшін айтылатын қарасөзді сөйлемдердің 

құрылысынан да байқауға болады. 

Ондай фольклор тіліндегі прозалық баяндаулардың синтаксисі көбінесе жадағай, жай сөйлем болып 

келеді. Мысалы: «Хан ол хатынды алды. Үйіне келді. Хан хатынды алған соң ауру болды». 

Халық әдебиеті үлгілерінің тілінде сөйлемде көркем әдебиет тілі стиліне жуықтататындай етіп сұрыптап, 

ықшамдап құру  әрекеті  байқалмайды, қайталау жиі ұшырайды. Мысалы: «Бұл сол жеті басты жалмауыздың 

үйі екен, ішінде өзі жатыр екен, жеті күн, жеті түн ұйықтайды екен. Сол күні  ұйықтаған екен». 
Әдеби тілдің басқа сипаттамалары тұрғысынан қарағанда да ауыз әдебиетінің тілін әдеби тіл деуге 

болмайды. Сөз жоқ, ауыз әдебиетінің жазба әдебиетке әсері болды. Ондағы мақал- мәтелдер, теңеулер мен 

көшпелі өмірден алынған образдар т.б осы күнге дейін жазба әдебиетіміздің сарқылмас алтын қоры орайында 

пайдаланылады. Соның өзі халық музыкаларын қазіргі композиторлардың опералық туындыларында  

пайдаланғанындай, жазба әдебиеттің сән-салтанаты халықтық сипатын арттыра  түседі. 

Фольклордың, әсіресе эпикалық түрлері - батырлар жырлары, ауыздан-ауызға көшіп, көп халыққа ортақ 

болады. Мысалы: «Алпамыс» қазақтарда да, өзбектер де бар. «Қозы Көрпеш» бізде де, Алтай халықтарында да 

бар. Біздің фольклористердің айтуына қарағанда, ауыз әдебиетінің үлкенді- кішілі түрлері көп халыққа ортақ 

мұра. 

«Сондай- ақ ноғайлы дәуірінде туған атақты «Қыз Жібек» тәрізді біраз жырлар ноғайлы жырлары деп 

аталады. Ал сол ноғайлы жырларын жасауға қарақалпақ, Сібір халықтары, қарашай,құмық т.б көптеген 
халықтар қатысқан. Қысқасы, ауыз әдебиетінің ескілікті, көне дәуірлерінен келе жатқан шағын түрлері салт 

өлеңдермен қоса Қорқыт аңызы, Асан қайғы, Сыпыра жырау, Жиренше шешен, Алдар көсе, Ер Төстік, Ер 

Көкше, Қамбар, Алпамыс жырлары түркі тілдес халықтардың көбінен ұшырасатын, қыпшақ пен оғыздар, тілі 

ұқсас болғанмен - бөлек-бөлек нұсқалар. Қырғыз эпосы «Манастың» жеке тарауларын Жамбыл, «Көкетайдың 

асы» деген тарауын ақын Кенен Әзірбаев жырлады деген сөз бар. Солардың қырғызшасы мен қазақшасы бірдей 

болмауы түсінікті.  

Ал ондай емес, кішігірім ауыз әдебиеті көп халыққа ортақ түрлерінің бір халықтың ішінде бірнеше 

вариантта, алуан түрлі тіл ерекшелігімен өмір сүруі нені көрсетеді? Олай болу, біріншіден, ауыз әдебиетінің 

табиғатына тән заңды құбылыс болса, екіншіден, олардың тілінің нормаланған әдеби тіл еместігін көрсетеді. 

Соңғыны кейбіреулер халықтың ауыз әдебиетінің тілін кеміту, қорлау деп түсінеді де, оны қолпаштау үшін, 

оның тілі де әдеби тіл болу керек деген «жақсы ниет» білдіргісі келеді. 
Қазақтың ауыз әдебиетінің тілі туралы айтарымыз мынау: оның тілі шын мәнінде әдеби тілге қатысты, 

әдеби тілге тән нышандары бар- сөз байлығы, сөз тіркестері, сөйлем құрылысы бірқатар ауыз әдебиеттерінде 

ауызекі тілдің жақсы үлгілері ретінде жұмсалады. Мысалы, «Қобыланды батыр», «Ер Тарғын» сияқты 

эпостардың тілінде халық даналығының сомдаған ақыл-ой көріністері сақталған. Олардың ғана емес, жылпы 

әдебиеттің о баста ауызша айтылып, кейін ел арасына көп таралып, тіл құрылысына енген өзгерістері, бір 

жағынан тіл шұбарлығына душар етсе, екінші жағынан тілдік талғам, саралау, көріктеу, тіл байлығын молайту 

процестері де жүріп жатты. Осылай диалектикалық тіл дамуының ұтымды, прогрессивті жақтары кейін пайда 

болған жазба әдебиет тілінің дамуымен ұштасады. Осыны ескеріп, ауыз әдебиетінің тілі тікелей әдеби тіл 

дәрежесіне көтерілмегенмен, әдеби тілді жасаудың алғашқы лабораториясы, негізгі арнасы болды дейміз. 

Сондықтан жзаба әдебиеттің қайраткерлері өздерінің әдеби еңбектерінде ауыз әдебиетінің үлгілерін, 

сюжетін ғана емес, тіл байлықтарын да пайдаланады. «Бұған Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, 

С.Мұқанов, М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов т.б творчестволық тәжірибелері дәлел». 
А.Ысқақовтың айтуына қарағанда ХV ғасырларда «Ауызша әдеби тіл» болған да, кейін «ауыз әдебиеті 

тілі»- әдеби тіл пайда болған сияқты [3,35]. Автор ауыз әдебиет тілінде бар ерекшеліктердің, ала- 

құлалықтардың мол екенін, олардың пайда болу себептерін дұрыс көрсетеді. Содан кейін автор: «Ауыз 

әдебиеттің тілі, осындай өзіне тән ерекшеліктер бола тұрса да арғы замандарда - халықтық деңгейдегі кезде - 

халық әдеби тілінің, бергі замандарда- ұлттық кезеңге асқан шақта- ұлттық  әдеби тілдің негізін қаласқан...» - 

дейді. Ғалымның «жорамал жасауына» (өз сөзі) қарағанда, арғы заманда ХV ғасырлар шамасында «ауызша  

әдеби тіл» болған. Бұған дәлел де, анықтама да жоқ. Басқа бір мақаласында ауыз әдебиеті тілін «әдеби тіл емес» 

деушілер қателеседі дегендей ой тастайды да, былай дейді: «...ауыз әдебиетінің тілі сол жалпы халықтық тілдің 

«әдебиеттенген» үлгісі екенін мойындауға тиіспіз», сөйтіп А.Ысқақов ауыз әдебиеті тілін бірде 
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«әдебиеттенген» тіл десе, бірде әдеби тілдің «негізін қаласқан» дейді[3,91]. Осындай екі ұшты пікірді 

Е.Жұбанов та айтады. Ол ауыз әдебиет тілін  әдеби тіл емес дегендерді (Т.Қордабаев, Е.Жанпейісов, 

М.Томановтарды) сынау үстінде оған тән тілдік сипаттарын біршама дұрыс айтып келеді де, ақырында 

мынандай екі ұшты қорытындыны жасайды: 

Е.Жұбанов «Қазақтың қазіргі әдеби тілі әуел баста халық тілі, халықтың ауыз әдебиетінің тілі, 

буржуазиялық, одан социалистік ұлт тілі, ұлттық жазба әдеби тіл болып сабақтасып, үздіксіз даму жағдайында 

күні бүгінге жетті». Одан автор ұлттық әдеби тілдің алдында соған негіз болған мынандай тілдер болғанын 

айтады: 1) халық тілі; 2) ауыз әдебиетінің тілі; 3) буржуазиялық ұлт тілдері; 4) социалистік ұлт тілдері. 
Осылардың алдыңғы екеуін айтса да жеткілікті болатын еді ғой [2,37]. 

Қазіргі қазақ әдеби тілі негізімен біте қайнасқандықтан, ол екеуінің арасында пәлендей айырмашылық 

жоқ сияқты  болып көрінеді. Сондықтан болар Ғабиден Мұстафин қазақ тілін әдеби және әдеби емес деп бөлуді 

құптамайды. «Уақыт және қаламгер» деген жинақтағы мақаласында (1975,12-б) «Дұрысында, халық тілі мен 

проза тілінде айырма жоқ» десе, одан бұрын «Қазақ әдебиетінде «жарияланған мақаласында қазақ тілін әдеби 

тіл және халық тілі бөлуге қарсы екенін ашық айтқан. Оның  бұлай дейтін себебі, әдеби тіл баяғыдай «бөгде 

тіл», «кітаби тіл» дегендерге жатпайды дейтін болу керек. Шынында ол екеуінің (халық тілі мен әдеби тілдің) 

тілдік құрылысы бірдей бола тұрып, бір- бірінен елеулі айырмашылықтары да бар. М.Горькийдің белгілі 

қағидасы бойынша халық тілі пісіп жетілмеген тіл де,- сөз шеберлері шыңдаған тіл. Мұнда әдеби тіл халықтық 

тілдің негіздерін қамтып, бойына сіңіретіні, «шикі» тіл сөз шеберлерінің «дүкенінде» шыңдалуға  тиісті екені 

аңғарылады.  

Қазіргі шешен мүмкін болғанынша әдеби тіл үлгісімен сөйлеуге тырысады. Олардың қолданған 
сөздеріне, сөйлем құрылыстарында жалпы халықтық негіз бар, алдын ала кесіп- пішілген нормалар жүйесі 

болады. Онда да қарапайым сөйлеу тіліне тән ерекшеліктер (мысалы, сөйлемдерді сазына келтіріп сөйлеу, 

сөздерді қысқартып пайдалану) бола береді. Сөйлеуші қаншама көмекейі кесілген шешен болса да, оның 

айтқандары дәл хатқа түскен әдеби тілдей болмайды. Жазба әдебиеттегі сөздер әбден сараланған, кісінің ойлау, 

жазу елегінен өткен, ауызекі тілде айтыла  бермейтін өрнек- бедерлі, тілдік материалдар болды. 

Сөйтіп, жазба әдеби тіл жасалмай тұрған кезде, ауызша тіл қаншама бай, көркем, шешендік құрал бола 

алғанымен, әдеби тіл деп есептелмейді [6,93]. Әдеби тілдің ауызша формасы жазба әдеби тілдің даму 

барысында пайда болады. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
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На сегодняшний день обучение иностранному языку школьников играет очень важную роль в 

становлении всесторонне развитой личности. 

Сегодня каждый современный педагог иностранного языка должен уметь использовать в своей работе 

инновационные методы и приемы. И очень важно знать особенности организации обучения иностранному 

языку на всех этапах общеобразовательной школы. 

Актуальность исследований в данной области обусловлена необходимостью введения иностранного 

языка во всех общеобразовательных школах как можно раньше, учитывая обновления в системе образования, 
которые предполагают трехъзычие, начиная с начального этапа обучения. Важным здесь является выявление 

проблем и основных особенностей организации обучения иностранному языку в общеобразовательных школах, 

разработка и применение стратегий развития критического мышления на уроках английского языка [1,15]. 

Обучение иностранным языкам в современной школе предполагаем обновление форм, методов и 

содержания языкового образования на основе личностно-ориентированного подхода с максимальным учётом 

интересов учащихся и на основе использования современных технологий. 

В настоящее время, в век технологий и новых внедрений, с каждым годом увеличивается число 

педагогов, которые в своей работе используют технологию развития критического мышления. 
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Уроки английского языка способствуют развитию критического мышления благодаря разнообразному 

материалу и интерактивным подходам [2,34]. Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо выделяется среди инновационных педагогических идей удачным сочетанием проблемности и 

продуктивности обучения с технологичностью урока, эффективными методами и приемами. Используя 

технологию «Критическое мышление» на уроках английского языка, учитель развивает личность ученика в 

первую очередь при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего происходит 

формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для познавательной 

деятельности и самосовершенствования. Учитель стимулирует интересы ученика, развивает у него желание 
практически использовать иностранный язык, а также учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в 

овладении предметом. 

Данная технология является стимулом для сильных учащихся и помогает им развивать свои таланты, 

ученикам со средними способностями внедрение новой технологии в учебный процесс позволяет добиться 

новых положительных результатов, а ученикам с недостаточной мотивацией и слабой подготовкой к обучению 

помогает побывать в ситуации успеха. 

В основе технологии формирования критического мышления через чтение и письмо лежит теория 

осмысленного обучения Л.С. Выготского, а также идеи Д. Дьюи, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского о творческом 

сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в учениках аналитически-творческого подхода к 

любому материалу [3,45]. 

Технология критического мышления предполагает равные партнерские отношения, как в плане общения, 

так и в плане конструирования знания, рождающегося в процессе обучения. Работая в режиме технологии 
критического мышления, учитель перестает быть главным источником информации, и, используя приемы 

технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск. 

Хочется отметить, что при использовании технологии развития критического мышления получение 

новых знаний начинается не со знакомства со всеми известными способами решения конкретной задачи или 

проблемы, а с создания условий, которые способствуют формированию потребности получить решение именно 

какой-то определенной задачи. Отвечая на значимые вопросы, касающиеся непосредственно личности 

учащегося, которые возникают на пути к цели, человек быстрее и лучше может освоить новый материал.  

Технология развития критического мышления включает в себя несколько этапов или стадий. 

Первая стадия – вызов. Эта стадия помогает актуализировать и обобщить знания, которые имеются у 

учащегося по данной теме или проблеме; вызвать неподдельный интерес к новой теме, развить мотивацию 

ученика к учебной деятельности [4,51]. 
Вторая стадия – осмысление. Эта стадия способствует получению новой информации, ранее не 

известной для ученика, возможности осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями, проанализировать 

полученную информацию и уже имеющиеся знания. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным и важным является: целостное и глубокое осмысление, 

обобщение новой информации, формирование у каждого из учащихся собственного отношения и мнения к 

изучаемому материалу. 

Что нового несет технология критического мышления? Элементы новизны, помимо философских идей, 

содержатся в методических приемах, которые ориентируются на создание условий для свободного развития 

каждой личности. На каждой из стадий урока используются свои методические приемы [5,114]. 

Используя технологию «Критическое мышление» на уроках иностранного языка, учитель развивает 

личность ученика в первую очередь при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего 
происходит формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для 

познавательной деятельности и самосовершенствования. Учитель стимулирует интересы ученика, развивает у 

него желание практически использовать иностранный язык, а также учиться, делая тем самым реальным 

достижение успеха в овладении предметом. 

Просмотрев и проанализировав данную статью об исследовательской работе, можно увидеть, что цель, в 

целом, была достигнута. Результаты исследования явились довольно положительными. Применение стратегии 

проходит успешно. 

На основе исследования можно сказать, что использование инновационных методов и приемов играет 

важную роль не только в организации обучения иностранному языку, а также в становлении всесторонне 

развитой личности [6,115]. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

- обучение школьников иностранному языку приобретает все большее значение; 
- ТРКМ является наиболее эффективным приемом обучения, развития интереса и повышения мотивации 

к изучению иностранного языка; 

- использование инновационных методов и приемов играет важную роль не только в организации 

обучения иностранному языку, а также в становлении всесторонне развитой личности; 

- с самого начала обучения иностранного языка необходимо создать положительную атмосферу, вызвать 

интерес к предмету и сохранить данную мотивацию на протяжении периода обучения. 

В процессе исследования подтвердилось мнение о том, что если мы применим стратегии ТРКМ, то это 

будет способствовать эффективному обучению иностранному языку в общеобразовательных школах. 
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Есть замечательное изречение Сократа «Голова ребенка - не сосуд, который нужно заполнять, это факел, 

который нужно зажечь». Современные подходы в организации обучения помогают учителю успешно зажечь 

этот «факел» знаний, акцентируя внимание на обеспечение условий для развития личности обучаемых и 

стимулируя тем самым инновационные аспекты деятельности учителя [7,15]. 

И действительно, работа по технологии развития критического мышления приобретает на сегодняшний 

день особое значение в формировании личности школьника, обеспечивает успешность его деятельности в 

будущем [6,55]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что работа по технологии развития критического 
мышленияинтересна абитуриентам, студентам, учителям, а также широкому кругу людей, интересующихся 

особенностями обучения иностранного языка, с применениями инновационных методов и приемов. Сегодня 

каждый современный педагог иностранного языка должен идти в ногу со временем, использовать в своей 

работе инновационные методы и приемы, знать современные методы и приемы развития критического 

мышления. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  
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Актюбинский региональный государственый университет имени К.Жубанова 

 

Основным принципом в рыночном подходе оценки недвижимости является принцип замещения, 

который гласит, что потенциальный покупатель не заплатит за имущество цену, превышающую стоимость 

приобретения аналогичного, с его точки зрения, имущества. Основные трудности при применении методов 

рыночного подхода связаны с непрозрачностью казахстанского рынка недвижимости. В большинстве случаев 

реальные цены сделок с объектами недвижимости неизвестны. В связи с этим часто при проведении оценки 

применяются цены предложений по выставленным на продажу объектам. 

Метод прямой капитализации - метод определения рыночной стоимости доходного объекта, основанный 

на прямом преобразовании наиболее типичного дохода первого года в стоимость путем деления его на 

коэффициент капитализации, полученный на основе анализа рыночных данных о соотношениях чистого дохода 
и стоимости активов, аналогичных оцениваемому объекту, полученных методом рыночной экстракции. Такой 

западный классический вариант метода прямой капитализации, при котором коэффициент капитализации 

извлекается из рыночных сделок, применять в отечественных условиях практически невозможно в связи с 

возникающими сложностями при сборе информации (чаще всего условия и цены сделок являются 

конфиденциальной информацией). Исходя из этого, на практике приходится использовать алгебраические 

методы построения коэффициента капитализации, предусматривающие отдельную оценку нормы отдачи на 

капитал и нормы его возврата. 

Следует отметить, что метод прямой капитализации применим для оценки действующих активов, не 

требующих на дату проведения оценки больших по длительности капиталовложений в ремонт или 

реконструкцию. 

Проблемы оценки недвижимости:  
Трудности связаны с рядом проблем, возникающих при оценке недвижимости (подходы и методы), 

некорректностью или несогласованностью законов и постановлений в этой области. Рассмотрим эти вопросы 

чуть подробнее. Первая проблема по счету, а не по назначению - выбор ставки капитализации и 

дисконтирования. 

Существует ряд рекомендаций по выбору ставки: 

-стоимость ссуды (стоимость капитала) - для предприятий, не имеющих самостоятельного поведения 

(отсутствует рынок ценных бумаг); 

-средняя маржинальная стоимость собственных финансов-для предприятий, акции которых котируются 

на рынке; 

-на основе средней производственной рентабельности предприятия или собственной отрасли; 



69 

 

-средние маржинальные предельные издержки изучаемых проектов (при инвестировании); 

-нормы возмещения по займам; 

-плановые нормы; 

-норма ссудного процента (политэкономическое понятие, связанное с национальным доходом (НД) и 

внутренним национальным продуктом (ВНП)); 

-доходность альтернативного вложения (например, депозитный счет в банке); 

-минимальная безрисковая доходность, с точки зренияинвестора; 

-реальная краткосрочная процентная ставка, определяемая как разность между доходностью 
казначейских векселей и индексом потребительских цен; 

Множество практических приемов выбора ставки с одинаковой теоретической базой говорит о 

неблагополучии способов и критерия ее выбора. Определение ставки помещения находится за пределами 

теории управления финансами - в области психологии (сфера искусства, а не науки). 

Чтобы сделать оценку разными специалистами, следует величину сложной процентной ставки принять 

законодательно и отразить в методике, как было в свое время, по нормативному коэффициенту эффективности 

капитальных вложений (инвестиций - как сейчас принято говорить). Первоначально норма эффективности была 

разной для каждой отрасли, затем была принята одна норма для всех отраслей. Следует подчеркнуть, что 

нормативный коэффициент эффективности выполнял ту же роль (нес ту же нагрузку), что и ставка 

капитализации (ставка эффективности, ставка сравнения, ставка помещения инвестиций). 

Вторая проблема связана с точечной оценкой стоимости недвижимости. Ситуация такая, что десять 

экспертов, работающих независимо друг от друга, дадут десять разных оценок стоимости одной и той же 
недвижимости (имущества). Это связано с процедурой расчета и выбором нормативных коэффициентов. 

Ситуация напоминает изготовление детали. На одном и том же станке одним и тем же рабочим по одному и 

тому же чертежу будут изготовлены разные детали. Для этого существует масса причин, большинство из 

которых в принципе исключить невозможно. Поэтому в производстве принята система допусков на размеры 

деталей. Если размеры изготовленной детали находятся в пределах допуска, то она считается годной. 

Отклонения и разброс исходных данных, используемых для расчета во всех подходах и методах, в процентном 

отношении к среднему более значительны, чем допуски на размеры деталей. 

Выход из этого положения (решение этой проблемы) заключается в замене точечной оценки стоимости 

недвижимости интервальной - с одной стороны, и числовой расчет следует вести вероятностными методами. 

Понятие оценки в математике подразумевает приблизительный расчет, чаще всего на уровне порядка числа. 

Например, при расчетах на логарифмической линейке требовалось определить количество цифр в целой части 
числа. 

Другая проблема связана с выбором весовых коэффициентов при согласовании расчетов стоимости 

недвижимости, выполненных по трем подходам. Каждый автор (эксперт, оценщик) принимает весовые 

коэффициенты (коэффициенты значимости метода расчета) по своему усмотрению, и разница между оценками 

бывает существенна. Одним из выходов из этой ситуации является принятие весового коэффициента, 

равномерно распределенного в определенном диапазоне по каждому методу (подходу) оценки. 

Следующая проблема возникает при сравнительной (рыночной) оценке стоимости недвижимости, когда 

необходимо вводить поправочные коэффициенты для приведения к сопоставимому виду оцениваемого объекта 

и рыночных аналогов. Здесь тоже имеется значительный произвол. Особенно это касается поправочных 

коэффициентов при сопоставлении мест территориального размещения оцениваемых объектов недвижимости и 

ряд других. 
Одна из самых сложных проблем - достоверность информации. Это касается как рыночной информации 

о запрашиваемой и проданной цене оцениваемой стоимости недвижимости, так и информации по нормативам 

при расчете стоимости нормативным методом в затратном подходе. Раньше эта информация была у проектных 

и технологических институтов всех отраслей народного хозяйства. Такая информация либо потеряна, либо 

устарела. 

Чтобы снять большинство проблем, возникающих в процессе оценки стоимости недвижимости, 

следует все расчеты выполнять на основе вероятностных интервалов. В результате расчета стоимость 

недвижимости будет представлена в виде усеченного распределения. В качестве офертной цены стоимости 

следует рекомендовать медианную оценку стоимости. В этом случае шансы у продавца и покупателя 

одинаковы: вероятность покупателю купить дешевле предложенной цены равна вероятности продавцу продать 

дороже предложенной цены. 

В этом случае и продавец, и покупатель имеют полную информацию о возможных ценах купли-продажи 
и их вероятности. В зависимости от срочности предполагаемой сделки контрагенты могут принимать 

взвешенные решения: для покупателя ждать и искать другой объект приобретения, если время терпит; для 

продавца - снижение запрашиваемой цены, если возникает срочность в реализации сделки. 

Таких вариантов, возникающих на рынке множество. Для продавца и покупателя срочность в покупке-

продаже может быть разная. 

Нам представляется, что решение многих проблем кроется в отсутствии методических рекомендаций по 

оценочной деятельности. Эти общеотраслевые методические рекомендации должны разрабатываться 

Республиканской палатой оценщиков применительно к различным объектам оценки, видам стоимости объекта 
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оценки, проведению оценки, а также экспертизы отчетов об оценке. Работа должна быть согласована с 

органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование. 

Однако одна организация, например, КРС Министерства юстиции или Республиканская палата 

оценщиков, не в состоянии разработать методику на все объекты недвижимости (на все случаи жизни) и тем 

более разработать нормативные материалы. 

Поэтому на уровне региона в зависимости от существующего рынка недвижимости на базе 

общеотраслевой методики Палатам оценщиков необходимо разработать региональные методики по группам 

однородных объектов с созданием необходимой нормативной базы. Тогда возникает задача согласования и 
утверждения местных методик на уровне администрации, города или региона. 

Это поможет более обоснованно проводить оценку всех типов стоимости различных видов 

недвижимости, что снимет различные недоразумения, приведет к сравнимости результатов расчета разными 

оценщиками и фирмами по оценке и снизит негативные аспекты и в сфере оценочной деятельности. 
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В статье рассматриваются основные тенденции развития бухгалтерского учета с позиции научной и 

практической деятельности. Особое внимание уделяется вопросам перехода к МСФО, а также представлению 

интегрированной отчетности в условиях ограниченности ресурсов. Ключевые слова: междисциплинарный и 
трансдисциплинарный подходы, международные стандарты финансовой отчетности, интегрированная 

отчетность. 

При трансформации общества, обусловливающей постепенный переход экономики в 

постиндустриальную фазу своего развития, выдвигаются новые требования, что должно повлечь за собой 

существенное переосмысление бухгалтерами и аудиторами своей роли и места в развитии национальных 

экономик. Существующие тенденции развития учета следует разделить на научной деятельности 

(счетоведения) и практической деятельности (счетоводства). Основная тенденция развития бухгалтерского 

учета как научной деятельности состоит в том, что в бухгалтерских научных исследованиях в связи с 

формированием постиндустриальной экономики используется смешанная нормативно-позитивная модель, 

предполагающая синтез допущений относительно того, «что уже существует», прогнозирование на этой основе 

практики бухгалтерского учета, а также установление того, «что должно быть» в бухгалтерском учете.  
Вследствие этого в бухгалтерском учете существует значительное количество подходов, которые можно 

объединить в две группы: 

- философскую (дедуктивный, индуктивный, идеографический, эклектический подходы); 

- бухгалтерскую (социологический (этический), экономический, ситуационный, бихевио-ристический, 

прогнозный подходы; подход управленческих моделей; подходы информационной экономики и 

эклектический). Разработка бухгалтерских подходов, которые в большинстве случаев имеют эклектическую 

природу, получила широкое распространение со второй половины XX в. после смены целевой ориентации 

методологии бухгалтерского учета на обеспечение предоставления информации пользователям. Использование 

таких подходов достаточно часто обусловливается политическими заказами на разработку теорий для 

разрешения конкретных проблем методологического характера. 

Существует два основных способа проведения исследований в бухгалтерском учете, которые могут 

обеспечить его прогрессивность как науки: междисциплинарный и трансдисциплинарный.  
Междисциплинарный подход - подход, практикующий исследования, где используются две, или больше, 

дисциплины, что приводит к объединению понимания дисциплин. Трансдисциплинарный подход 

провозглашает основным «предметом веры» заложенные в его основу знания в поисках 

сверхдисциплины.Использование междисциплинарного подхода подтверждается тем, что во все времена 

бухгалтерский учет имел междисциплинарную сущность, всегда носящую естественный прикладной характер и 

в основном сочетавшую экономические и правовые начала.Междисциплинарный подход предполагает 

проведение исследований на пересечении смежных дисциплин, что позволяет рассмотреть под другим углом 

зрения существующие в бухгалтерском учете проблемы с использованием методологического аппарата другой 

дисциплины. Такими дисциплинами являются математика, кибернетика, экономическая теория, культурология, 
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социология, психология, физика, право, лингвистика, педагогика и др. Трансдисциплинарный подход 

предполагает проведение исследований на основе сверхдисциплины или теории нескольких наук, что позволяет 

использовать наработки и полученные результаты из других наук для развития теории бухгалтерского учета. 

На сегодняшний день к перспективным направлениям развития бухгалтерского учета следует отнести 

следующие: 

• ориентация на МСФО как эффективный и универсальный механизм формирования финансовой 

отчетности, который позволяет успешно работать с зарубежными партнерами и обеспечивает эффективное 

управление организацией; 
• ориентация на предоставление интегрированной отчетности, включающей информацию об 

эффективности использования материальных и трудовых ресурсов, направленной на информирование 

пользователей отчетности об уровне социальной ответственности ее собственников и руководителей; 

• ориентация на предоставление информации о ресурсах, обеспечивающих стратегическое развитие 

предприятия, к которым относятся приобретенные торговые марки и бренды. Одним из наиболее 

перспективных аспектов этого направления является учет активов внешней среды системы предприятия - 

ресурсов предприятия, которые невозможно полностью контролировать, но использование которых, как 

ожидается, приведет к получению экономических выгод в будущем (торговые марки и бренды, созданные на 

предприятии); 

Одной из основных тенденций развития учета в мире является переход на МСФО с тем, чтобы сделать 

сопоставимой отчетность компаний разных стран. В основе МСФО лежит представление о том, что 

бухгалтерский учет ведется для управления финансовыми вложениями и потоками со стороны инвестора, 
неважно, собственника или кредитора. В этом его главное отличие от традиционного учета, который ведется 

администратором, действующим в интересах собственника для отражения экономической деятельности 

объекта собственности. Данное различие порождает основные особенности, определяющие развитие системы 

МСФО: 

- приоритет баланса; 

- отказ от исторической стоимости; 

- замена концепции собственности концепцией контроля; 

- переход от учета имущества к учету ресурсов; 

- отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности.  

Таким образом, основными тенденциями развития бухгалтерского учета в условиях постиндустриальной 

экономики являются: 
- в области счетоведения - широкое использование междисциплинарного и трансдисциплинарного 

подходов в бухгалтерских научных исследованиях; 
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В современном стремительно развивающемся технологическом обществе все больше возрастает 

потребность в высококвалифицированных и профессионально компетентных специалистах. В ежегодном 

послании президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана говорится: «...нам нужна 

современная система образования, соответствующая потребностям экономической и общественной 
модернизации...» [1]. 

Казахстан четко определил ориентир на вхождение в мировое образовательное пространство и 

осуществляет модернизацию образовательной системы в контексте международных требований. Движущими 

силами инновационных процессов, происходящих в высшей школе Казахстана, являются адаптация к 

внутреннему рынку труда и стремление при этом войти в мировую образовательную систему в качестве 

полноправного члена. Нужна постоянная адаптация образовательных программ к спросу рынка труда. В 

критерий качества закладывается готовность к практической деятельности и реальная конкурентноспособность 

выпускников. 
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Сегодня одни из направлений модернизации школьного образования является внедрение компьютерных 

технологий и мультимедиа. Это позволяет активизировать аналитическую деятельность учащихся, раскрыть 

творческие возможности учащихся, стимулировать, развивать психические процессы, мышление, восприятие, 

память учащихся 

Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, которое значительно 

повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало создание всемирной компьютерной сети, 

получившей название Интернет, что буквально означает «международная сеть». Использование 

кибернетического пространства (cyberspace) в учебных целях является абсолютно новым направлением общей 
дидактики и частной методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны учебного процесса, 

начиная от выбора приемов и стиля работы и кончая изменением требований к академическому уровню 

обучающихся [2]. Письменная речь совершенствуется с применением социальных сетей (Facebook, Twitter), где 

учащиеся имеют возможность практиковать письменные навыки общения с одноклассниками, а также с самими 

носителями изучаемого языка. Так, общение никак не ограничивается заданными в школе тематиками, что дает 

возможность для создания реальной ситуации взаимодействия на иностранном языке, где учащиеся 

неосознанно отрабатывают грамматические структуры и тренируют свой активный словарный запас. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение способствует решению одной из 

насущных проблем межличностной и межкультурной коммуникации, когда учащийся удален от преподавателя 

территориально. 

Проанализировав популярность Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку, мы приходим к 

выводу о том, что необходимо классифицировать и структурировать возможности использования интернета в 
обучении иностранному языку, так как они действительно обеспечивают результативность и 

заинтересованность учащихся в овладении иностранным языком. Использование ИКТ в ходе обучения 

иностранному языку оказывает влияние на профессиональный рост учителя, на его способность «идти в ногу со 

временем», что в свою очередь, отражается на значительном повышении качества образования учащихся и их 

знания иностранного языка [3]. 

В целом, можно выделить несколько общих положительных моментов в применении Интернет-ресурсов 

в преподавании. Так, ИКТ на уроке иностранного языка позволяют: 

- обеспечить стабильную мотивацию к изучению иностранного языка; 

- создать комфортную атмосферу на уроке; 

- усовершенствовать качество контроля знаний, учащихся; 

- рационально спланировать и организовать учебный процесс, тем самым повысить эффективность 
урока; 

- формировать коммуникативную компетенцию учащихся посредством аутентичных материалов; 

- обеспечить доступ учеников к различным словарям, справочным системам, электронным библиотекам, 

хранилищам и другим информационным ресурсам [4]. 

В современной методике преподавания иностранных языков достаточно давно выделились наиболее 

распространенные ресурсы, которые доказали свою эффективность в практике преподавания английского 

языка. Данные Интернет-ресурсы содержат различный языковой материал, в том числе текстовый, аудио- и 

визуальный по разнообразным тематикам на изучаемом языке. Поисковые системы Интернета позволяют 

учителю использовать на занятиях аутентичные материалы, такие как аудио, видео и тексты, знакомиться с 

произведениями художественной литературы авторов из страны изучаемого языка, приобщиться к иноязычной 

культуре, развить кругозор и набрать лексику в свой активный словарный запас [3]. 
В заключение следует заметить, что применение Интернет-ресурсов и мультимедийных средств дает 

педагогам прекрасную возможность усовершенствовать управление обучением, увеличить эффективность и 

объективность учебного процесса, сэкономить время преподавателя, повысить мотивацию учащихся на 

получение знаний, заинтересовать их изучением иностранных языков, привить стойкое желание к 

самоконтролю и самосовершенствованию, что положительно скажется на результатах обучения. Более того, 

используя веб-ресурсы, учителя значительно упрощают процесс коммуникации учащихся как между собой, так 

и с носителями языка, так как школьники получают возможность общаться как письменно, так и устно 

посредством видео конференций или социальных сетей, при этом не только на школьные темы, а открывая для 

себя ситуации ежедневного общения, максимально приближенные к коммуникации в реальных условиях. 
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ТАБЫС ДИСКУРСЫ ЖӘНЕ ЛИНГВОРИТОРИКАЛЫҚ ПАРАДИГМА 

 

Бөлекбаева А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі тіл білімінде зерттеу жүргізудің антропоөзекті бағдары тіл –мәтін – дискурсты тілдік тұлғаның 

сөйлеу-ойлау әрекетінің өнімі сапасында қарастырады.Когнитивтік лингвистиканың қарқынды дамуы, 

лингвомәдениеттану, аксиолингвистика, неориторика мәтін мен дискурсты лингвориторикалық парадигмада 
кешенді қарастыруды туғызды. Қазіргі қоғамда ерекше назар бұқара санасына әсер етуге арналған құнды 

кеңестерге аударылады. Ал ол дискурста, мәтінде көрінеді, тасымалданады. Осы бағытта жазылған кітаптар 

сериясы бар, олар ағылшын тілінде де, орыс тілінде де, қазақ тілінде де жазылып жатыр. Бұл кітаптар «Табыс», 

«Ақша, мансап, табыс» серияларымен басылып шығады. Осындай кітап серияларының мәтіндері қоғамның 

түрлі саласындағы өмірі мен әрекеттерінің сәттілігіне кепілдік беретін немесе соған апаратын жолға бағыт 

сілтейді. Американдық және орыс тілді аталған сериялы кітаптардың аудармалары мен қазақ тілінде жазылған 

мәтіндер жиынтығы дискурсологияда психологиялық-прагматикалық дискурстың зерттеу нысанына кіреді 

немесе табысты тұлғаның өзін-өзі жобалау дискурсы деп те, «табыс дискурсы» деп те танылады. Табысқа 

жету жолындағы американдық авторлардың жазғандары мен олардың аудармалары, Д.Карнегидің кітабынан 

бастап қазіргі масс-мәдениеттің құрамдас бөлігі болды. Солардың үлгісімен, қалыбымен қазақстандық 

табыскерлердің де кітаптары жарық көрді. Оларды оқушылар да көп болды. Сол кітап мәтіндерінің оқырманға 

әсері, мәтіндерінің ұйымдасуы мен дискурстық ерекшеліктері арнайы зерттеуді қажет етеді. Бұл бағытта 
ағылшын және орыс зерттеушілері ғылыми еңбектер жазып, ғылыми айналысқа түсірді. Бұл мәселе қазақ тіл 

ғылымында арнайы зерттеу нысанына айнала қоймаған. 

Оқырман санасына әсер ететін табысқа жетудің жолы туралы кеңес беретін кітап мәтіндері өзінің 

ұйымдасуында ерекшеліктерге ие болады, сол арқылы психологиялық-прагматикалық дискурстың типтік 

ерекшеліктері анықталады, олардың өздеріне тән лингвориторикалық құрылымы болады, олар менталды 

кеңістіктің ерекше типін қалыптастырады, жалпы адамзаттық инвариант пен этномәдени ерекшеліктер 

элементін орнатады. 

Дискурс теориясы психологиялық-прагматикалық дискурсты тілдің тілдік қарым-қатынастағы 

табиғатын, қызметін зерттеуді көздейді. Оның зерттеу нысанына тілдік қарым-қатынастың интерактивті, 

әлеуметтік мәдени сипаты да енеді. Дискурс түсінігінің өзін әртүрлі анықтау қалыптасқан. Олардың кейбіріне 

тоқталсақ: 1) құрылымдық тіл білімінде дискурс – өзара мәндік байланысқа ие екі не онан да көп сөйлемдер; 2) 
функционалды лингвистикада «дискурс дегеніміз – «тілдің қандай да бір қолданысы». Бұл бағытта дискурс 

қызметін талдау деп тілдің әлеуметтік-мәдени мәнмәтіндегі қызметін талдау түсініледі. 3) «Дискурс – 

айтылым» деген түсінікте тілдік форма мен оның қызметінің әрекеттесуі  ұғынылады [1,82]. 

Дискурс термині француз тілінде «discоurs» – сөйлеу, ал ағылшын тілінде – талқылау, лебіз, сөйлеу деген 

мағынада жұмсалған болса, ал кейіннен «айтушыға, сөйлеушіге меншіктелген сөз» деген жаңа мағынада 

қолданылады. Орыс тіл білімінде дискурс ұғымы дискурс, сөйлеу, сөз, мәтін деп айтылып жүр. Дискурс 

термині американдық лингвист З.Харристің 1952 жылы жарияланған «Дискурс - анализ» атты мақаласында 

тұңғыш рет көрініс тапқан еді.  

Табыс дискурсы – дискурстың бір түрі. Ол дискурсологияда «Адам» - «тіл» - «мәдениет» үштағаны 

аясында зерттеледі. Табыс дискурсының лингвориторикалық парадигмада қарастырылуы оны түрлі аспектінің 

тоғысында қарастыруды талап етеді. Нақты тоқталсақ, лингвокогнитивтік аспектіде зерттеуде «ақпаратты 
қабылдауға (нақты айтқанда, өңдеуге) қызмет ететін, соған мүмкіндік беретін ойлау операцияларының 

әртүрлілігін, сол арқылы жиналатын білімді, сол білімнің тілдік ресімделуін зерттейді» [2, 35]. 

Лингвомәдениеттанымдық аспектіде зерттеуде тілдік коммуникация жүйесінде көрініс табатын қоғамдық 

тұрмыстың ұлттық формалары мен мәдени құндылықтардың негіздері, басқаша айтқанда, «әлемнің тілдік 

бейнесін» құрайтын компоненттердің барлығын зерттейді [3].Когнитивтік лингвистика өкілдері үшін 

дискурсты коммуникацияға қатысушылардың менталды үдерістері сипатында зерттейді, 

лингвомәдениеттанушылар дискурсты прагматикалық жағдаят сапасында қарастырады, екі жағдайда да 

концептілер анықталады, бірақ когнитивтік лингвистика өкілдері үшін концепт – ақпаратты қайта құру мен 

менталды кодтаудың құралы мен бірлігі сапасында анықталады, лингвомәдениеттанушылар үшін концепт – 

мәдениет элементі. Тіл мен мәдениеттің әрекеттесуі санада ғана мүмкін болады, сондықтан В.И.Карасиктің 

пайымдауынша, лингвомәдениеттанымдық зерттеулер әрі когнитивтік зерттеу болып та саналады [4]. 

Әлеуметтік-лингвистикалық-мәдениеттанымдық тұрғыдан зерттеу – дискурсты аксиолингвистикалық зерттеу 
деп аталады. Бұл аспектіде зерттеудің мәні мынада: тілде таңбаланған әлем бейнесінің құндылықтарын қайта 

құруға болады және дискурсты «қоғамның «ол әуел баста қандай болды, қандай болуға тиіс» деген талдауына 

түсіруге мүмкіндік береді [5, 161]. 

А.Н.Приходьконың айтуынша, дискурстың когнитивтік-коммуникативтік типология аясында «Табыс 

дискурсы» өзіндік сипатқа ие, институционалды дискурс типтерінен ерекшелігі – аталған дискурстың адамзат 

әрекетінің нақты саласына бағытталуында. Ол мынадай үш фактормен анықталады: «қарым-қатынас ортасы», 

«қарым-қатынас модусы немесе режимі», «қарым-қатынас стилі»[6]. Дискурстың бұл типі «психологиялық-

прагматикалық дискурс», «табысты тұлғаның өзін-өзі жобалауы бойынша дискурс» деген атаумен тең, басқаша 

айтқанда, олар өзара синоним сөздер. Бұл дискурстың психологиялық қыры «қарым-қатынас ортасымен» 
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байланысты: дискурс «психолог-әуесқойлар» сапасында анықталатын субмәдениетке ие әлеуметтік топ 

өкілдерінің арасында болады. Прагматикалық қыры «қарым-қатынас модусы не режимімен» сабақтасады: 

реципиент немесе дискурсқа қатысушылардың тілдік санасына прагматикалық ұстаным енгізу, олардың 

ойларын қайта құруға ықпал ету, санасын билеу, соның салдарынан адамның өмірін жақсы жағына өзгерту. 

«Қарым-қатынас стилі» тілдік құралдарды таңдау арқылы реципентке әсер ететін дискурстың ғылыми-көпшілік 

сипатын анықтайды. Прагматикалық деген термин екінші жағынан дискурстың түпкі мақсатқа қол жеткізу 

дегенді де білдіреді. Американдық прагматизмнің философиясына сай тілдесу не сөйлесу арқылы тұлғаның 

өзін-өзі жобалауын іске асыруға болады, басқаша айтқанда, өзіне-өзі көмек бере білуіне сөзбен үйретуге 
болады.   

«Табыс дискурсын» лингвориторикалық парадигмада зерттеу «менталдылық» - «менталитет» - 

«менталды кеңістік» үштағанында түсіндіруді де қамтиды. Менталдылық ұғымына «қандай да бір қоғамның, 

бір мәдениет өкілдерінің бәріне ортақ «ақыл-ой құралдары», «психологиялық тіні», осы арқылы олардың әрбірі 

өзін де, әлеуметтік ортасын да, табиғатын да өзінше қабылдауы енеді. Менталитет ұғымы өз мазмұнына бір 

топтағы жекелеген адамдардың пікірі мен тәртібінің орныққан, қалыптасқан ортақ сипаттарын жатқызады. 

Менталды кеңістік мағынасына әлеуметтік түсініктер динамикасындағы менталитет пен менталдылықтың 

тоғысуындағы ұжымдық тілдік тұлғаның мәдени-тарихи даму кезеңі кіреді. Менталды кеңістік өлшемдері 

дискурс-универсумде тілдік және риторикалық құралдар арқылы ұжымдық тілдік тұлғалардың мәдени-тарихи 

кезеңдегі этносоциумда түзілетін және қабылданатын мәтіндер құймасында орналасады. Менталдылықты 

зерттеудің қайнар көзі – кез келген мәтін, «антропомәтін» не «антроподискурс» бола алады. Қорыта айтқанда, 

табыс дискурсын линргвориторикалық парадигмада зерттеу қазақ тіл ғылымында әлі тың жатқан мәселенің 
бірі.  

Қолданылған әдебиеттер  

1. Садирова К.Қ. Қазақ тіліндегі көп пропозициялы дискурстың құрылымдық негіздері. - Ақтөбе, 2008  

2. Демьянков В. З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка // Язык. Личность. Текст: 

Сборник к 70–летию Т. М. Николаевой / Под ред. В. Н. Топорова. – М.: Языки славянских культур, 2005. С. 34–

55. 

3. Воробьев В.В. Лингвокультурология. – М., 2006 

4. Карасик В.И.Языковый круг: личность, концепты, дискурс: монография / - 2-е изд. - М.: Гнозис, 2004. 

5. Барышков В.П. Аксиология личностного бытия / Под ред. В.Б. Усть-янцева. М.: Логос, 2005. 192 с. 

6. ПриходькоА.Н.Когнитивно-коммуникативная типология дискурсов // www.nbuv. gov. 

ua/portal/SocGum/Vknlu/ fil/2009 1 /3 .pdf 
 

Ғылыми жетекшісі: ф. ғ. д., АқМУ профессоры Садирова К.Қ. 

 

 

РОЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 

Булекбаева А.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

В настоящее время большой интерес вызывает использование игр на уроках иностранного языка для 

моделирования реальной ситуации общения. Наша задача сделать этот предмет интересным, ведь внимание 
детей непроизвольно и неустойчиво, они обращают внимание на то, что вызывает их непроизвольный интерес. 

Ведущим видом деятельности у детей четырех-пяти лет является игра. К шести-семи годам она заменяется 

учебной деятельностью, но роль игры остается по-прежнему велика. Малышей привлекает школа, но наиболее 

естественными для них являются игровые моменты деятельности, непосредственное общение со взрослыми и 

предметная наглядность. Возможность опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную 

мотивацию деятельности на иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые 

элементарные высказывания. 

Без владения грамматикой в первом значении слова не может быть речевого общения. Дошкольник 

овладевает грамматическим строем своего родного языка в процессе отражения (познания) действительности. 

Формирование и формулирование мысли происходит на основе имитации обильно воспринимаемых образцов 

речи. В результате в его сознании образуются нервные следы, складываются условно-рефлекторные 

стереотипные связи — так называемый динамический стереотип. 
Это по сути дела интуитивно сформировавшийся грамматический механизм, регулирующий его речевые 

действия. 

Затем ребенок овладевает в школе грамматикой как теорией языка. Это приводит к обобщению и 

коррекции усвоенного интуитивно, к совершенствованию грамматических знаний, умений и навыков [1,16] 

Основной целью обучения грамматике является формирование у учащихся грамматических навыков, как 

одного из важнейших компонентов речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма. Умение 

грамотно сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от того, что вы хотите сказать в данный 

момент, является одним из важнейших условий использования языка как средства общения. 
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А.А. Леонтьев считает, что игра не только учит, изменяет, воспитывает, но и ведет за собой развитие. Где 

игра – там эмоции, а где эмоции, там активность, внимание, воображение и, конечно, работает мышление. 

Все это заложено в игре, ведь игра – это: 

а) деятельность (речевая); 

б) мотивированность, отсутствие принуждения; 

в) индивидуализированная деятельность, глубоко личная; 

г) обучение и воспитание в коллективе; 

д) развитие психических функций и способностей; 
е) «учение с увлечением». 

Игра должна быть хорошо организована. Перед учащимися должна быть поставлена игровая цель, 

объяснены условия игры; что касается программы их действий, то это зависит от скрытой учебной цели: 

1. Формирование определенных навыков; 

2. Развитие определенных речевых умений; 

3. Обучение умению общаться; 

4. Развитие необходимых способностей и психических функций; 

5. Познание (в сфере становления собственного языка); 

6. Запоминание речевого материала. 

Специфика игры в том, что учебные задачи маскируются. Ребенок учится в результате игры. Об 

обучающих возможностях игр известно давно. В игре проявляются особенно полно способности человека, в 

особенности ребенка. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, как выиграть? 
Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. Дети, как правило, над этим не 

задумываются, для них игра, прежде всего – увлекательное занятие. Этим-то она и привлекает учителей. 

Преимущества игры заключается еще и в том, что в ней все равны. Она посильна даже слабым ученикам [2,87]. 

Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и 

сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знание предмета. Атмосфера увлеченности, 

чувство равенства – все это дает возможность детям преодолеть стеснительность, скованность, мешающую 

свободно употреблять в речи слова чужого языка. Языковой материал незаметно усваивается, а вместе с этим 

возникает чувство удовлетворения. 

Грамматический навык – это способность автоматизировано извлекать из долговременной памяти 

грамматические средства речи. 

Е.И. Пассов называет грамматический навык как “способность говорящего выбрать модель, адекватную 
речевой задаче и оформить ее соответственно нормам данного языка, причем все это - мгновенно”. При этом 

некоторые методисты различают морфологические и синтаксические навыки устной и письменной речи, а 

также рецептивные грамматические навыки. При этом рецептивные грамматические навыки делятся еще на 

рецептивно-активные (если воспринимается материал, который учащиеся знают активно) и на пассивно-

рецептивные навыки (в рамках пассивно усваиваемого грамматического материала). Кроме того, различают 

языковые и речевые грамматические навыки [3] [20]. Существует точка зрения, что такое дробное 

рассмотрение грамматических навыков себя не оправдывает.  

Следуя И. Л. Бим обучать грамматике иностранного языка – это значит формировать специфичные для 

данного языка грамматические механизмы, причем так, чтобы у обучаемых одновременно складывались 

определенные грамматические знания м умения. Для реализации этой грамматической цели необходимо 

[4;117]: 
1. рассматривать обучение грамматике не как самоцель, а как средство для овладения способами 

словоизменения, словообразования, словорасположения, т.е. как средство овладения способами структурного 

оформления речи, несущей то или иное предметное содержание; 

2. отобрать необходимый и достаточный грамматический минимум, усвоение которого обеспечит, с 

одной стороны, относительно правильное грамматическое оформление продуктивных видов речевой 

деятельности, главным образом говорения, с другой – обеспечит рецепцию, т.е. понимание при чтении и 

аудировании; следовательно, речь идет об отборе активного грамматического минимума и так называемо 

пассивного минимума; 

3. обеспечить прочное и автоматизированное владение грамматическим минимумом для активного 

использования в речи, что требует в условиях школы особых усилий, т.е. добиться такого положения, чтобы 

при говорении достаточно было «запустить лишь первый элемент, и все остальные «срабатывают» по заданной 

программе». 
Процесс становления грамматических навыков и умений протекает поэтапно, но сама трактовка 

терминов “навыки и умения”, в том числе и грамматические навыки и умения, а также этапов их формирования 

является спорной. Этот вопрос затрагивается в ряде работ, причем точки зрения авторов часто не совпадают. 
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АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР 

 

Буранкулова Э.Т., Магзымова Ж.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Халық мәдени байланысқа қандай мұқтаж болса, бір тіл екінші тілден сөз ауысуға сондай мұқтаж. Өзге 

тілден іргесін аулақ салған бірде-бір тіл болмайды. Сол сияқты өзге тілден сөз ауыспайтын бірде-бір тіл 

болмайды. Кәрі тарихқа сүңги түсіп, әрі барған сайын тіл мен тілдің қарым-қатынас байланысы солғындай 

түсуін, бергі заманға келген сайын оның күшейе, ұлғая түсуін байқаймыз [1, б.608]. 

Салыстыру арқылы салыстырып отырған объектінің ерекшеліктері, басқаларға ұқсастық және одан 

өзгешелік жақтары айқындалады. Салыстырылатын фактілер әр түрлі тілдерден алынуы да, бір тілдің өз 

фактілері болуы да мүмкін. Салыстырмалы зерттеуде типологиялық әдістің қолданылуы шарт [2, б.190]. 

Типологиялык әдіс (лингвистикалық) (грек. typos  - тұлға, белгі, үлгі, таңба және logos — сөз, ілім) — 

тілдердің құрылымдық және функционалдық (қызметтік) қасиеттерін шығу тегіне қарамастан салыстыра 
зерттеу. Салыстырмалы-тарихи аспектілермен бірге, тіл зерттеудің негізгі принцинтерімен ерекшеленеді. 

Типологиядағы тұлға мен мағынаның сай келуі шарт емес. Ол бірліктердің жеке тұлғалық не мағыналық 

ұқсастығын мойындай береді. Типология жеке тілдерді зерттеумен шұғылданып, жалпы тіл біліміндегі тілдің 

құрылысы мен жеке қызметі жөнінде айтылған тұжырымдарды пайдаланады [3, б.222]. 

Лингвистер лингвистикада тіларалық фразеологиялық сәйкестіктер мен олардың типологиялық 

сәйкестіктерінің спецификалық құбылыстарына байланысты әр түрлі теориялық еңбектер, тілдерді салыстыру 

тәсілдерінің негізгі принциптері тілші ғалым зерттеулерінде молынан кездеседі. 

Соңғы жылдары тіларалық фразеологиялық сәйкестіктерді типологиялық тұрғысынан зерттеу әр түрлі 

қырынан (семантикалық, прагматикалық, психолингвистикалық т.б.) жүргізіліп ауқымы кеңеюде. Генетикалық 

және типологиялық жағынан сәйкес келмейтін тілдер фактілерін салғастыру белгілі бір тілді жеке алып 

зерттегенде байқала бермейтін тілдік құбылыстардың ерекшеліктерін жете түсінуге, тілдер арасындағы 
айырмашылықтар мен ұқсастықтарды айыруға мүмкіндік береді. Әр түрлі тілдерді тарихи байланыстылығына, 

туыстығына қарамай зерттеу барысында географиялық және тарихи жағынан да әрдайым бір-біріне сәйкес 

келмейтін тілдердің өзінен бірдей тарихи процестер мен жаңғыруларды, бірдей өзгерістерді көреміз. 

Тіларалық сәйкестіктерді типологиялық түрғысынан зерттеуде әр қилы тілдерді өз алдына жеке алып 

зерттегенде байқала бермейтін тілдік ерекшеліктерді айқындауға, әр түрлі тілде сөйлейтін халықтардың 

дүниетанымымен, наным-сенімімен, әдет-ғұрпымен, мәдениетімен, психологиялық ерекшелігімен жақынырақ 

танысуға да септігін тигізеді. Адам факторы мен тілдің осылайша ажырамас бірлікте алынып қарастырылуы - 

лингвистика ғылымының соңғы жылдардағы жетістігінің бірден-бір көрінісі. 

Фразеологизмдер мен сөздер бірінің орнына бірі жүре тұра олардың білдіретін мән-мағыналары тепе-тең 

болады деп айта алмаймыз. Себебі, фразеологизмнен туатын ұғым жеке сөзбен салыстырғанда анағұрлым 

күшті, әсіре мағынада айтылады, сонымен қатар жағымды-жағымсыз экспрессивтік мәні болады. Осыған орай 
Ә. Болғанбаев: "Фразеологизмдердің сөз табына қатыстылығын анықтау үшін негізгі сөз бен жалпы тіркестен 

туатын фразеологиялық мағынаны салыстыра отырып шешу керек", - дейді [4, б.111]. 

Фразеологизмдердің сөз табына қатыстылығын олардың басқа сөздермен байланыса, сөйлем мүшесі 

болатындығын X. Қожахметова [5, б.26] мақұлдап, "сөйлем мүшесі белгілі бір сөз табына қатысты" деп 

түйіндейді. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдерің құрылым жағынан қалыптарға жүйелеп, 

зерттеу барысында олардың құрылымдық сипатын үш топқа бөліп қарастырдық: 

1. екі сыңарлы етістікті фразеологизмдер; 

2. үш сыңарлы етістікті фразеологизмдер; 

3. төрт жөне одан да көп сыңарлы етістікті фразеологизмдер. Теориялық еңбектер мен қос тілден 

жинастырған материалдарымызды саралап. жүйелей отырып, төменде қос тілдегі екі сыңарлы етістікті 

фразеологизмдерді мынандай құрылымдық топтарға біріктірдік. 
 

1-кесте. Екі сыңарлы етістікті фразеологизмдер 

 

Ағылшын тілі Қазақ тілі 

Етістік + зат есім  

Етістік + етістік (түрі) 

Атау тұлғалы есім + етістік 

Көсемше   тұлғалы    есім    + етістік 
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Бұл қалыптарды қос тілдер материалдары негізінде салғастыруда. етістікті фразеологизмдердің 

құрылымдық жағынан бір-біріне сәйкес келмейтінін байқадық. Оның себебі ағылшын және қазақ тілдерінің 

генетикалық алшақ тілдер болуы, түсіндіріледі, яғни салғастырылып отырған тілдердегі етістікті 

фразеологизмдер сыңарларының өзара қарым-қатынасы жеке өздеріне ғана тәндігімен сипатталады. 

Сондықтан, енді төменде қос тілдегі етістікті фразеологизмдерді қарастыруда, ағылшын және қазақ 

тілдеріндегі қалыптарды қатар алып талдауды жөн көрдік. 

1. Ағылшын тіліндегі етістік пен зат есім және қазақ тіліндегі атау тұлғалы есім мен етістік түріндегі 

етістікті фразеологизмдер. 
Аталмыш синтаксистік қалыптарда ағылшын тілінде берілуіне қарай бірінші сыңары ешқандай 

қосымшасыз етістік болып келген, ал қазақ тіліндегі баламасы атау тұлғалы есім мен етістік болып келіп, 

құрамындағы етістік екінші сыңары ретінде қолданылып, ешқандай қосымшасыз қолданылған. Мысалы: 

Get home (үйге жету) // Мақсатқа жету; 

Get ideas (ойлар табу) // Басы қату; 

Gather the roses (раушан гүл жинау) // Рахатқа бату; 

Gather breath (тыныс жинау) // Дымын шығармау. 

Бұл мысалдардан қос тілдегі екі сыңарлы етістікті фразеологизмдердің құрамындағы етістік тұлғалы 

сыңарлары етістіктің инфинитив формасында қолданылғанын көреміз, ал олардың ағылшын тілінде бірінші 

сыңары болып, қазақ тілінде екінші сыңары болып келуі, салғастырылып отырған қос тілдің өздеріне ғана тән 

сипатымен түсіндіріледі. Яғни ағылшын тіліндегі фразеологиялық бірліктердің құрамындағы етістік тұлғалы 

сыңары әрдайым бірінші сыңар болып келеді, қазақ тіліндегі фразеологизмдердің құрамындағы етістік тұлғалы 
сыңар соңғы сыңар ретінде қолданылады. 

Енді жоғарыда аталған қалыптардың атау тұлғалы есім сыңарына тоқталайық. Келтірілген мысалдардан 

ағылшын тіліндегі етістікті фразеологизмдердің екінші сыңары зат есім нөлдік тұлғада тұрып, екінші сыңар 

ретінде қолданылған. Қазақ тіліндегі баламалардан тұрақты тіркестердің атау тұлғалы есім сыңары, бірінші 

сыңар ретінде қолданып, бірінші, үшінші мысалдарда (мақсатқа жету, рахатқа бату) барыс септігінде тұрғанын, 

екінші мысалда (басы қату) тәуелдік жалғауының үшінші жағында қосымшасы арқылы жасалғанын көрдік. 

Төменде екі сыңарлы етістікті фразеологизмдерге қос тілден жинаған материалымыздан мысалдар 

келтірейік: 

Assume airs (ауаны болжау) // Терісіне сыймау: 

Васк water (су кері ағу) // Беті қайту; 

Ве сһildish (жеңілтек болу) // Бала болу; 
Do the polite (биязыістеу) // Биязыболу; 

Кеер watch (сағаттыұстау) // Құпия (-ны) ұстау: 

Макеатatter (іс (-ті) тындыру) // Шукөтеру. 

Келтірілгенмысалдарданбайқағанымыз, екі сыңарлы етістікті фразеологизмдердің аталмыш тіліндегі 

"етістік+зат есім'', қазақ тіліндегі "атау тұлғалы зат есім+етістік" типтес синтаксистик қалыбында келу 

құбылысы ағылшын тілінде екі сыңарда таза түбір күйінде қолданылады екен, демек есімсыңар тәуелдік 

жалғауының үшінші жағында айтылып, өзінен кейінгі келген етістікпен қиыса байланысады да, онымен 

предикаттық мағыналық қатынаста жұмсалады. 

Бірқатар етістікті фразеологизмдер құрамындағы атау тұлғалы зат есім тұлғалық жағынан атау септігінде 

тұрғанымен, мағыналық жағынан барыс, көбінесе табыс септіктерінде тұрғанын байқауға болады. 

Қазақ тіліндегі атау тұлғалы зат есімдердің және етістік түріндегі етістікті фразеологизмдерге мысалдар 
келтіріп, олардың ағылшын тіліндегі баламаларын бердік. 

Әр түрлі тілдердегі фразеологиялық тіркестер кем дегенде екі лексикалық бірліктен жасалып, көбейе 

беретіндігін ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдерден байқадық. 

Жинастырған материалдарды құрылым-құрылысына қарай жүйелеу, саралау барысында қос тілдегі 

етістікті фразеологизмдер құрамындағы сыңарларының саны екі сыңарлы фразеологизмдерден басталып, үш-

төрт, алты-жеті сыңарға дейін баратынын көрдік. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің үш сыңарлы құрамын қарастырайық.  

Лексикографиялық деректерге сүйене отырып, фразеологизмдердің құрылымының екі сыңарлы түрі 

қазақ тілінде екі сыңарлы фразеологизмдерге қарағанда сирек кездесетінін көрсек, ал агылшын тілінде 

керісінше үш сыңарлы етістікті фразеологизмдер саны екі сыңарлы етістікті фразеологизмдерге қарағанда 

көбірек екен. 

Салғастырылып отырған қос тілдегі үш сыңарлы етістікті фразеологизмдер құрылысы жағынан әр 
түрлілігімен ерекшеленеді. Осы ерекшеліктерін талдау барысында, олардың белгілі бір жүйеге негізделген 

синтаксистік қалыптарын аныққтауға тырыстық. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі үш сыңарлы етістікті 

фразеологизмдердің баламаларының бір-біріне мағыналық жағынан сәйкес келсе де, құрылымдық жағынан 

сәйкес келмейтіні - олардың басты бір ерекшелігі деп айта аламыз. Фразеологизмдердің құрамындағы 

темірқазық қызметін атқарып тұрған басыңқы сыңардағы етістікпен, сол сияқты басқа да сыңарлардың лексика-

грамматикалық ерекшеліктері - жеке тілге ғана тәндігімен түсіндіріледі. Осы ерекшеліктерін ескере отырып, 

кос тілдегі үш сыңарлы етістікті фразеологизмдерді төмендегі қалыптар бойынша қарастырып, талдауды жөн 

көрдік. 
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2-кесте. Үш сыңарлы етістікті фразеологизмдер 

 

Ағылшын тілі Қазақ тілі 

Етістік + сын есім + зат есім  

Етістік + зат есім + зат есім 

Сын есім + зат есім + етістік  

Зат есім + зат есім + етістік 

 

Қос тілдегі материалдарды салғастыру барысында, етістікті фразеологизмдердің құрылымдық жағынан 

бір-біріне көп жағдайда сәйкес келетінін көрдік. Алайда, ағылшын және қазақ тілдерінің синтаксистік жүйесі 

мен морфологиялық құрамының ерекшелігі -фразеологизмдердің құрамындағы етістік тұлғалы сыңарының 

агылшын тілінде бірінші сыңар болып келетіндігімен түсіндіріледі. 

Төменде ағылшын және қазақ тілдеріндегі өзіміз анықтаған синтаксистік қалыптарға жеке-жеке 

тоқталып талдау жасаймыз. 

а) Ағылшын тілінде: - етістік + сын есім + зат есім.  
Қазақ тілінде: - сын есім + зат есім + етістік 

Қос тілден жинастырған материалдардан етістікті фразеологизмдердің бұл қалыбы өте көп 

кездесетіндігін көрдік. Бұл қалыптағы етістікті фразеологизмдер сыңарлары грамматикалық құрылысы 

жағынан әр түрлі формада келсе де, жалпы мағынасында нұқсан келтірмейтінін байқадық. Салғастырылып 

отырған ағылшын және қазак тілдеріндегі үш сынарлы етістікті фразеологизмдердің осы қалыптағы 

мысалдарды қарастырып, оларды талдау арқылы ерекшеліктері мен ұқсастықтарын айқындадық. 

Ніt a winning streack (жеңімпаз қан тамыры соғу) // Жұлдызы жарқырап жану - "сәтті болу". 

Маке a big think (үлкен сасық иіс жасау) // Байбалам салу / Айқай-шу көтөру — '"жанжал шығару". 

Ореп а new chapter(жаңа тарау ашу) // Жаңа өмір бастау -"басқаша өмір сүру". 

Берілген мысалдардан ағылшын тіліндегі фразеологизмдердің қазақ тіліндегі баламалары құрылым-

құрылысы жағынан сәйкес келе бермейтінін көрдік. 
Қазақ тіліндегі баламалары екі сыңарлы болып келіп, зат есім + етістік қалыбында қолданылуы 

ерекшелігі болса, мазмұн-мағынасы жағынан сәйкес келуі ұқсастық белгісі деп ажыраттық. 

б) Ағылшын тілінде: етістік + зат есім + зат есім 

Нit rock bottom (төменгі құзға соғу) // Сый-құрметтен айрылу -"беделі түсу ". 

Ніt a bull’s еуе (өгіздің көзіне тиісу // Мақсат-мүддесі орындалу -"ойлағаны іске асу". 

Нold the trump card (козір картасын ұстау) // Іске бас-көз болу — "істі қадағалау". 

Қазақ тілінде: зат есім + зат есім + етістік 

Бұл қалыптағы қос тілдегі етістікті фразеологизмдерден байқағанымыз синтаксистік құрылымы жағынан 

әр түрлі болатындығы. Ағылшын тілінде фразеологизм сыңарлары нөлдік тұлғада тұрады, ал қазақ тілінде зат 

есімнің сыңарлары әр түрлі септік жалғауларында келеді. Мысалы: 

Төбесі көкке жету - бірінші сыңары атау тұлғада, ал екінші сыңары барыс септігінде болып келген. 

Аузына құм құйылу — бірінші сыңары барыс септігінде, екінші сыңары атау септігінде түр. 
Аузының дәмін алу — алғашқы сыңары ілік септігінде, келесі сыңары табыс ссптік жалғауынан жасаіган. 

в) Ағылшын тілінде: етістік + зат есім + етістік  

Кеер the flag flying (ұшқан туды ұстау) // Айтқанынан қайтпау -"сөзінде тұру". 

Кеер the log rolling (домаланған бөренені ұстау) // Қолы тыным таппау — "жұмысты шапшаң істеу". 

Let the chance slip (кездейсоқтықтың жылжуына мүмкіндік беру) // Қолындағысынан құр қалу - "ыңғайлы 

жағдайды пайдалану". 

Қазақ тілінде: зат есім + етістік + етістік 

Көкіректе сайрап түру 

Көзді ашып-жұму 

Орнын сипап қалу 

 Өзін ұстай алмау 
 Өксігін баса алмау. 

Бұл қалыптағы қос тілдегі етістікті фразеологизмдер ағылшын тілінде құрылымы жағынан нөлдік 

тұлғада түрса, қазақ тілінде екінші сыңары етістік көсемше тұлғасында тұрып, соңғы етістік пен күрделі етістік 

ретінде қолданылады. 

Сонымен, ағылшын және қазақ тілдеріндегі үш сыңарлы етістікті фразеологизмдер құрамы жағы мен 

мағына-мазмұны сәйкес келеді деп айта аламыз, ал құрылымы әр түрлілігімен ерекшеленеді, оның себебі негізгі 

сыңар етістік пен есімдердің жеке тілге ғана тән лексика-грамматикалық ерекшеліктеріне байланысты болады. 

Ағылшын және қазақ тілдерінде мұндай күрделі құрылысты етістікті фразеологизмдер салыстырмалы 

түрде сирек кездесетіндігін жинастырған материалдарымыздан байқадық. Қос тілдегі күрделі құрылысты 

фразеологизмдердің өзіндік құрылымдық-морфологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, жиі кездесетін 

синтаксистік қалыптарын қарастырдық. 
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3-кесте. Төрт сыңарлы етістікті фразеологизмдер 

 

Ағылшын тілі Қазақ тілі 

Етістік + есімдік + сын есім + зат есім 

Етістік + зат есім + шылау + есімдік 

Етістік + есімдік + шылау + зат есім 

Сын есім + зат есім + зат есім + етістік 

Зат есім + көсемше + зат есім + етістік 

Сан есім + зат есім + сан есім + етістік 

 

Give smb.the cold shoulder (біреуге суық арқа беру) // Біреуге арқасын беру. 

Give smb.the cold shivers (біреуге суық қалтырау беру) // Ит терісін басына қаптау. 

Етістік + зат есім + шылау + есімдік 

Draw a bed on smb. (біреуге төсек жабу) // Ізін аңдып бағу. 

FOLLOW THE LEAD OF SMB.(басшылықеткенніңартынанкелу) // Өнегеалу. 

Етістік + есімдік + шылау + зат есім 

Drive smb. to the wall (біреуді қабырғаға қуалау) // Жер-жебіріне жету. 
Bring smth.into the foregroup(бірдеңені алдыңғы орынға әкелу) // Кеш алды болу. 

Ағылшын тіліндегі синтаксистік қалыптарды қарастырғанымызда 4 сыңарлы етістікті 

фразеологизмдердің қазақ тіліндегі баламаларын бере отырып, олардың мағына-мазмұнының сәйкес келе тұра, 

бұл қалыптағы етістікті фразеологизмдер құрылысы сәйкес келе бермейтінін анықтадық. 

Қазақ тілінде: 

Сын есім + зат есім + зат есім + етістік 

Тумаған сиырдың уызынан дәмету; 

Тумаған балаға тон тігу; 

Зат есім + көсемше + зат есім + етісгік 

Битке өкпелеп, тонын тастау; 

Мұз арқалап, күл төгу; 
Сан есім + зат есім + сан есім + етістік 

Екі көзін төрт қылу; 

Екі көзінің бірі болу. 

Бұл берілген синтаксистік қалыптар тек қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдерге тән, ағылшын 

тіліндегі баламаларын қарастырмадық. Оның басты себебі қарастырылып отырған ағылшын және қазақ 

тілдерінің синтаксистік грамматикалық ерекшеліктерінде. 
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ОЦЕНКА БИЗНЕСА И СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕГО КОНЦЕПЦИЙ 

 

Габдукаримов А., Демеуова Г. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Продать, как известно, в современном мире можно практически все. Мы давно уже привыкли к тому, что 

покупкой и продажей всего на свете люди занимаются с помощью бизнеса. Оценка же нужна для того, чтобы 

помочь одному человеку выгодно продать, а другому – удачно приобрести какую-то вещь. Однако до сих пор 

не все привыкли к тому, что существует и такое понятие, как оценка бизнеса. Предприятия, фирмы, корпорации 
и прочие организации давно уже пользуются данной услугой для того, чтобы узнать действительную, честную 

стоимость и рентабельность того дела, которым они занимаются. И если оценка стоимости бизнеса приходит к 

очень позитивным выводам, то владелец данной организации может быть уверен: бизнес можно продавать, со 

всеми его идеями, планами, проектами и наработками. Иногда же собственник бывает настолько окрылен 

результатами оценки бизнеса предприятия, что ни за средства не желает расставаться с делом своей жизни и 

отказывается его продавать. 

Оценка бизнеса, однако, не всегда приходит к столь оптимистичным выводам, что может обернуться 

большой выгодой для покупателя: появляется возможность купить готовое дело за совсем небольшую 

стоимость, а затем заставить его заработать как надо в сильных руках. 

В общем, оценка стоимости бизнеса может быть невероятно полезной как для продавца, так и для 

покупателя. Но если этот факт «из жизни» оценки бизнеса давно уже известен, и им настоящих «продвинутых» 

деловых людей не удивишь, то следующую информацию можно назвать любопытной. Она раскрывает те факты 
оценки бизнеса и предприятий, которые многим раньше наверняка не были известны. Она касается как 
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прошлого, так и современных будней делового человека. И начнем, пожалуй, с небольшого экскурса в историю 

оценки бизнеса. 

Сложно сказать, в каком именно году появились услуги по оценке стоимости бизнеса и кто их 

предложил. Однако современные принципы оценки бизнеса были, скорее всего, заложены в Америке в 20-х 

годах 20-го века. Именно тогда в США произошел известный всем запрет на алкогольную продукцию и, 

казалось бы, абсолютнейший крах на алкогольном рынке. Ну какая уж тут оценка бизнеса предприятия, если 

то, что производится в его цехах, запрещено по закону и никому не нужно? Кому потребуется оценка такого 

бизнеса, если заранее можно заявить о том, что он абсолютно нерентабелен и никто его покупать не будет? 
Однако экономику нельзя было бы назвать рыночной, если бы участвующие в ней люди так легко сдавались и 

не искали альтернативных путей. 

Оценка стоимости бизнеса стала необходима после того, как были установлены различные льготы от 

государства. Вот тут и понадобилась такая услуга, как оценка бизнеса предприятия. Именно в ту пору были 

введены такие термины, как неосязяемая/нематериальная стоимость бизнеса, а также стоимость деловой 

репутации или «гудвилл» (при этом происходила оценка нематериальных активов бизнеса). Что же это за 

«нематериальные» активы, и какую роль они играют в нашем материалистичном коммерческом мире? На 

самом деле, роль эта чрезвычайно важна. 

При оценке бизнеса предприятия по этим принципам учитывается целая совокупность факторов, 

позволяющих сделать заключение о будущем превышении прибыльности данной фирмы по сравнению со 

средней прибыльностью аналогичных фирм. Оценка бизнеса обращает внимание на такие важные вопросы, как 

репутация компании, выгодное место расположения, узнаваемость торговой марки и так далее. Вплоть до 
сегодняшнего дня многие уверены в том, что оценка стоимости бизнеса базируется на таких «элементарных» 

вещах, как активы и задолженности. Однако мы давно уже привыкли к тому, что оценка бизнеса может быть 

представлена в разнообразных формах, самым заметным из которых, разумеется, является измерение сумм 

денег и доходов, которые с помощью данного бизнеса были получены, получаются в данный момент и будут 

получены в дальнейшем. Однако, когда в оценке бизнеса предприятия дело доходит до проблемы стоимости 

деловой репутации, профессионалы уже начинают говорить о таких вещах, как имя торговой марки, 

стабильность рабочего состава и о других чрезвычайно важных факторах, которые могут значительно повлиять 

на конечные результаты оценки стоимости бизнеса. 

В результате всех этих заключений и нововведений, в Америке 20-х годов был выпущен специальный 

меморандум, где излагались принципиально новые идеи в деле оценки бизнеса – разумеется, они в том числе 

касались и вышеназванной нематериальной стоимости бизнеса. В общем, современные замечательные 
принципы оценки стоимости бизнеса были заложены уже почти век назад, и оказались они настолько разумны, 

что распространились по всему цивилизованному миру и приобрели, разумеется, множество поклонников, а 

вместе с ними – поправок, доработок, разработок и нововведений. 

Таким образом, без экспертной оценки бизнеса сегодня не может обойтись ни одного предприятие, 

заботящееся о прибыльности своего дела. Если у вас есть собственная компания, приносящая вам доход, то 

настоящий независимый эксперт в данном направлении обязательно порекомендует вам рано или поздно 

заняться оценкой стоимости собственного бизнеса. В противном случае, можно просто пропустить какой-то 

важный момент и потерять уверенность в том, что ваше дело готово и дальше приносить вам радость и 

существенный доход. Если вы будете осознавать факторы, учитывающиеся при оценке бизнеса, это осознание 

наверняка принесет вам ощутимые дивиденды и подскажет пути к увеличению прибыльности вашей фирмы в 

ближайшем и дальнейшем будущем. Поэтому не нужно откладывать на завтра все возникающие в этом 
отношении вопросы. Сейчас самое время узнать поподробнее о том, что собой представляет оценка бизнеса 

предприятия, на каких постулатах она основывается в наше время и когда же наступает тот самый «поворотный 

момент», когда откладывать на потом уже нельзя и требуется немедленно приступить к оценке стоимости 

бизнеса. 

Для начала ответим на вопрос: что же означает термин «оценка бизнеса»? Представим простую 

ситуацию. Допустим, вы являетесь счастливым обладателем акций крупной компании (назовем ее А). 

Разумеется, вы хотите знать, сколько стоит ваш пакет акций. Для этого вы открываете газету, консультируетесь 

с информацией в Интернет и таким образом узнаете стоимость акций, которую вы могли бы запросить, если бы 

решили их продать. Произошла ли при этом оценка бизнеса предприятия? Вовсе нет. 

Если же все вышеперечисленные аргументы звучат слегка расплывчато и не слишком убедительно, 

предлагаем сейчас ответить на конкретный вопрос: зачем же люди прибегают к услугам оценки стоимости 

бизнеса? Ответов будет, разумеется, несколько. 
1. Оценка бизнеса помогает определить стоимость фирмы. Как это ни удивительно, но очень многие 

предприниматели даже не представляют, сколько реально может стоить их бизнес. Для помощи в этом вопросе 

и существуют оценочные компании. 

2. Оценка бизнеса предприятия способствует тому, чтобы фирма нашла свою нишу на рынке и смогла 

лучше ориентироваться в своей индустрии. Предупрежден – значит, вооружен. Следовательно, знать о том, как 

обстоят дела у коллег и конкурентов, а также о том, чего требуют потребители, необходимо каждому 

бизнесмену. «Докладывать обстановку» - одна из обязанностей фирмы, занимающейся оценкой бизнеса. 
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 3. Оценка стоимости бизнеса занимается и тем, что выявляет текущее финансовое состояние компании, 

ставит некий внутренний «диагноз», к которому обязательно нужно прислушиваться, дабы прибегнуть к 

правильным методам лечения или профилактики бизнеса. 

 4. Добросовестный предприниматель никогда не станет пренебрегать услугами оценки бизнеса, ведь они 

помогают расширить кругозор, информируют о текущей ситуации не только в узком, но и в широком 

коммерческом кругу. Оценка бизнеса предприятия не даст вам забыть о том, что все вокруг постоянно 

меняется: сфера вашей деятельности, экономика государств и всего мира. 

5. Данные, полученные во время оценки бизнеса, могут быть незаменимы, если использовать их в судах, 
а также при урегулировании вопросов, связанных с финансированием и налогообложением. Таким образом, 

произведенная оценка стоимости бизнеса может выступить в качестве ценного свидетеля или вашего 

незаменимого помощника-консультанта. 

6. Наконец, мы не можем не упомянуть о том, что регулярно проводимая оценка бизнеса предприятия 

пригодится в той ситуации, когда необходимо принять срочное решение касательно купли, продажи или 

объединения бизнеса. Если же у вас на руках уже будут все документы, оставшиеся от прошлой, но актуальной 

оценки стоимости текущего бизнеса, вам достаточно будет просто воспользоваться этими бумагами или внести 

в них совсем небольшие «злободневные» поправки. 

Бизнес – это не просто явление, с которым мы так или иначе сталкиваемся ежедневно. Ваш собственный 

бизнес – это дело, которое составляет значительную часть вашей жизни, обеспечивает настоящее и будущее для 

вас и вашей семьи. Поэтому и оценка стоимости бизнеса ни в коем случае не должна восприниматься как 

простая, нудная и энергозатратная процедура, которую нужно проводить только в крайних случаях. Оценка 
бизнеса нужна маленьким и большим фирмам, новичкам и «динозаврам» коммерции, опытным и неопытным 

предпринимателям, людям с любым образованием и местом проживания. Оценку бизнеса целого предприятия 

очень нелегко произвести в одиночку, так как в ней существует множество пунктов и подпунктов, «ловушек» и 

подводных камней, которые нужно учитывать и держать в голове. Настоящие эксперты в области оценки 

стоимости бизнеса всегда готовы ответить на любые, даже самые сложные вопросы, а также дать очень ценные 

советы по вопросам ведения бизнеса. 

Таким образом, можно смело утверждать, что объективная оценка бизнеса – это не только подведение 

итогов, но и разумный взгляд в будущее. В данной статье  
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Одним из важнейших благ личности является здоровье человека, охрана которого представляет важную 
задачу государства, нашедшее свое отражение в Основном законе Республики Казахстан. Формы уголовного 

процесса организованы таким образом, что уголовное дело продвигается вперед от одной стадии к другой. На 

каждой последующей стадии осуществляется проверка достоверности и законности результата, достигнутого 

на предыдущей стадии. Система стадий уголовного процесса является гарантией достижения истины, 

средством обнаружения и исправления следственных и судебных ошибок. Одновременно формы уголовного 

процесса в виде стадийности является гарантией прав обвиняемого и других участников процесса, поскольку 

позволяет им обжаловать прокурору или в суд решения, принятые на предыдущих стадиях процесса. 

Начало досудебного расследования – это начальная стадия уголовного процесса, задачей которой 

является установление необходимых оснований для возбуждения уголовного дела при обнаружении признаков 

преступления. [1, с.15] 

Сущность данной стадии заключается в том, что орган уголовного преследования обязан в пределах 

своей компетенции в каждом случае обнаружения признаков преступления установить наличие фактических и 
юридических оснований для начала производства по уголовному делу и принять соответствующее решение, т.е. 

определить, необходимо ли начинать уголовно-процессуальную деятельность для последующего 

расследования, что является одним из обязательных условий, направленных на реализацию задач уголовного 

судопроизводства, т.е. быстрого выявления преступлений и их полного, всестороннего и объективного 

расследования. 

Гарантией законности соответствующего решения, принятого компетентными органами служит то, что 

круг последних строго очерчен уголовно-процессуальным законом: органы дознания, дознаватель, начальник 

следственного отдела, следователь, прокурор. При наличии соответствующих оснований эти органы и 

должностные лица в пределах своей компетенции обязаны в силу действующего в уголовном процессе 

https://vuzlit.ru/
https://kazedu.kz/
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принципа публичности принять решение о начале производства по делу. Невыполнение этого принципа- грубое 

нарушение закона, отрицательно сказывающееся на решение задач уголовного судопроизводства. [3, с.115] 

Когда лицо, причастное к совершению преступления, известно уже на этом этапе, уголовное дело 

возбуждается в отношении данного лица. Процессуальный статус подозреваемого конкретное лицо 

приобретает лишь при условии объявления ему об этом следователем или дознавателем. 

Таким образом, содержание стадии возбуждения уголовного дела составляет деятельность правомочных 

органов и должностных лиц по: 

-приему информации о преступлении и ее надлежащему оформлению и регистрации; 
-рассмотрению этой информации и, при необходимости, проведению проверочных действий в целях 

уточнения данных о наличии преступления; 

-принятию в соответствии с действующим законодательством решения о начале   уголовного 

преследования, об отказе в возбуждении уголовного дела либо о направлении заявления о преступлении по 

подследственности или подсудности. [2, с.48] 

Досудебное производство по уголовному делу в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Республики Казахстан представляет собой стадию уголовного процесса, которая следует за 

стадией возбуждения уголовного дела и предшествует главному судебному разбирательству.  

На этой стадии органы уголовного преследования обязаны тщательно выяснить все обстоятельства 

совершенного преступления и с помощью производства процессуальных следственных действий по собиранию, 

проверке и оценке доказательств быстро и полно раскрыть преступление, изобличить виновных в совершении 

преступления, обеспечить привлечение их к уголовной ответственности и подготовить материалы уголовного 
дела для главного судебного разбирательства. Кроме этого необходимо выяснить причины и условия, 

способствующие совершению преступления, принять меры к их устранению, а также возмещению 

причиненного преступлением вреда. 

Все эти действия, производимые органами уголовного преследования, а также принимаемые ими 

процессуальные решения и составляют содержание досудебного производства.  

Досудебное производство проводится по подавляющему большинству дел, направленных для 

разбирательства в суд, в особенности по делам о преступлениях против личности. Особый порядок 

прохождения уголовных дел предусмотрен лишь по делам частного обвинения (ст. 33 УПК РК), однако и по 

ним в случаях, если деяние затрагивает интересы лица, находящегося в беспомощном или зависимом состоянии 

либо по другим причинам не способно самостоятельно воспользоваться принадлежащему ему правами, 

прокурор вправе возбудить уголовное дело и назначить расследование в зависимости от тяжести и 
общественной опасности преступления. [4, с.88] 

Досудебным оно называется в связи с тем, что выявление обстоятельств совершения преступления и их 

оценка предшествует следствию, проводимому при рассмотрении дела в суде. При этом суд не связан 

выводами, полученными в стадии досудебного производства органами уголовного преследования, и они 

подлежат обязательной проверке, т.к. приговор быть основан лишь на тех доказательствах, которые были 

исследованы в судебном заседании, поскольку в соответствии с п.1 ч.3 ст.77 Конституции РК лицо считается 

невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу 

приговором суда. Однако следует подчеркнуть, что качество досудебного производства, заканчивающегося 

составлением обвинительного заключения, предопределяет и обеспечивает качество и пределы последующего 

судебного разбирательства по уголовным делам. 

Решение этих задач тем эффективнее, чем строже соблюдается законность в деятельности органов 
уголовного преследования, т. к. любое отступление от предписаний уголовно-процессуального закона может 

привести к тому, что полученные доказательства теряют доказательную силу и становятся недопустимыми, а 

подчас и вовсе утрачивается уверенность в том, что к уголовной ответственности привлечено именно виновное в 

совершении преступления лицо. 

Гарантиями соблюдения законности при этом являются: 

а) строго определенный уголовно-процессуальным законом круг органов и должностных лиц, 

осуществляющих досудебное производство; 

б) ведомственный процессуальный контроль со стороны начальника следственного отделай начальника 

органа дознания; 

в) прокурорский надзор за деятельностью органов предварительного следствия и органов дознания; 

г)  судебный контроль за законностью принятия процессуальных решений в ходе досудебного 

производства; 
д) право на судебное обжалование любых процессуальных действий ирешений, проводимых и принимаемых 

в ходе досудебного производства; 

е) наличие административной и уголовной ответственности за допущенные в ходе досудебного 

производства нарушения законности. 

Имея единую цель, формы досудебного производства различаются между собой по органам, 

осуществляющим данную деятельность, срокам расследования и процессуальным правилам его осуществления. 

Основное различие исходит из возложенных на эти органы функций. Так, для органов предварительного 

следствия первой и основной функцией является расследование преступлений, из которой вытекает и вся 

остальная деятельность следователя. А для органов дознания эта функция не является основной и единственной, 
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так как функции органов определяются в первую очередь характером осуществляемой ими административной 

деятельности. 

Именно на этой стадии осуществляется функция уголовного преследования, которая выражена в формах 

досудебного производства, также во время следствия и дознания вышеуказанная процессуальная функция 

осуществляется посредством собирания и представления доказательств по уголовному делу. 

На современном этапе развития казахстанской правовой системы приоритетными являются реформы, 

стремящиеся приблизить уголовно-правовые нормы, направленные на защиту личности, к мировым стандартам 

в целях стимулирования граждан к активному противодействию преступным посягательствам. 
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Обучение в школе направлено на передачу детям определенного объема знаний и навыков. Но 

традиционное классно-урочное обучение в школе может стать монотонным и однообразным. Монотонность – 

одна из основных причин снижения мотивации к учению. 

Для того, чтобы оживить и разнообразить школьную жизнь детей, используютсянетрадиционные и 

активные методы обучения. 

В современной дидактике всё многообразие методов обучения сведено в три основных группы. 

- Методы организации учебно-познавательной деятельности. 
- Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

- Методы контроля и самоконтроля. 

- Мы остановимся на второй группе, т.к. к этим методам относятся познавательные, дидактические, 

интеллектуальные и др. игры. 

Для чего нужна дидактическая игра? Для поддержания или создания интереса к предмету, для 

стимулирования деятельности (мотивация), для развития познавательных процессов (воображения, памяти, 

наблюдательности, восприятия, сообразительности, скоростимышления. 

Любая игра имеет правила, благодаря которым происходят преодоления трудностей, социальное 

утверждение через подчинение правилам, развитие волевого поведения. Всякая игра есть испытание воли. В 

игре ежеминутно происходить отказ ребенка от мимолетных желаний в пользу выполнения взятой на себя роли. 

Происходит развитие произвольного поведения [Надолинская Т.В., 2013: 138 с.]. 
Дидактические игры могут быть полезны подросткам, испытывающим трудности в учении: в понимании 

и осмыслении нового материала, усвоении и обобщении, установлении связей между понятиями, выражении 

собственных мыслей и речи. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогической 

школой в целях обучения и воспитания детей. Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в 

обучении детей, но в тоже время в них появляется воспитательное и развивающее влияние игровой 

деятельности [Кавтарадзе, Д.Н., 1998: 41 с.]. 

Давая оценку дидактической игры в системе обучения, А.П. Усова утверждает, что дидактические игры, 

игровые задания и приемы усиливают восприимчивость детей, разнообразят учебную деятельность, вносят в 

учение занимательность [Усова А. П., 1981: 22 с.]. 

Как отмечал А.Н. Леонтьев, дидактические игры относятся к «рубежным играм», представляя собой 

переходную форму к той неигровой деятельности, которую они подготавливают. Эти игры способствуют 
развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения 

[Гаврилова, Е.Д., 2002: 49 с.]. 

Можно предложить некую условную классификацию игр, используемых на уроках: 

- учебные - наиболее простые и традиционные игры, помогающие закрепить учебный материал и 

приобрести устойчивый навык применения знаний; 

- комбинаторные - игры, которые требуют быстро и эффективно просчитывать варианты, подбирать 

комбинации; 
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- аналитические - развивающие аналитическое мышление, помогающие приобрести навык свободного, 

раскованного, но вместе с тем корректного логического анализа, видеть закономерности, общность и различие, 

причину и следствие; 

- ассоциативные - в основе которых лежит обращение к ассоциативному мышлению, поиск сравнения, 

разгадывание намека; 

- контекстные - привлекающие внимание к сложным смысловым связям, развивающие способность 

интерпретировать, понимать то, что прямо не выражено и наоборот - передавать информацию самыми разными 

способами; 
- и некоторые другие [Букатов В.М., Ершова А.П., 2013: 129 с.]. 

Игровые действия – это отдельные элементы игровой деятельности. Чем разнообразнее игровые 

действия, тем увлекательнее для детей игра. Например, в ходе игры дети могут «играть» разные роли, 

отгадывать загадки, придумывать задания для соперников и т.д. Игровые действия реализуют замысел игры и 

определяются необходимостью решения дидактической задачи [Букатов В.М., Ершова А.П., 2013: 121 с.]. 

Правила дидактической игры обусловлены не только необходимостью управлять игровой деятельностью 

(как в обычных играх) но и дидактической задачей, а также общими задачами сформирования личности 

ребенка. 

Подведение итогов происходит в конце игры и является её обязательным компонентом. Например, 

можно подсчитать количество набранных очков, выявить детей, выполнивших лучше всех игровое задание и т

.д. При подведении итогов необходимо подчеркнуть достижения каждого ребенка, успехи отстающих детей. 

Таким образом, на сегодняшний день в педагогической науке сформированы достаточно ясные 
представления о взаимосвязи обучения и игры, определена оптимальная структура игрового процесса, условия 

выбора основных форм и методов педагогического руководства игровой деятельностью учащихся.  

Игровая деятельность и обучение в школе направлены на развитие у детей внимания, наблюдательности, 

сравнения, запоминания и припоминания, воображения, развитие любознательности и познавательных 

интересов. При этом реализуются и функции создания и усвоения социального опыта, изначально присущие 

любой игровой деятельности. 
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Корпоративные аспекты управления деятельностью промышленных объединений - одна из проблем, 

выдвинутых сегодня на передний план реалиями экономической жизни. В настоящее время типична ситуация, 

когда растет число холдинговых объединений, а компании имеют контроль над одной или нескольких дочерних 

или зависимых фирм. Формирование и реорганизация групп компаний требуют создания соответствующих 

организационных, правовых и учетных форм, и присущих им корпоративных схем. Мировая практика 

свидетельствует, что именно крупное производство формирует сейчас спрос и предложение, определяет 

важнейшие предпосылки для победы в конкурентной борьбе. Достижение конкурентных преимуществ требует 

высокотехнологичного производства, скорости оборота капитала, мобильности и повышении квалификации, 

современной перепрофилизации рабочей силы и т.п. Совокупное воздействие этих факторов возможно только 
для крупных производств. Опыт свидетельствует, что именно крупное и крупнейшее 

высококонцентрированное производство обеспечивает развитие современных индустриально развитых стран. И 

это не случайные факты, а проявление экономической закономерности.  

Современному высококонцентрированному производству нужна единая целостная теоретическая основа, 

отвечающая на вопросы: в каких видах, размерах, формах они дают эффект и содействуют развитию 

экономической системы общества? Каковы их границы в экономическом поле, времени движения, скорости и 

достаточности капитала и т.п.? Здесь нужны теоретически обоснованные ответы, удовлетворяющие 

современным требованиям развития экономики. И от этих вопросов нельзя отмахнуться, нельзя выпустить 

очередную директиву или указ и этим решить проблему. Вот один из наиболее характерных примеров 
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непонимания глубины происходящих перемен нашими методологами. Как известно, консолидированные 

группы предприятий (холдинги, концерны и т.п.) являются экономическими объединениями юридически 

самостоятельных лиц, основанных на приобретении прав собственности материнской компанией и контроля 

над дочерними и зависимыми обществами. Причем, реальное свое отражение такие объединения находят 

только через систему консолидированной финансовой отчетности. Консолидированные отчеты - это прежде 

всего специфические способы учета, направленные на отражение истинного положения дел в отношении 

прибыли и активов, когда одна компания контролирует деятельность другой. Нельзя ставить знак равенства 

между двумя системами консолидированной финансовой отчетности и сводной бухгалтерской отчетностью. 
Сводная бухгалтерская отчетность была характерна для производственных объединений, действовавших в 

эпоху плановой экономики на основе единой государственной формы собственности. Такая отчетность 

составлялась путем арифметического сложения показателей предприятий, входящих в объединение и не 

отличались ни по форме, ни по содержанию от отчетов самих предприятий. Свод отчетности имел 

иерархическую структуру: предприятие - объединение - ведомство - министерство. Он больше представлял 

интерес как инструмент контроля за выполнением народнохозяйственных планов и статистического обобщения 

показателей по отраслевому принципу. Примечательной чертой настоящего развития капитала является 

вступление в стадию консолидированных процессов, отражающих высший уровень концентрации производства 

и капитала и присущих зрелой системе корпоративных отношений. Консолидация, имеющая целью более 

эффективное альтернативное использование высвобождаемых ресурсов, характерна для рынка. Первые 

признаки данного процесса наблюдаются в практике нашей страны, о чем заявлено фактами совершения сделок 

слияния и поглощения. Последнее является неотъемлемой чертой и стимулом консолидированных процессов. 
«Под термином «консолидация» в промышленных отраслях подразумевается рациональное сжатие, сокращение 

производственных мощностей и инфраструктуры путем межкорпорационных слияний и высвобождение части 

производственного потенциала для использования в иных целях. Организация холдингов выдвигает на первый 

план бизнес с такими его свойствами, как близость к рынку и гибкость, причем эффект комплексности 

используется только на создание финансовых служб холдингов - проблема сложная и достаточно объемная. 

Организация системы финансового управления крупной корпорацией распадается на несколько основных 

задач. Главными из них являются:  

-создание центральной финансовой службы; 

-разработка и внедрение системы консолидированного учета и формирование на его основе финансовой 

отчетности; 

-внедрение автоматизированной системы финансового учета;  
-организация бюджетного процесса и создание управленческого учета;  

-внедрение современных методов финансового анализа консолидированных групп предприятий;  

-обеспечение перехода на международные стандарты финансового учета.  

Важным моментом реорганизации системы финансового управления является разработка и внедрение 

консолидированного учета и консолидированной финансовой отчетности. Эта проблема носит специальный 

характер, она одинаково актуальна как для руководителей высокого ранга, так и для финансистов, экспертов, 

бухгалтеров объединений. Простейшая форма объединения — одна компания, которая в данном случае 

выступает холдингом, владеет большей частью акции другой компании, подчиненной первой. Наиболее 

обычной формой групповых бухгалтерских документов является предоставление консолидированных 

бухгалтерских отчетов, для чего помимо подготовки каждой компанией своего собственного отчета, 

составляется и «консолидированный бухгалтерский отчет», который должен показать результаты деятельности 
компании- холдинга и зависимой компании совместно, как если бы это была одна организация.  

Имеется два общих подхода к ситуации, когда одна компания выступает по отношению к другой как 

подчиненная, дочерняя, исходя из того:  

1) кто владеет акциями компании, поучившей инвестиции;  

2) кто контролирует руководство компании.  

В зависимости от этого будет и соответствующая подготовка консолидированного бухгалтерского учета.  

В первом случае владение большинством голосующих акций уже предполагает полный хозяйственный 

контроль над дочерним предприятием. Во втором случае, даже не обладая контрольным пакетом акций, 

материнская компания может иметь право назначать или отстранять большую часть членов совета директоров. 

В консолидированные документы входят балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках. Кроме того, группы 

могут добровольно включать в состав этих документов отчет об изменении акционерного капитала и 

диаграмму изменения ее финансового состояния. 
Особенность консолидированной отчетности заключается, прежде всего, в том, что она полностью 

исключает внутригрупповые обороты (реализацию, передачу средств и т.п.), а не только в том, что она 

позволяет инвесторам следить за рациональностью и экономической эффективностью всей суммы из 

инвестиций. Тем более, что «инвестиции», т.е. долгосрочные финансовые вложения, осуществленные с целью 

приобретения контроля, взаимоисключаются с долей участия в собственном капитале дочерних обществ из 

консолидированного баланса. А право “достаточно жестко контролировать деятельность управленческого 

персонала организации, в которую осуществлены эти инвестиции”, материнское общество имеет с момента 

приобретения контрольного пакета акций или обеспечения "большинства” в уставном капитале дочерних 

обществ, а не при составлении сводной бухгалтерской отчетности. 
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Цель консолидированной отчетности состоит в предоставлении, прежде всего акционерам и кредиторам 

материнской фирмы результатов деятельности и финансового положения материнской фирмы и ее дочерних 

предприятий, как если бы оңи составляли единую группу, или одно предприятие, осуществляющее одно или 

несколько видов деятельности. Она составляется на основе данных отчетности членов группы при помощи 

специальных учетных процедур. Как видно из последнего определения, составление консолидированной 

отчетности требует не только свода отчетных показателей, но и применения специальных учетных действий и 

приемов. В практике зарубежного учета подобные процедуры заключаются в использовании специальных 

расчетов, условных исключений и поправок. 
Расчетный характер составления консолидированной отчетности, вне рамок системного учета, приводит 

к усложнению экономической работы и увеличению возможности ошибок. А главное, такой подход не создает 

условий для осуществления текущего контроля деятельности консолидированной группы между отчетными 

датами. Консолидированная отчетность должна давать правдивую и достоверную информацию о состоянии 

активов и обязательств, о прибылях и убытках и финансовом положении всех консолидированных и 

рассматриваемых как единое целое предприятий. Необходимость в объективной и полной финансовой 

информации также требует, чтобы дочернее предприятие было включено в консолидированную отчетность. 

Составление консолидированной отчетности является требованием международных стандартов бухгалтерского 

учета. В силу специфики деятельности российских предприятий и особенностей их взаимоотношений с 

налоговыми органами предпочтительным является формирование консолидированной отчетности не путем 

расчетных процедур свода показателей отчетов предприятий группы, а на основе документированных и 

хронологических записей в системном бухгалтерском учете каждого из входящего в консолидированную 
группу предприятий. Разумеется, это требует детальной разработки методики этого нового вида учета. Немало 

здесь и теоретических проблем, требующих специальных исследований:  

- классификация форм консолидации и их влияние на вступительную консолидированную отчетность; - 

контроль и методы консолидированного учета;  

- принципы консолидированного учета и отчетности; - применение трансфертных цен в 

консолидированном учете для расчетов между членами группы;  

- использование трансформационных таблиц как способа консолидированного учета и составления 

отчетности; оформление и контроль достоверности консолидированной финансовой отчетности. 
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Человек давно начал изучать невербальные способы общения. Одним из первых трудов, посвященных 

невербальной коммуникации является книга Чарльза Дарвина,опубликованная в 1872 году «Выражение эмоций 

человеком и животным». Многие идеи Дарвина подтверждены в работах других исследователей. В 1970 году в 

свет вышел «Язык тела» Джулиуса Фаста, в которой писатель подвел итоги работы ученых – бихевиористовв 

области невербального общения. Язык тела – это любое движение тела или его части, с помощью которого 

человек передает эмоциональное послание внешнему миру. Для того, чтобы понять этот невыраженный 

словами язык тела, специалисты часто принимают во внимание культурные различия и другие отличия, 

вызванные окружающей средой. Средств невербальной коммуникации очень много. В данной статье мы 

рассмотрим одну изее составляющих, а именнотакесику. 
Такесика – это учение о контактах общающихся людей, осуществляемых с помощью прикосновений [2, 

c.112]. Общая функция прикосновения – усиления контакта, акцентирование внимания на его эмоциональной, 

личностной стороне.  

В течение всей своей жизни представители различных культур при общении используют разнообразные 

виды прикосновений к своим собеседникам. Для большинства людей именно тактильный контакт является 

наиболее эффективным источником информации. Под тактильным контактом подразумевается прикосновения 

в форме рукопожатия, объятия, поцелуя, дотрагивания, поглаживания, отталкивания, похлопования. 

Ученые, изучающие тактильное общение людей, считают, что в зависимости от цели и характера 

прикосновения можно разделить на несколько видов. Во-первых, это, так называемые, «профессиональные» 

прикосновения. К ним относятся массажисты, врачи, стилисты и портные, которые просто не могут обойтись 

без тактильного контакта в своей профессиональной деятельности. Как правило, большинство людей 

воспринимает подобные контакты спокойно, т.к. они не содержат в себе никакой дополнительной 

https://library.wksu.kz/
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информации. Ко второй группе относятся ритуальные касания. Речь идет о привычном рукопожатии или 

приветственном поцелуе в щеку. Известно, что рукопожатие, появилось как средство демонстрации мирных и 

дружественных намерений, однако со временем это приветственное прикосновение стало практически 

обязательным ритуалом [1, с.31–38]. 

Самая обширная сфера, в которой используется тактильный контакт, это область межличностных 

отношений. Прикосновения здесь являются проявлением не только привязанности, но и симпатии, родства, 

сексуального влечения. Это могут быть объятия, поцелуи, дружеское похлопывание по плечу или нежные 

поглаживания. 
Тактильный контакт также может свидетельствовать о социальном статусе людей. Прикосновения чаще 

всего позволяют себе те люди, которые занимают более высокое положение в обществе, например, начальник 

может хлопать подчиненного по плечу.  

Такесические средства общения в большей мере, чем другие невербальные средства, выполняют в 

общении функции индикатора статусно-ролевых отношений, символа степени близости общающихся. При 

неадекватном использовании личностью тактильных средств во взаимодействии с собеседником могут 

возникнуть непредвиденные, неприятные ситуации, и даже конфликты. Каждая культура выработала свои 

правила прикосновений, которые регулируются традициями, обычаями и принадлежностью 

взаимодействующих к тому или иному полу. В каждой культуре складываются представления о том, как, когда, 

кого и кому можно трогать. [5, с.2– 7]. 

Особое внимание стоит уделить ритуальным прикосновениям и тактильному контакту межличностных 

отношений, служащим, в первую очередь, приветственным атрибутом общения.  
В цивилизованном обществе прикосновения к другому человеку обуславливается целым рядом 

социальных норм. Так, в библейские времена целование руки, особенно даме, было обычной формой 

почтительного приветствия. Чтобы сделать это, надо было склониться к руке другого человека и поцеловать ее. 

Обычай целовать руку даме при встрече в настоящее время больше распространен на Западе, чем в России. В то 

же время, например, в Германии и Австрии руку целуют только в особо торжественных случаях, а в Польше 

подобный ритуал общепринят: мужчина целует руку женщине при каждой встрече и прощании. 

Обмен рукопожатиями является реликтом первобытнообщинной эры. Первобытные люди протягивали 

друг другу руки раскрытыми ладонями вперед, показывая тем самым, что они без оружия. Со временем этот 

жест претерпел изменения, и появились его модификации: помахивание рукой в воздухе, приложение ладони к 

груди. Современная форма этого приветствия выражается в том, что люди протягивают руки и слегка 

встряхивают их (от 3 до 7 раз), причем в большинстве стран это делается и в моменты приветствия, и 
прощания. 

Приветственные жесты очень информативные. Их интенсивность и продолжительность многое 

символизирует. 

Сопоставление поведения представителей различных культур позволило установить, что при общении 

используются разнообразные типы прикосновений к собеседникам. Национальный состав жителей Республики 

Башкортостан - это более 100 разных наций. Исследовав значимость и разнообразность привественных 

ритуалов в общении между людьми многонационального региона, можно сделать следующие выводы: 

Большинство жителей пользуются такесическими средствами ежедневно при встрече и прощании с людьми. 

Однако делают они это по-разному. Как было упомянуто ранее, использование приветственных касаний и 

прощальных жестов зависит от целого ряда факторов, начиная с возраста и заканчивая статусом обеих сторон. 

Высокий процент опрошенных респондентов говорит о том, что своих товарищей люди встречают 
дружественными объятиями, в основном это дети, подростки и женщины. Такие жесты как мах рукой, хлопок 

ладонями, удар кулаками распространены среди лиц младшего школьного возраста. Мужчины же 

предпочитают традиционное пожатие рук. Родственные связи устанавливают более тесные контакты. Так, 

родитель с дочкой или сыном в большинстве случаев употребляют поцелуи, похлопование по спине, 

поглаживание по голове, крепкие объятия. С незнакомыми же людьми из 120 опрошенных респондентов: 74 

человека приветственно протягивают руку, 17 человек обнимают, 55 – говорят приветственные слова, не 

прикасаясь к незнакомцу, 2 – не приветствуют незнакомых для них собеседников. По национальным 

особенностям различаем, что башкиры и татары, между собой контактируют больше, чем с представителями 

других национальностей. Русские с татарами общаются тесно, нежели с башкирами и марийцами. Маленькая 

доля процента опрошенных приходятся на межличностные отношения с вьетнамцами. В каждой нации свои 

устои - например, башкиры часто используют рукопожатия двумя руками и похлопывание по спине, русские 

предпочитают рукопожатия, объятия и поцелуи в щеку. А вот вьетнамцы ведут себя более сдержано. Они 
пожимают руки лишь при официальных, торжественных или религиозных мероприятиях. Любое 

прикосновение для представителя данной национальности может быть принята им как личная угроза не только 

ему, но и всей его семье. Также они говорят, что не следует прикасаться к плечу, но если это удалось, то 

необходимо дотронуться и до второго плеча чтобы отогнать неудачи. Узбеков же отличает от других то, что 

при встрече они могут не только обнять, неоднократно поцеловать, но и поклониться, прижать правую руку к 

сердцу. Приветственные жесты очень информативные. Их интенсивность и продолжительность многое 

символизирует, но то, как человек прощается с собеседником также играет важную роль. 

Таким образом, тактильный контакт стимулирует и регулирует общение между людьми. С помощью 

прикосновений человек контактирует с окружающими людьми, усиливает или ослабляет данный процесс.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАҒАЛАУ ҚҰНЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 

Дайынова А., Демеуова Г.К 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бағалау қызметі ғылымының негізінде, бағалау бойынша кез келген тапсырманы орындау үрдісін 

қадағалайтын, бірқатар қағидалары бар. 

Кәсіпорынның мүліктік кешен құнын бағалау кезіндегі қажет негізгі экономикалық ортақ қағидаларын 

қарастырайық. Олар мыналармен байланысты және 3 топ қағидалар жүйелеріне келтіруге болады: 

 иесінің мүлік туралы көзқарасымен; 

 нарықтық ортамен; 

 мүлікті эксплуатациялаумен. 

Иесінің мүлкі туралы көзқарасымен байланысты қағидалар. Бұл топ мынандай қағидаларға ие: 

пайдалылық, орын басу, күту. 

Нарықтық ортамен байланысты қағидалар – бұл сұраныс пен ұсыныс арасындағы сәйкестік, бәсеке, 

құнның өзгеруі. 

Эксплуатациядағы мүлікпен байланысты қағидасы -берілген топ мынандай факторлар қағидасын 

ұсынады: өндірістік, қалдық өнімділік, салымдық, баластандырылған, неғұрлым тиімді пайдалану. 

Елімізде нарықтық қатынастардың дамуына байланысты бизнесті бағалаудың қажеттілігі де күннен 

күнге арта түсуде. «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» заңына сәйкес меншік объектілерін 
(мемлекеттік немесе жартылай мемлекеттік меншік объектілерін, мемлекеттік субъектілер немесе муниципалды 

құрылым меншігіндегі объектілерді) жекешелендіру, сенімді басқару немесе жалға беру, сату, 

национализациялау, өтеп алу, ипотекалық несиелендіру, жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде 

бағалау міндетті болып табылады. 

Бизнесті бағалау өтімділігі төмен акциялары бар жабық кәсіпорындардың немесе ашық акционерлік 

қоғамдардың меншікті (жарғылықты) капиталының нарықтық құнын бағалауға мүмкіндік береді. «Акционерлік 

қоғамдар туралы» заңға сәйкес бірнеше жағдайларда акционерлік капиталдың нарықтық құнын бағалау тәуелсіз 

бағалаушылармен жүргізілуі тиіс. Мысалға, бұл әрекет, акцияларды өтеп алу кезінде т.б. жағдайларда алдын 

ала қарастырылуы керек. 

Бизнесті бағалаудың қажеттілігі инвестициялау, несиелендіру, сақтандыру, салық салу қорын есептеу 

кезінде артады. 
Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуімен байланысты елімізде еңбек және әлеуметтік 

қамсыздандыру Министрлігімен бекітілген жаңа мамандық – бағалаушы-сарапшы пайда болды. 

"Қазақстан Республикасының бағалау қызмет туралы" заңына сәйкес мемлекеттік меншікті 

жекешелендіру кезінде, басқаруды сенімділікке беру немесе жалға беру, сату, сатып алу, жарғылық қордың 

салымы ретінде ипотекалық несиенің жүргізілуі кезінде қоғамдық бағалау үлкен роль атқарады. Сонымен қатар 

мүлік туралы мәміле кезінде міндеттелген бағалау жүргізіледі. 

Бизнесті бағалау қызметінің үрдісін кешенді тәсілдермен, мемлекеттік реттеу және бағалау қызметінің 

аналитикалық есебімен қамту негізінде көрсетеді. Бағалаудың әр түрлі әдістер мен амадарын қолдану арқылы 

ғимараттар, құрылыстар мен көлік құралдарының құнын анықтау келтірілген. 

Бағалау қызметі ғылыми негізде,оның кез келген тапсырманы орындау үрдісін қадағалайтын, бір қатар 

қағидалар мен жылжымайтын мүлік құнына әсер ететін ортаның факторларын қарастырады. Бизнес- бұл заңды, 

жеке тұлғалардың нақты қызметі. Мұнда заңды тұлға – кәсіпорын, азаматтық құқықтардың объектісі болып 
табылады да, кәсіпкерлік қызмет үшін қолданылатын мүліктік  кешен ретінде қарастырылады. 

Мүліктік кешен жер телімдері, ғимараттар мен құрылыстарды, машина мен құрал-жабдықтарды, шикізат 

пен өнімдерді, материалдық емес активтерді және мүліктік міндеттемелерді құрайды. 

Кәсіпорын экономикалық көрсеткіштердің жақсы жетістіктерге жету мақсатында, тәжірибелік және 

ізденіс жүйесі меншікті басқару факторының негізі ретінде бағалау қызметі қолданылады. 

Бизнесті бағалау қызметінің үрдісін кешенді тәсілдермен, мемлекеттік реттеу және бағалау қызметінің 

аналитикалық есебімен қамту негізінде көрсетеді. Бағалаудың әр түрлі әдістер мен амадарын қолдану арқылы 

ғимараттар, құрылыстар мен көлік құралдарының құнын анықтау келтірілген. 
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Бағалау қызметі ғылыми негізде,оның кез келген тапсырманы орындау үрдісін қадағалайтын, бір қатар 

қағидалар мен жылжымайтын мүлік құнына әсер ететін ортаның факторларын қарастырады. 

Бұл жұмысымда жалпы бизнесті бағалау қағидалары мен олардың анықталу тәсілдері жайлы сөз болып 

отыр.  

Бизнес дегеніміз жалпы заңды және жеке тұлғалардың нақты қызметі болып табылады. Бизнесті 

бағалаушы, жасалып жатқан бағалаудың міндетін білгеннен кейін ғана керекті әдістемені дұрыс таңдай алады.  

Кәсіпорын бизнесін жүйе ретінде қарастырсақ, құрамына тауар нарығының секторын бақылауға рұқсат 

ететін, оның мүліктік кешені мен құқық жүйесі немесе қоржыны кірсе, мүліктік кешеннің жиынтығында 
қосымша құнның пайда болуы мүмкін. 

Айрықша құқықтар портфелінің көмегімен тауар нарығының ірі секторларын басқару бойынша 

компаниялардың мүмкіндіктерін бағалау, олардың айырықша құқықтар мен бизнесін бағалауына қосылады.  

Кез келген мүліктің құнын, бір – бірімен тығыз байланысты екі тәсілмен анықтауға болады: біріншіден, 

осы мүлікті басқа бір мүліктің кейбір санына алмастыруы. Екіншіден, мүлік иесі болашақта алатын 

табыстардың ағымды құнын анықтауы. 

Мүліктің құнын бағалау нақты бір мақсатпен жүргізіледі бұл мақсат, бағалаудың тағайындалуы деп 

аталады. Құнның әр түрлі анықтауларын қолдағанда, мүліктін құны әр түрлі болады. Мысалы, оттан 

сақтандыру мақсатынлһда құнның бағалануынан ерекшеленеді. Бірінші жағдайда, құнның мөлшері 

құрылғылардың элементтеріне кеткен шығындармен, ал екінші жағдайда, ипотекалық несие бойынша 

төлемдердің тоқталу жағдайында, объектіні сату үшін нарықтағы мүмкін болатын бағамен анықталады. 

Бұл жұмыста келтірілген қағидалар жалпы түрде әмбебап және мүліктің барлық түрлеріне қолданылады. 
Олардың құрамы объектінің ерекшеліктеріне тәуелді өзгеріп отыруы мүмкін. 
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Профессор Қ.Жұбановтың фонетика жайындағы ғылыми еңбектеріне зер салар болсақ, оның өз кезіндегі 

ғылыми жаңалықтарды терең тани білгендігін аңғарамыз. Фонетика туралы зерттеулерінде: «Бір тілде 

жұмсалатын дыбыстардың жалпы санының ұшы-қиыры жоқ, бірақ оның бәрінің бірдей сапасы әр түрлі бола 

бермейді. Сапасы әр түрлі болатын дыбыстар белгілі мөлшерде ғана болады да, көп болмайды»,- деп, дыбыс 

жүйесін зерттеуді  фонема заңдылықтары тұрғысынан баяндайды [1.169]. Бұл пікір Қ.Жұбановтың қазақ тілінің 

дыбыс құрылысын фонологиялық тұрғыдан зерттеген ғалым екендігін айғақтайды. Қазақ тіл білімінің алғашқы 

кезеңінде-ақ ғалымның тілтанудың іргелі мәселелерін дұрыс шешіп, теориялық терең тұжырымдар жасауы 
нәтижесінде оның ұсынған ғылыми қағидалары уақыт сынынан мүдірмей өтіп, өзінің өміршеңдігі мен заман 

талабына сай екендігін дәлелдеп, кейінгі зерттеулердің  бұлақ бастауына айналды. 

Қ.Жұбановтың пікірінше, қазақ тілінде сапасы әр түрлі 26 дыбыс бар, бірде жуан, бірде жіңішке (е 

дауысты дыбысынан басқасы) болып айтылады да, бас-аяғы 51 дыбыс болып шығады [2.209]. Алайда олардың 

бәрін бірдей белгілеп жатпай, қазақ тілі дыбыстарының құрамын а, б, ш, ж, д, е, г, ғ, й, к, л, м, н, ң, қ, р, п, о, с, 

т, ұ, у, ұу, з, ы, ый деп анықтайды. Мұның өзі Қ.Жұбановтың тіл дыбыстарын зерттеуде сандық деректерді 

тиімді пайдалануы, қазіргі лингвостатистиканы сол кезде-ақ танығанын байқатады. «Дыбысталу түріне қарай» 

деген анықтаманың негізі артикуляциялық тұрғыдан «дауыс шымылдығының» қызметі болып табылады. Проф. 

Қ.Жұбанов «дауыс шымылдығы» деген атауды алғаш пайдаланып, оның тіл дыбыстарының жасалуы 

(артикуляциясы) үшін аса маңызды сөйлеу мүшесі екенін көрсетеді. Сонда «дыбыстау түріне», «дауыс 

қатысына», «дауыс шымылдығының қатысына» дегеннің негізінде артикуляциялық анықтама жатқан атаулар 

тізбегін бағамдаймыз. Сол «дыбыстау түріне қарай» ғалым қазақ тілі дыбыстарын дауысты дыбыстар, дауыссыз 
дыбыстар, сонор дыбыстар деп үш топқа жіктейді [3.58].  

Дауысты дыбыстарды таңбалау (әріп белгілеу) ретіне келгенде оларды жуан/жіңішке деп екіге бөледі: 

жуаны а, о, ұ, ы, ұу, ый; жіңішкесі  ә, е, ө, ү, і, үу, ій. Дауысты дыбыстардың жуан/жіңішке деп екіге бөлу 

дәстүрлі қазақ фонетикасындағы естілім (перцепциялық) жіктелімі болып табылады. Өйткені жуан/жіңішке 

атауы естілім түйсінімінен туындайтын ұғымдар балып табылады: дыбыс жуан естіледі; дыбыс жіңішке 

естіледі. Ғалым пайдаланған «дыбысталу түрі», «дыбыстау түрі» деген негізгі атаулар да естілім түйсінімінің 

жіктелім белгісіне айналғанын көрсетеді. Дауыстыларды іштей жіктеудің белгісі ретінде алдымен «дыбыстау 

түрін» алады. Алайда жіктелім белгісіне сөйлеу мүшелерінің қатысы мен қимылын артикуляциялық тұрғыдан 

байыптай қою қиын. Ғалым пайдаланған жіктелім атауларына қараса, дауыссыздардың созылыңқылығы 
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(толық/келте) болып шығады, ал жіктелім сапасына қараса, онда жақ қатысы болып шығады. Сонымен, 

«дыбыстау түріне» қарай дауыстылар үш топқа бөлінеді: толық дауыстылар - дауыстылығы толық, сапасын 

жоймай, сол күйінде айтылады; келте дауыстылар - «өте мүкі» айтылады, толық дауыстылардың келтелеген 

түрі; қосынды дауыстылар - бірде таза дауысты, бірде екі дыбыс болып кетеді. 

Проф. Қ.Жұбанов дауыссыз дыбыстардың анықтамасын «Салдыр болып, иә, салдыры басым болып 

шығатын дыбыстарды дауыссыз дыбыстар дейміз» деп береді. Естілім тұрғысынан берілген бұл анықтаманы 

артикуляциялық жүйеге салатын болсақ, онда дауыс шымылдығының толымсыз қатысы болып шығады. 

Басқаша айтқанда, ғалымның салдыр деп отырғаны дауыс шымылдығының бейтарап (тербеліссіз) қалпы, ал 
салдыры басым деп отырғаны дауыс шымылдығының тербеліңкі қалпы болып табылады. Дауыссыздарды 

созылып-созылмай айтылуына қарап үздікті, үздіксіз деп те жіктейді. «Үздіксіз дауыссыздар үздік-үздік 

шығады да, созылып айтылуға келмейді. Ал үздіксіз дауыссыздар шұбатыла айтылады да, созып айтуға келеді. 

Дауыссыз дыбыс дегеніміз-салдыр дыбыстар дер едік. Салдыр ауыздың ішінде пайда болады. Ауыздың бір жері 

бір жеріне иә соғып қалады, иә жуасып қалады. Салдыр шығатыны осыдан. Ауыздың әр жерінің салдыры әр 

түрлі болады. Мәселен, екі ерін бір-біріне соғып, не жуысып қалса бір түрлі салдыр, тіс-тіске соғып не жуасып 

қалса екінші түрлі салдыр болады» деп көрсетеді [2.188].   

Сонымен қатар, автор салдыр дауыссыздарды жасалу орнына қарай үш түрлі артикуляциялық топқа 

жіктейді: п-б дыбыстары ерінде болатын салдыр болғандықтан ерін дауыссыздары, қ, к, ғ, г – дыбыстары тілдің 

көмейге соққан салдырынан пайда болатындығынан көмей дауыссыздары, т, д, с, з, ш, ж дыбыстары тілдің 

үстіңгі күрек тіске не соғып, не жуысып қалуынан пайда болатындықтан тіс дауыссыздары дейді. Ауыздың екі 

жері бір-біріне жабысып, ашылғаннан пайда болған дыбысты жабысыңқы, ал жабыспай, тек жуысқаннан пайда 
болған дыбысты жуысыңқы дауыссыз дейді. Үздікті дауыссыздар жасалу түріне қарай жабысыңқы болады да, 

үздіксіз дауыссыздар жуысыңқы болатынын ескертеді. Жуысыңқы дыбыстарды дыбысталу түріне қарай сыбыр, 

сыбыс дыбыстары деп екіге бөледі. Себебі, сыбыр дыбыс (с, з) сыбырлап сөйлегенде де анық естілсе, ал ш, ж 

дыбысы ысқырып сыбыс бергенде ұқсас естілетінін айтады. Сөйтіп, біз бұдан ғалым әр дыбыстың дыбыстық 

ерекшеліктерін жете талдағанын көреміз. Салдыры мен үні тең дыбыстарды Қ.Жұбанов сонар дыбыстар деп, 

оны екіге бөледі: 

1) Тура жолды сонарлар «у» мен «и», себебі ауа тура шығып кетеді де, мұрынға кетіп, не ауыз ішінен 

өзінде бұрылып, бұлтақтамайды. Шығатын орны жағынан у дыбысы еріннен, ал и дыбысы таңдайдан шығады, 

жасалу түрі мен созылымдығына қарасақ, екеуі де жуысыңқы дыбыс, екеуі де созуға келетін үздіксіз дыбыстар, 

«у» дыбысы шығарда екі ерін бір-біріне жуысады, ал «и» дыбысында тілдің үстіңгі жағы таңдайға жуысады 

дейді [2.190]. 
 2) Айналма жолды сонарлар тура жолды сонарлар сияқты тура шықпай, бұрылып, айналып өтетін 

демнен шыққан салдыр әсерінен жасалатынын айтып, айналма жолды сонарларды өз ішінде екі түрге 

саралайды: 1) мұрын жолды айналма сонарлар (м, н, ң) айтылғанда дем тура ауыздан шықпай, кеңсірікпен 

айналып барып мұрнынан шығатынын, 2) ауыз жолды айналма сонарлар (л, р) айтылғанда дем басқа 

дыбыстардай тура шықпай, ауыздың өзінің ішінде бұлтарып жүріп барып шығатынын ескертеді. 

Фонетика ғылымы, оның зерттеу нысаны, фонема, тілдің дыбыстау аппараттары, буын, буын түрлері, 

буынның жылысуы мен кірігуі, ұмтыла үндесу, тартына үндесу деген т.б. мәселелер алғаш рет Қ.Жұбанов 

еңбегінде көрініс тапты. Ғалымның «Ор деген сөз бен өр деген сөздің екеуінің дыбыстары бірдей» деген 

сөзінен оның қазақ тілі фонологиясын терең танығанын және өз зерттеулерін фонологиялық тұрғыда 

жүргізгенін айғақтайды. “Қазақ тілінің дыбыстарының е-ден басқалары бірде жуан, бірде жіңішке болып екі 

түрлі айтылады”, - деп, сыз-сіз, ор-өр сөздерін мысалға алады. “Сыз деген сөздің дыбыстары жуан, ал сіз 
дегенде сол дыбыстар жіңішке айтылып тұр” дейді. “Қазақ тілінде бір дыбыстың өзінің жуан түрі бір дыбысқа, 

жіңішке түрі бір дыбысқа татиды”, - дейді де, бір дыбыстан екінші дыбыстың басқа түрлі айырмасы болмаса да, 

жуанжіңішке болуына қарай бір сөз екінші сөзден айрылатынын айтады [2.203]. 

Қазақ дыбыстарын жасалым-айтылымы жағынан топтап, әр дыбыстың ерекшеліктеріне қарай жіктеу 

тарихында Қ.Жұбановтың орны өзгеше. Себебі ғалым қазақ дыбыстарының артикуляциялық кестесін жасап, 

қазақ тілі фонетикасының дамуына, пән ретінде қалыптасуына ерекше үлес қосты. Жұбановтың бойындағы 

көрегендік қасиет - оның көп тілді білуі. Қ.Жұбановтың көп тіл білуге деген көз қарасы – бүгінгі жастарымызға 

үлгі-өнеге. Ол қазақ тілін латын жазуына бейімдеу бағытында өз ұсыныстарын жасап, латын негізді 

әліпбиімізді жетілдіруге көп үлес қосты. Бүгінгі таңда еліміз латын жазуына көшкен кезде Қ.Жұбанов 

мұрасына ерекше назар аударылып отыр[3.180]. 

Қорыта айтқанда, Қ.Жұбанов кезеңінен бастау алған фонологиялық зерттеулер бүгінгі күні жаңаша 

ізденістермен жалғасын тапты. Ол фонетиканың зерттеу нысанын, ішкі құрамдас бөліктерін анықтап, ғылыми 
курсын құрастырды. Қазақ тіліндегі буын типологиясы жөніндегі пікірлері әлі күнге ғалымдар назарын 

аударып отыр. Қазақ тілі дыбыстарын латын әріптерімен таңбалау, жазу, терминология мәселелері туралы 

еңбектерінің танымдық маңызы зор. Қазақ фонетикасының бүгінгі ғылыми курсы алғаш рет Қ.Жұбанов 

еңбегінде қалыптасқан еді. Оның осы зерттеулері қазақ тілі білімінің кейінгі дамуында ғылыми-теориялық 

жағынан толыға түсті. 
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СҮЙІНБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК МӘНІ 

 

Дүйсенбаева А.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

 

Сүйінбай Аронұлы он жастайынан жетiм қалып, кедейлік көрсе де, бозбала шағынан бастап 

ақындығымен танылып, өлең-жырға әуес болған. Бiрақ аумалы-төкпелi сол заман мен қоғамда сал-серілікті 

тастап, қоғамдық-әлеуметтік iстерге белсене араласқан. Үй айналасындағы шағын шаруашылық пен ағайын 

арасындағы дау-шарды қойып, ел аралап, заманының игі-жақсыларымен кездесіп, атақты ақындармен айтысып, 

халықаралық дәрежедегi бітімгершілік iстермен араласқан. Адамгершiлік мәселелеріне терең бойлап, өз 

жанынан көптеген жыр-толғаулар шығарған. [1, 101-б.] 

Сүйінбaйдың жастайынан әдiлдiгiнің байқалуы оның «би» тұлғасының қалыптасуының алғышартын 

аңғартады. Әділ билігi үшін дүние-мүлiкті жинамай, үлестіріп, қaрaпайым өмір кешіп өткен. Дәстүрлi 

қоғамдағы бидің мәртебесi және қазiргі соттың айырмашылығы жер мен көктей. Дәстүрлі қазақы қоғамда сот 
билігін ел арасында турашыл әділдiгімен көзге түскен қазылар атқарған. Жергiлікті халық үкiмімен «қара 

қылды қақ жарған» билерге жүгінетін. Жетісудан aры aсқан беделі мен ықпалын көріп, Ресейдің патша өкіметі 

оны би ретінде ресми бекіткен. 

Мәселен, Сүйінбай Aронұлының ақындығы мен өлең-жырларын білгенімен, халық оның өзінің отыз 

жылға тарта ел билігіне араласып, жер-су, мал-мүлік, халықтық әдет-ғұрып дауына төрелік aйтқаны, 

тұрмыстық-азаматтық, әскери-қылмыстық, елшілік-мәмiлегерлік, бiтімгершілік iстерге байланысты шығарған 

биліктерi туралы әлі күнге дейін жетік біле бермейді. Шын мәнінде Сүйiнбай – aузы дуaлы, сөзі уәлі, қaра 

қылды қaқ жaрған турашыл би болған кісі. Ол шығарған шешімдер мен ол aйтқан билік өз зaманындa жұрттың 

көкейінен шығып, үлкен aбырой-беделге ие болғaны да ендi-енді ғана тәуелсіздік кезеңінде белгiлi болып 

жатыр. 

Сүйінбай Aронұлы жөнінде «Қaзақстан Ұлттық энциклопедиясындa» мынандай мәліметтер келтіріледі: 
«Тарихи деректерде Қоқан хандығы шaпқыншылығының әсерінен жaн-жaққа бытырай көшіп, қиын-қыстау 

күндерде (1840-1860ж.ж) іргесі ыдыраған қaзақ руларының бaсын біріктіруде Сүйінбaй мен Сарыбaй бидің 

ықпалы зор болғандығы aйтылады. Осы тұстa aқын халықты қоқандықтарға қaрсы тұрып, тәуелсіздік үшін 

күресуге шақырды. Өтеген бaтыр, Сaурық батыр, Сұраншы бaтыр, Жабай батыр,Қарасай батыр сияқты 

толғаулар шығарды. Аумалы-төкпелі қоғамда өмір сүргендіктен Сүйінбай сaл-серіліктен гөрі қоғамдық-

әлеуметтік істерге белсене арaласқан. Қaзақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрaғатында сақтаулы 

тұрған «Алатау округі және Үлкен орда қазақтарының бастығы» атты нөмірі 3-ші қорда aлғаш рет Сүйінбай 

Aронұлының есімі 1860 жылы кездеседі. Ол құжатта Сүйінбайдың есімі Сарыбайдың aтымен бірге aталады. 

Соған қарағанда әуелден Сүйінбай Сaрыбайдың жақын серiгі әрі айнымас досы болған. Сүйінбай Аронұлы 

патша өкіметінің Жетiсу өлкесіндегі Қоқан хандығына жасаған әскери жорықтарына белсене қaтыспаса да, 

өңірдегi қоғaмдық-саяси оқиғалардың бел ортасында жүрді. 1864 жылы Алатау округінің шенеунiктерi 
құрастырған «Ұлы жүз қазақтарының рулaры мен қызмет иелерінің тізімі» aтты құжатта Сүйінбай Aронұлы 

aуыл стaршыны ретінде көрсетілген [2,5-б.]. 

Сүйінбай Алатаудай, атым дардай, 

Жатқанымда боламын шөккен нардай. 

Еңбегімнен екі ауыз із қалмастай, 

Көктемдегі жер тартып кеткен қардай. 

Ақылымды қараңғы басып қалған, 

Сау күнімде құдайым еске салмай, 

Ауру билеп бойымнан әлім кетті-ау, 

Бауырсаққа иленген кескен нандай [3,48б]. 

Сүйінбай – халқымыздың поэтикасына жетік шебер тілді, жүйрік ақын. Бұған оның билер мен төрелерді 

сынап, мысқылдап айтқан өлеңдерінің өзі дәлел. Ақынның «Кәрілік» атты өлеңін еске алсақ, бұл да оның 
адамның қартая бастаған өмір белестерін айқын бейнелеп, шендестіре сөйлеуге ұста екенін танытады. 

Сүйінбайды тек қазақ елі ғана емес, көрші Орта Азия халықтары да жақсы білген. Әсіресе, оның есімі – 

туысқан қырғыз халқына жете таныс. Қырғыз айылдарын өз аулындай аралап, олардың басындағы 

ауыртпалықтарды да жақсы ұғынған. Қырғыз кедейлері мен қазақ жатақтарының тағдырластығын түсініп, 

оларды қанап отырған хан, төре, датқаларды бірдей сынаған. 

Сүйінбай айтыстары XIX ғасыр ақындары айтыстары ішінде бір төбе жоғары тұрады. Бұл оның 

айтыстарының мәнділігі мен тіл өткірлігінен байқалады. Ол өзінің өлеңдерінде кейбір ақындарша өз елінің 

байларын бедел тұтып, тілге тиекті сол бай мен төрелер маңынан қарастырмайды. Ақынның сүйеніші қалың ел 

және Өтеген, Сұраншы, Сыпатай сияқты батыр атанған ел азаматтары болады. 
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Сүйінбай шығармаларының ішінде өзінің мәнділігімен ерекше көзге түсетіні – оның Тезек төремен 

кездесіп, дидарласуы. Мұның өзі әлеуметтік мәні жағынан екі ақынның айтысы деуден гөрі, елдегі қоғамдық 

екі тап өкілінің саяси тартысы деуге тұрарлық шығарма. Себебі, айтыста екі ақын жарысқа түспейді. Мұнда бір-

бірінен жыр өнерін асыру мақсаты қойылмайды. Ашықтан-ашық қоғамдық екі тап өкілі егеседі. Қара халық, 

еңбекші ел атынан бұқара тілегін көтере Сүйінбай шықса, Абылайдай атақты атаның баласы текті төре Тезек өз 

табының туын ұстап, тіл безейді. Қоғамдық екі таптың өкілі белдесіп, саяси сайысқа түседі. [3; 579б]. 

Тезек төре 1847–1867 жылдары 20 жыл бойы үздіксіз аға сұлтан болған. Сол аралықта ол жергілікті 

қазақтарға шектен шыққан зорлық-зомбылықтар көрсеткен, барымта алған, ру тартысын үдеткен, 
ұлтараздықтарын қоздырған. Сөйтіп, патшаның шығыстағы сақшысы атанған. Міне, осындай патша үкіметі 

қолдаған қатыгез аға сұлтанға қарсы келген Сүйінбай еді. 

Көнекөз қарттардың айтуына қарағанда, Сүйінбай Тезек төренің алдына, онымен айтысқанға дейін, 

бірнеше рет әділдік іздеп барады. Бірақ Тезек төре Сүйінбайдың сөзін емес, зорлық жасаушы мықтылардың 

сөзін сөйлейді. Соған байланысты Сүйінбай Тезектің әділеттен тайғаны туралы ойын өлеңмен айтқанда, Тезек 

төре де оған өлеңмен жауап қайтарады. Өлеңмен қайтарған жауабында да Тезек зорлық жасап, Сүйінбайға есе 

бермей қояды. Ақын Тезектің зорлығына төзе алмай, оны сүріндірудің, реті келсе, жығудың жолын іздейді. 

Ақыры, оңтайлы жағдай да туады. Тезектің ұрыларынан әбден запы болған елдің жігіттерімен тілдесіп, 

ойласқан ақын сәтті кезеңді іштей күтіп едәуір уақыт жүріп қалады. Бір күні таң ала көбеңнен Сүйінбай жатқан 

үйге уәделі жігіттерден хабаршы келеді. Хабаршы Тезек төренің түнгі жортуылға шыққан екі баукеспе 

ұрысының бірінің басы жарылып, екіншісінің қолы сынып келгеніне көп болмағанын, төренің үйіне жаңадан 

кіргенін айтады. Тезек төре мен оның екі ұрысы бас қосып тұрған сәтінде, үйге Сүйінбай ақын кіріп келеді. 
Сыртта, үй сыртында ақынға тілеулес бірлі-жарым ел азаматтары тұрады [3]. Ақын Тезек төренің елді әділет 

жолында билеумен шұғылданбай, ұрлық-зорлықпен айналысып, азып кеткенін бетіне басады. Басбұзар 

тентектер мен ұры-қарыларды тию орнына оларға өзі қосыла тонап, ел берекесін кетіріп, халық қайғысын 

көбейтіп жатқанына наразылық білдіреді. Жеңілерін білген Тезек Сүйінбайға менің сарай ақыным болсаң етті 

деп тілек қояды. Сүйінбай ханның қара басын мақтайтын жағымпаз, жалтақ жыршы бола алмайтынын, 

халықтың қамын ойлайтын бұқарашыл екенін айтады.  

Тезек төре мен Сүйінбайдың сөз сайысын айтыс деуден гөрі, қақтығысу деп атаған орынды. 

Шындығында Тезекте үлкен ақындық талант жоқ. Алайда ол өзін «ақынмын» деп санағаны сөзсіз. Тезек 

төренің ұйқасы бар, нәрі жоқ, ырғағы бар, ойы жоқ нашар өлеңіне Сүйінбай тасқынды жырларымен жауап 

бергенін байқаймыз. Сүйінбайдың Тезек төремен қақтығысуы оның ақындығының халықтық сипатын мейлінше 

анық көрсетеді. 
Қорыта келгенде, Сүйінбай ақын, жыршы ғана емес сонымен қатар, елдің қамын жеген, қара қылды қақ 

жарған әділ би, адал азамат болғандығын аңғартады. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

ХХІ ғасыр әлем елдері үшін нағыз бәсекелестік ғасырына айналғаны даусыз. Бүгінгі таңда ұлттық 

бәсекеге қабілеттілікті арттыру көптеген елдердің сыртқы экономикалық саясатында негізгі басымдықтардың 

бірі ретінде бағдарланып отыр. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа Жолдауларында бәсекелестік саясатын барынша 

кеңінен ұстануға үндеп келеді. Әсіресе бизнестік ортада адал бәсекелестіктің шарттарын қалыптастыруға баса 

мән берілуде [1]. 

Елбасының бұған дейінгі Жолдауларында жүктелген бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан көріну 

идеясының тікелей амалы да, болашақта өркениетті елдермен терезені тең ұстау қағидаты да адами капиталды 
дамытумен, оны мемлекет тарапынан қолдауымен тығыз байланысты десек болады.  

Ал еліміздегі жағдайға келсек, Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясында экономиканың 

бәсекеге қабілеттілігін дамытудың, нығайтудың ұзақ мерзімді бағдарларының негізі қаланғаны белгілі. Бұл 

ретте экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың нарықтық тетіктері ретінде бәсекелес нарықтарды 

және монополияға қарсы реттеудің сенімді құралдарын құру айқындалды. Сонымен қатар, елімізде 2009 жылы 

қабылданған «Бәсекелестік туралы» заңның өзі  кәсіпкерлердің белсенділігін арттырып, еліміздегі 

бәсекелестікті дамытудың тиімді тетігіне айналып отыр. Сонымен бірге заң шеңберінде кәсіпкерліктің 

белсенділігін арттыру, шағын және орта бизнес субъектілерін қолдаудың маңызды механизмдері енгізілген. 
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Атап айтқанда, құжатта мемлекеттік органдардың кәсіпкерлік қызметке араласа беруіне тосқауыл қойылып, 

монополияға қарсы органдардың кез келген тексеріс жүргізуіне тыйым салынады [2]. 

Ал заңнан бөлек, бәсекелестікті дамытуға арналған бағдарламалар заңнамалық базаны жетілдіруге, 

экономиканың кәсіпкерлік және инвестициялық тартымдылықтары үшін жағдайлар жасауға бағытталған. 

Еліміздің Конституциясында әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды 

кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар екендігі көзделген. Монополистік қызмет заңмен 

реттеледі және шектеледі. Жосықсыз бәсекеге тыйым салынады [3]. 

Жалпы алғанда, қазақстандық бәсекелестік саясаттың бүгінгі күні басым бағытқа айналғаны айқын. Бұл 
ретте әлемдік экономикалық дағдарыс туындағалы Үкімет отандық шағын және орта кәсіпкерлік саласын 

қолдауды жіті қарастырып келеді. 

Мемлекет әрдайым еркін бәсекелестіктің құқықтық кепілдігін қамтамасыз етіп отырады. Оның басты 

әдісі болып қоғамдық қатынастарды сферасындағы жүргізілетін бақылаулар қызмет етеді. Бәсекелестіктің 

құқықтық кепілдіктерін іске асыруға мемлекеттік бақылау, ең алдымен монополияға қарсы заңдылықтарда 

бекітілген және нарықтық экономиканы, тауар нарығындағы бәсекелестік еркіндігін қалыптастыру және 

дамыту шарттарының бірін құрайды. 

Бақылаудың ерекше өзектілігі мемлекеттік монополияға қарсы реттеу – экономикалық, әлеуметтік және 

саяси тәжірибеде жаңа іс болып табылады. Бәсекелестер арасында жиі туындайтын даулардың мемлекеттік 

бақылау шараларымен алдын алу қажет.  

Мемлекеттік бақылау бәсекелестіктің және монополиялық қызметті шектеудің нормативті 

құқықтықнегіздерінің барлығын қамтуға тартылған. Антимонополиялық бақылаудың бастысы – 
тұтынушыларды алдаудың және арам пиғылдағы бәсекелестіктің басқа да нысандарының алдын алу, тоқтату 

болып табылады және монополиялық әрекетте – бәсекелестікке қарсы келісімдер, келісілген әрекеттер және 

тағы басқа, егер ол шаруашылық субъектісінің және азаматтардың, яғни мемелкеттік және қоғамдық 

қажеттіліктерге теріс әсерін тигізсе, олардың алдын алу, тоқтату. Бұл мемлекеттік бақылаудың 

қорытындысында нарықтық қатынас қатысушыларының бұзылған құқықтарын қалпына келтіру, келтірілген 

шығынның орнын толтыру, кінәлілерді заңды жауаптылыққа тарту. 

Монополияға қарсы заңдылықтарды мемлекеттік бақылау - мемлекеттік билік және өзін өзі басқару 

органдарының оларға ұсынылған құзіреті шегінде барлығының жалпы мақсаты болып табылады. Бұл 

бақылаудың сақталуына, орындалуына және қолданылуына Қазақстан Республикасының атынанан прокуратура 

органдары қадағалайды.  

Монополияға қарсы органдар өздерінің функциялары негізінде еркін бәсекелестіктің құқықтық 
кепілдіктерінің барлық жүйесіне кешенді әсер ете алатын өкілеттіктерге ие. 

Біріншіден, олар монополияға қарсы органдар заңдылықтың мазмұнына әсер ете алады, яғни онда 

тауарлық нарықтың жағдайы туралы және болып жатқан өзгерістер туралы шынайы мәлімет болуы керек дейді. 

Осы мақсатта министерства Қазақстан Республикасының Үкіметіне монополияға қарсы заңдылықтарды іске 

асыру және оларды практикады қолдану, заң және басқа да бәсекелестікті дамыту және нарық функциялануына 

қатысты нормативтік құқықтық актілер жобалары бойынша бекіту сұрақтары  бойынша ұсыныстар бағыттайды. 

Екіншіден, бұл органдар тауарлық нарықта бәсекелестіктің және нарықтық қатынасты дамытудағы 

билікті органдардың белсенділігін арттыру бойынша патенциалды иеленеді. Олар атқару органдарына, 

жергілікті өзін өзі басқару органдарына тауар шығаруды кеңейту шараларын қаржыландыру туралы ұсыныстар 

жіберуі мүмкін. 

Үшіншіден монополияға қарсы заңдылықты сақтауға бақылау жолымен өндіріс бойынша шаралар және 
экономикада болып жатқан процестерге араласуға қатысуы бойынша шаралар жасап, жүзеге асыру ұсынылған. 

Өз функцияларын жүзеге асыру үшін монополияға қарсы органдар нақты құзіреттерге бөлінген. 

Құзіреттерінің негізгі бөлігін олар өздері орындайды. Бұл өкілеттіктер ең алдымен шаруашылық 

субъектілерінің өздеріне таралады, нақты айтқандаарам пиғылдағы бәсекелестік және монополиялық 

қызметпен байланысты  олардың әрекеттеріне кең тарайды. Монополияға қарсы органдар шаруашылық 

субъектілеріне  монополиялық қарсы заңдылықты бұзуды тоқтату туралы, олардың салдарын жою, алғашқы 

жағдайын қалпына келтіру, оларды мәжбүрлі бөлу немесе оның құрамынан бөліп шығару, шарттарды бұзу 

немесе өзгерту, басқа шаруашылық субъектілерімен шарт жасасу, республикалық бюджетке пайданы аудару, 

яғни олардың барлығы монополияға қарсы заңдылық бұзылған жағдайда,  орындау үшін міндетті нұсқауларын 

береді. 

Осындай аталған нұсқауларды атқарушы билік органдарына, жергілікті басқару органдарына, олармен 

қабылданған актілердің өзгеруі және алынып тасталуы туралы олармен жасалған құқыққа қайшы актілерін, 
бұзушылықтарды тоқтату туралы орындау үшін міндетті нұсқаулар шығарады. 

Монополияға қарсы органдар коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарға айыппұл салу туралы, 

олардың әкімшілігіне әкімшілік өтеу салуға, сондай-ақ жеке кәсіпкерлерге, атқарушы органдардың лауазымды 

тұлғаларына жергілікті өзін өзі басқару органдарына қолдануға да құқылы. 

Монополияға қарсы заңдылықтарды бұзатын құқыққа қайшы әрекеттерге  кінәлі атқарушы билік 

органдары, атқарушы органдар субъектілері және өзін өзі басқару  органдары, коммерциялық және 

коммерциялық емес ұйымдар немесе олардың жетекшілері , азаматтар – жеке кәсіпкерлер азаматтық құқықтық, 

әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қылмыстық жауаптылық Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексінде қарастырылған. Онда монополиялық жоғары немесе монополиялық 
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төмен бағалар белгілеу нарықты бөлу тәсілімен бәсекелестікті шектеу, нарыққа кіруді шектеу, онда 

экономикалық әрекеттің басқа субъектілерін шығару туралы көрсетілген [4]. 

Азаматтық құқықтық жауаптылық шаруашылық субъектілер және басқа да тұлғаларға келтірілген 

шығынды өтеу негізінде болады [5]. 

Әкімшілік жауапкершілік айыппұл түрінде болады, оны коммерциялық және коммерциялық емес 

ұйымдар келесі құқық бұзушылықтар үшін төлейді: 

- монополияға қарсы органдарын заңдылығында белгіленген уақытта орындағаны үшін; 

- монополияға қарсы органның заңды талаптарын орындамағаны үшін; 
- монополияға қарсы органға нақты емес ақпараттар бергені үшін [6]. 

Айыппұлдың мөлшері коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың экономикалық жағдайына 

байланысты анықталады. Әкімшілік жауапкершілікке сонымен қатар коммерциялық және коммерциялық емес 

ұйымдардың басшалары және азаматтар, сонымен қатар жеке кәсіпкерлер тартылады. 

Өкінішке орай, көптеген кәсіпкерлер мен шаруашылық субъектілерінің басшылары тексеру жүргізуге 

келген бақылау органдарының өкілдерінен тексеруді тағайындау туралы тіркеуден өткен құжаттарды талап 

етпейді. Талап еткеннің тіркеуден өткен құжаттарды талап етпейді. Талап еткеннің өзінде оның мерзіміне, 

заңдылығына көп мән бермейді. Көп ретте шаруашылық субъектілері басшыларының өздерінің заңды 

құқықтарын білмейтіндігін, заң бұзушыларға жол берілетіндігі де жасырын нәрсе емес. 

Әлеуметтік және экономикалық жағдайлары алдыңғы қатарлы Германия, Жапония, сияқты тағы да басқа 

дамыған елдерде ішкі өнім шығаратын кәсіпорындардың 90 пайызы шағын және орта бизнес санатында болса, 

Қазақстан үшін мұндай салалардың тиісті дәрежеде дамуына қолдау көрсету бүгінгі күні ешқандай да сұрақ 
тудырмаса керек. Десек те күнделікті қадағалау жұмыстарын жүргізу барысында кәсіпкерліктің ойдағыдай еңсе 

көтеріп, дамуына тек мемлекеттік органдар ғана емес қолында билігі бар құзырлы басшылар мен 

қызметкерлердің тарапынан да көптеген кедергілердің жасалатындығы анықталып жатады.Осыған қарағанда 

кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау, сөз жоқ, прокуратураның нәтижелі қызметін қажет етеді. 

Бұл жағдай аймақта заңмен өзге де нормативті- құқықтық актілердің орындалуына неғұрлым тиімді 

бақылау жасаудың, сондай-ақ жан-жал дауларды шешудің заңдылығына жол береді. 

Міне сонда ғана біз бәсекелестікке қол жеткізіп және оған мемлекет тарапынан заң жүзінде бекітілген 

қолдау іс жүзінде жүзеге асырылса ғана бәсекелестік және монополиялық қызметті шектеу арқылы жүзеге 

асырылар еді. 
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“之” СӨЗІНІҢ КӨНЕ ҰЙҒҰР АУДАРМА НҰСҚАСЫНДАҒЫ ГРАММАТИКАЛЫҚ БЕЙНЕЛЕНУІ—

«SÄKIZYUKMAQ» ҚЫТАЙ ТІЛІ ТҮПНҰСҚАСЫ НЕГІЗІНДЕ 

 

Ерден 

Орталық ұлттар университеті, Бейжің 

 

Қай нұсқадан аударылғанына кесім жасау қиын. Ар нұсқаның паршалары көп, олар негізінен шетелдерде 

сақталған. Мақаламызда жапония зерттеушісі шяутияншоудиянның транскрипциясы негізге алынып, осы 

негізде қытай тілі нұсқасындағы ”之“ Сөзінің көне ұйғұр тілі нұсқасындағы қолданылуын салыстырып зерттеу 

жасалады әрі күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын көне қытай тілінің шылау сөзі ”之“ ның аударма 

нұсқасындағы грамматикалық көрсеткіш анықталады. 

Кіндік сөз: көне қытай тілі ; көне ұйғыр мәтіні ; 之 ; грамматикалық көрсеткіші ; салыстырып зерттеу ; 

Қытайша «Säkiz yukmaq» тың көне мәтініндегі аударылуы: «Säkiz yükmäk yaruq nom bitig», немесе «Säkiz 

törlügin yarumïš yaltrïmïš nom bitig» деп те аталады. Көне ұйғұр мәтіні «Säkiz yukmaq» ны зерттеушілерден 

жапониялық иұй тыйанхың, жуаңтан нижыңхұң, шяутиян шоудиян, мей сұнтиян сондай-ақ елімізден жаң 

тыйешән, фың жяшың қатарлыларды атауға болады. Гәу шырұң, Яң фушуенің статистикалық санағына 

негізделгенде «Säkiz yukmaq» көне ұйғұр мәтінінің жазбаша және ойма нұсқаларының саны 186 түрге жеткен. 

Мәтін туралы алғаш рет ғалым Радылов сант-петербургтағы шығыстану орталығында сақталған көне ұйғұр 

тіліндегі парша нұсқасына зерттеу жүргізген, бұны кейін иұй тыйанхың және Малов қатарлы оқымыстылар да 
зерттеу алып барған. 

Ⅰ. Көне қытай тіліндегі ”之“Сөзі  
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Көне қытай тілін үйренгенде көмекші сөз ”之“Жиі ұшырайды. Осы сөз қытай тілін зерттеушілердің 

назарын аударып келеді, Яғни бұл сөздің сөйлемде орны әр түрлі болып, сөйлем құрылысы мен бейнелеу 

тәсілінің түрлі болуын келтіріп шығарады. Сөздің таптылық сипатын айыруда мынадай екі түрлі көзқарас пайда 

болған. Шұй жялу, ли шинкүй қатарлы зерттеушілер бұл сөзді тіркестік көмекші сөз деп қараса, гө шиляң 

мырза есімдік деп көрсетеді. 

Көмекші сөз ретінде қолданылуы төмендегідей 4 түрлі жағдайда кездеседі: 

1) сөйлем ортасында тіркестік көмекші сөз ретінде жұмсалып, қазіргі қытай тіліндегі “的” Сөзінің 

қызметін атқарады, айқындауыш пен айқындалушы сөздің ортасына келіп, анықтауыштың сипаттамасында 

қолданылады. 

2) ”бастауыш + 之 + баяндауыш“Тіркесінде бастауыш пен баяндауыштың арасына келіп, қиыса 

байланысқан сөйлемнің дербестік сипатын жояды да әуелгі қиыса байланысқан сөйлемнің бір мүшесіне немесе 

құрмалас сөйлемнің бір бөлегіне айналады.   
3) салт етістік, сын есім немесе мезгіл үстеудің соңына келіп, сөздегі буындарды өзара үндестіру немесе 

лебізді бәсейту ролын атқарады. 

4) толықтауыштың сөз алды сипаттамасы ретінде қолданылады. Көбінесе сұраулы сөйлемнің ішінде 

келіп, сұрау есімдігі толықтауыш болғанда, етістік баяндауыштың алдында келіп, көп жағдайда ”толықтауыш + 

之 + баяндауыш“Тіркесінде келеді. 

Есімдік орнына жұмсалып, жіктеу есімдігі немесе сілтеу есімдігі ретінде қолданылады. Яғни: 

1) жіктеу есімдігі ретінде қазіргі қытай тіліндегі ”我、他们、她们、它、它们“ Мағынасында жұмсалады. 

2) сілтеу есімдігі ретінде қазіргі қытай тіліндегі ”这、这样、这……事、那、那样“ Секілді сөздердің 

мағынасында жұмсалады. 

3. Сөйлемде етістік ретінде қытай тіліндегі ”到、往、去“ Сөздердің мағынасында қолданылады. 

Ⅱ. Түпнүсқадағы ”之“Сөзінің көне ұйғұр аударма нұсқасындағы грамматикалық көрінсі  

Мақалада алынған ”之“Негізінен қытай тілі түпнүсқасындағы сөз болып, оның аударма нұсқасындағы 

сәйкес келетін грамматикалық тұлғалар анықталады.   

1. Демеулік айқындауыш пен айқындалушы сөздің арасында келетін ”之“: 

①täŋrïm bo yirtinčü-täki tuγmiš qamaγ tïnlïγlar -datuγmaq ölmäk bo iki törlüg törüärtiŋü aγir titir  

世尊世在人之生死重为 

(тәңірім, бұл дүниедегі барлық жандылар үшін екі түрлі маңызды нәрсе бар, олар — Тумақ және өлмек. 

”世尊，人之在世，生死为重“) [Ia 225-227] 

1 мсалдағы ”之“Сөзі үнемі айқындауыш сөздің алдында келеді де қазіргі қытай тіліндегі ”的“Сөзімен 

грамматикалық мағынасы жағынан бірдей қызмет атқарады. Түп нұсқада бұл сөз ”бұл дүниедегі“ Деген сияқты 

мекендік, мезгілдік мағынадағы айқындаушы сөзден кейін келіп, көбінде жатыс септігінің – Да/-де тұлғасында 

беріледі. Көне ұйғұр тілінде жатыс септік қимыл-әрекеттің мезгілі, мекені сынды мағыналарды білдіреді. 

Мәтіннің түпнүсқасы мен аудармасындағы ”жер әлем, дүние, күн, уақыт“Секілді айқындауыш сөздер көбінде 

мезгілге, мекенге қатысты зат есімдер болып келеді. Сол сияқты, көне ұйғұр тіліндегі жатыс септіктегі зат есім 

сөздер де мезгіл, мекен мағынасында жұмсалады, біз осыдан, аударма нұсқа түп нұсқаның грамматикалық 

сипаттарын сақтай отырып толықтай жеткізіп бере алғанын көре аламыз. 

②tözünlär -imädüg-ügayïγ-ïγ   yämä  kirtgünmiš kärgäk kim kin  ökün  -mä-sär 

善男子善恶之理不得不信不 

(ізгі ниеттілерім жақсылықпен жамандықтың егіз болатынына сенулерің керек. 

”善男子，善恶之理，不得不信“) [Ia199 ] 

Мысал ② ның түп нұсқадағы ”之“ Сөзі алдыңғы мысалмен ұқсас, айқындауыш сөздің алдында келіп 

қазіргі қытай тіліндегі ”的“ Сөзімен ұқсас мағынада жұмсалған. Алайда, бұл екі мысалдағы айқындауыш сөз 

табыс септіктік грамматикалық сипаттамасы”-Iγ/-Ig “ мен белгіленеді де табыс септігі сөйлемде іс-әрекет, 

қимылға тікелей байланысты өбиекті болады. Оларды сипаттайтын айқындауыш сөздері ”ном“, ”ізгілікпен 

жамандық тағылымы “Айқындамақшы болған ”уағыздау“, ”сену“Сынды сөздер қимыл-әрекеттің тіке өбиекті 

ретінде сөйлемнің тура толықтауышы болады. Табыс септігінің жалғаулары-Iγ/-Ig Табыс септігінің көне тілдегі 

формасын бейнелеп, әдетте зат есім орнына жұмсалады. 

③taqïtözünlär-imqamaγtïnlïγlar-nïŋköŋül-ibilig-iät'öz-iburχanlar -nïŋnom idiš-i tit -ir 

善男子人之

．

心身佛法器是 

(ізгі адамдардың жан дүниесі бұдданың өтеуге тиісті парыздар ыспетті. ” 

善男子，人之身心，是佛法器“) [Ia200-201] 

Мысал ③ тегі ”之“ Сөзі де айқындауыш сөздің алдына келіп, қазіргі қытай тіліндегі ”的“ Сөзімен ұқсас 

мағынаны береді. Бұл мысалдағы ”之“ Сөзі түпнұсқада да, аударма нұсқадада матаса байланысқан 

айқындауыштық қатынастағы сөз тіркесі ”A-nIŋ B-I“ Формасында келген, мұндай тіркес түрі қазіргі қазақ 

тілінде де жиі кездеседі. Мысалы: О-ның бала-сы. 

④taqïyämaqayutïnlïγartuqayïγqïlïnïčlïγär-ipät'öziqod-sar [ymätamu-qa bar-mïš] kärgäk 

若善男子、善女人等罪有终之日当地狱堕 
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(ізгілікке ие ер-әйелдердің ата-анасы күнәкәр болса, онда ахиретте тозаққа түседі. 

”若善男子、善女人等，父母有罪，临终之日，当堕地狱“) [Ia 122-123] 

Мысал ④ де түпнұсқадағы ”之“ Қазіргі қытай тіліндегі ”的“ Сөзімен бірдей мағынада қолданылған. 

Алайда, аударма нұсқада бұл сөз шартты райдың III жақ жекеше түр жалғауы ”-sar“ мен сипатталады да ”егер“ 

Мағынасында жұмсалып, белгілі бір қимылдың орындалуындағы шартты формамен сипатталып көрсетіледі.   

⑤sïzlarqamaγtözünlarqodurutïŋla-ŋlarädgü-ti  ö -ŋlärsaqïn-ïŋlar 

汝等谛听善念思之 

(барлықтарың түгел тыңдаңдар: ізгілікті көкейлеріңізге тоқыңыздар. ”汝等谛听，善思念之“) [Ia 25] 

Мысал ⑤ тегі ”之“ Бұйрық рай формасында сипатталып, сөйлеушінің қимыл-әрекетке болған сөбиектив 

сарабымен позициясын көрсетеді де, екпіндік сипатқа ие грамматикалық мағынаны көрсетеді. Әдетте бұйрық 

райдың екінші жақ формасында келіп, етістік түбірімен бір ізділікті сақтайды. Осындай формалар ”-uŋ/-üŋ、-

ïŋ/-iŋ“ Қосымшаларымен тіркесіп келуі арқылы семантикалық жақтан сөйлеушіге сыпайы мағынаны аңғартады 

әрі соңына көптік жалғауының ”-lar/-lär“ Қосымшаларын жалғау арқылы көптік мағынада қолданады. 

Түпнұсқадан қарағанда, тұтас сөйлем бұйрық рай сарынында айтылған, сонымен бірге сыпайы түрде келген 

кезде сөйлемдегі жіктік, көптік жалғауларыда бір ізділікті сақтап, аударма нұсқаның тіліде түпнұсқаның 

грамматикалық сипаттамаларына сәйкес келіп отырған. 

Шинжяң (тарихта ”батыс өңір “ деп аталған) будда мәдениетінің орта-жазық райондарға жалпыласуына 

ерекше ықпал жасаған. Тарихта шинжяңның жергілікті халықтары қытай тіліне жеттік болып, кейбірулері тіпті 

қытай тілінде хатта жаза алатын болған. Осындай тарихи жағдайда, қытай тілінен номаудару ірі діни 

қимылдарға есептелінген. 

Мақалаға арқау болған мәтіннің түпнұсқасымен аударма нұсқасының тілін салыстырудан-ақ 

аудармашының қабылетін байқауға болады. Түпнұсқада жиі қолданылатын көмекші сөз ”之“ ның қолданылуы 

әркелкі болып, сөйлем арасында келген кезде сөйлемнің құрылысын озгертіп отырады. Тіл қолданысындағы 

мұндай құбылмалы ерекшелік тіл үйренушілергеде қиыншылық тудырып отырған. Деседе, біз осы сөздің сол 
кездегі аудармадағы тілдік қолданысынан аудармашылардың аталған сөздің грамматикалық ерекшеліктерін 

жетік игергенін көреаламыз. 
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КЕДЕНДІК ОДАҚ –  

АЙМАҚТЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ КЕЗЕҢДЕРІНІҢ БІРІ РЕТІНДЕ 

 

Есбусинова М.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Аймақтық интеграция – бұл глобализацияның бірден-бір сатысы, ал әлемдік деңгейде өзара тығыз 

байланыста болуды интеграциялық блоктар жеңілдетеді. Оған қоса, аймақтың экономикалық дамуына, капитал, 

тауар мен қызмет, адам ресурстарының еркін қозғалысын белсендетеді. 

Бірнеше жылдар бойғы келісссөздер мен басшылардың сапарлары нәтижесінде Қазақстан, Ресей және 

Беларусь мемлекеттері арасында Кедендік Одақ 2010 жылдың шілде айында күшіне енді. Аталмыш аймақтық 

жобаның іске асуынан бұрын ТМД кеңістігінде бірнеше экономикалық-саяси бірлестіктер мен қажетті 
келісімдерге қол қойылды. Алайда сәтсіздікке ұшыраған жобалар қайта қарастырылып, өз жалғауын қазіргі үш 

мемлекет арасындағы кедендік одағынан тапты. Алғаш жоспарланған экономикалық интеграцияның іске 

асуына бірнеше факторлар бөгет болды: мемлекеттердің ішкі саясатының өзгеруінен жаңа кедендік 

шарттардың пайда болуы, Ресейдегі қаржы дағдарысы, Қырғыз Республикасының Дүниежүзілік Сауда 

ұйымына кіруі, сонымен бірге мемлекеттердің сыртқы саяси бағыттары жиі өзгеріп отыруы. Осындай 

факторлардың әсерінен аймақтағы экономикалық интеграция толыққанды мақсатына жете алмады. 

Ендігі Кедендік Одақ өткерген тәжірибені негізге ала отырып, барынша рационалды түрде жүзеге асыру 

қажет. Кедендік Одақ жөнінде Қазақстанның ішінде әр түрлі пікірлер қалыптасуда. Мәселен, пікірлер 

әдеттегідей мемлекет vs. оппозиция бөлініп қана қоймай, мемлекет қызметкерлерінің өздері екіге бөлінді. 

Соның ішінде сенатор Ғани Қасымов Одақ шарттарына, соның ішінде мемлекетүсті органның құрылуы - 

Қазақстан ұлттық мүдделеріне қарсы әрекет деп сынады. Бұндай көзқарасты экономист Мұхтар Тайжан да 
ұстанады. 2010жылы ОСДП «Азат», Қазақстан Коммунистік партиясы ментіркелмеген «Алға!» партияларының 

лидерлері Кедендік Одақты денонсациялауды ұсынды. Бұндай келісімдер Қазақстан тәуелсіздігіне залал 

тигізеді деп пайымдады. Ал 2012 жылдың 8 желтоқсан күні Қазақстанның Кедендік Одақтан шығуы жөнінде 

референдум жоспарланып қойды. Дегенмен, қайраткерлер глобализация дәуірінде мемлекет тәуелсіздігі мен 
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оның ұлттық мүдделері түсініктерінің өзгеріске ұшырағаны жөнінде айта бермейді. Қолданыста жүрген ұлт, 

ұлттық мемлекет, ұлттық тәуелсіздік, ұлттық мүдде, ақша, бәсекелестік деген категориялардың түсіндірілуі оқу 

құралдарында ескіргені жөнінде экономист Қанат Берентаев та ескертеді. Бұдан ұлттық мүдде мен 

тәуелсіздігіміз үшін қауіпті жайттарды концептуалдық деңгейде түсіну қажеттілігі туындайды. Онсыз қате 

шешімдер мен қорытындыларға келуіміз әбден мүмкін. Мәселен, Кедендік Одақтың күшке енуіне дейін де 

Қазақстан экономикасы Ресеймен тығыз байланыста болды. Дегенмен, антиресейлік пікірлер басымдық 

танытады.[1] 

Келесі жайт осындай тенденцияны өршіте түседі: кедендік баж салығының үлесі төмен болғандықтан 
(Қазақстанның үлесі - 7,69%) Қазақстан мен Беларусь өзгерістерді тек Ресейдің қолдауымен ғана енгізе алады. 

Сәйкесінше, жаңа жобаларға көбірек қаражат бөлетін Ресей болып есептеледі де, Қазақстан мен Беларусьтің 

құятын қаржы мөлшері 21% тең. Бұл пропорция мемлекеттердің экономикалық күші мен потенциалын 

аңғартады. Сондықтан да оппоненттер тең емес одақ жөнінде жиі пікірлер білдіреді. Мәселен, көп жылдар бойы 

интеграцияның сәтті моделі болған Еуропалық Одақ мүшелері бірдей деңгейдегі экономикалық дамуды бұрын 

да қазіргі кезде де көрсетпейді. Бұл жайт ЕО елдерінің мемлекеттік қарыз дағдарысының бірден-бір себебі болу 

керек. Сондықтан да Кедендік Одақ қызметі терең сараптауды, заңнамалық деңгейдегі кемшіліктердің алдын 

алуды талап етеді. 

Кедендік Одақ жұмысын бастаған соң, Қазақстан халқы бірінші сезген өзгерісі - көптеген өнімдердің 

бағаларының өсуі. Бұндай өзгеріс одақ мүшелерінің Ресей кедендік тарифтер деңгейіне сәйкестендірілуінен 

болды.Беларусьтіңтарифтері Ресеймен ұқсас болса, Қазақстандікі айтарлықтай төмен болды. 80 % жуық 

тауарлар ресейлік тарифтермен әлі де теңестіріліп, бағалардың өсуі жалғасады. Бұдан басқа тауарлар мен 
шикізат бағалараның өсуін жиі Кедендік Одақ шарттарына сілтейді, алайда бағалардың өсуіне жауапты басқа 

да факторлардың бар екендігін ұмытпау жөн. Қазақстандағы стратегиялық тауарлар мен тарифтер бағаларының 

реттеу жөніндегі мемлекеттің саясатының кемшіліктерін ескеру керек. 

Ал Ақ Жол партиясы болса келесі мәселелерге тоқталған [2]. Кедендік Одаққа дейін Қазақстан 

еуропалық капитал мен қытай тауарлары кездесетін буферлік зона ретінде болса, ал қазір Қазақстан осындай 

партнерлік территория болудан айрылады деп келтірген. Ал Экономикалық даму және сауда министрлігінің 

статистикалық мәліметтері өзгеше суретті береді: 2012 жылдың қаңтар-мамыр айларында Қазақстан мен Қытай 

арасындағы сауда айналымы 8 млрд 730 млн долларды құрады, 2011 жылғы осы мезгілдегі көрсеткіштен 29,8% 

өсті. Ал Еуропалық Одақпен сауда айналымы 2011 жыл бойынша 50 млрд құрады, бұл 30,9% көп 2010 жылға 

қарағанда. Жетіген-Қорғастеміржол бағытының салынуы, Н.Назарбаевтың Австрия, Чехия елдеріне сапарлары 

және басқа сыртқы саяси-экономикалық шаралар Қазақстан тек Кедендік Одақпен сауда етумен шектеліп 
қоймайтынын ашық көрсетеді. Изоляция немесе бір жақты серіктестікті дамыту ҚР сыртқы саясатының 

түпкілікті мақсаттарына қайшы келеді. Дегенмен, Кедендік Одаққа кірмейтін мемлекеттер үшін Қазақстанның 

сыртқы шекарасы арқылы тауар тасымалдау қиындай түсті. Мысалы, Қырғызстаннан келетін үлкен жүкті 

автомобильдердің ҚР шекарасында өткізетін уақыт 47 % көбейді [3]. 

Ұзақ мерзімді перспективаға бағытталған бұл жобаның көптеген жағымды жақтары да бар. Қажетті 

құжаттар болғанда КО территориясында ұлттық немесе шетел өндірушілерінің тауарларын баж салығынсыз 

тасымалдау. Мәселен, шекараға жақын тұратын кәсіпкерлер өз өнімдерін қосымша нарыққа сатуға мүмкін 

алды. 170 млн халқы бар нарықтың бір бөлігі болу қай мемлекет үшін болмасын экономикалық жағынан тиімді. 

Осыдан келесі үлкен сұрақтар туындайды: Қазақстан сол нарыққа қандай тауарларды шығарады? Осындай 

үлкен нарықты қалай пайдасына асырады? Мысалы, Ресей Қазақстанның тауарларын сатып алуды көбейтті, 

алайда ұсыныс тапшылығынан бұл көрсеткіш әлі де төмен. Brif Research Group сайтында келтірген графиктерге 
сәйкес Ресей мен Беларусь Қазақстанның экспорттық құрылысын айтарлықтай өзгерткен емес, ал Қазақстанның 

импорт құрылысы Ресей тауарларымен бұрынғы деңгейден де асып түсті [4]. Осы трендті біреу Ресейдің 

экономикалық экспансиясы деп көрсе, екіншінің көзін Қазақстан өндірісінің кемшіліктері теседі. Біреуі Ресейді 

сынап, бар келеңсіздіктің себебі деп көрер, екіншісі шын мәнінде Қазақстан өндірісінің проблемаларын талдап, 

әрекет жасар. 

Кедендік Одақ мүшелерінің тауарлары барлығы халықаралық стандартқа сәйкес келе бермейді. Сол 

себепті қазіргі даму деңгейді ескере отырып, құрылған нарықты барынша пайдаға асыру қажет. Алайда, кейбір 

қайраткерлер ресейлік өндіріс орындарымен серіктестік Қазақстаннның индустриалды-инновациялық 

бағдарламасына бөгет болатынын ескертеді; оны ресейлік технологиялардың әлемдік деңгейге жетіңкіремейді 

деп түсіндіреді [5]. Дегенмен, ресейлік, белорустық және басқа да шетелдік компаниялардың ағымының көбеюі 

күтілуде. Бұрын Қазақстанға келген шетелдік компаниялар енді жұмысын Кедендік Одақ шеңберінде кеңейте 

алады. Компаниялар Қазақстанда, Ресейде бөлек филиалдарын ашқан болса бұрын, енді бір филиалдың болуы 
жеткілікті. Бұл тренд, сөзсіз, бәсекелестіктің өсуіне әкеледі. Теория жүзінде, бұл жайт қазақстандық 

компаниялардың жұмыстарын тиімділікке және өндірісті модернизациялауға итермелеу керек. Осы тұрғыда 

Кедендік Одақ - бұл бұрынғы Кеңестік кеңістіктің өз бизнесін дамытуға қолайлы жағдай туғызудың бірден-бір 

жолы. Шетел компанияларын одақ ішінде мекемелер ашуға шақыра отырып, одақ ішінде бәсекелестіктің жаңа 

жоғары деңгейіне шығару - одақ мүшелері алдында тұрған міндет. 

Мысалы, azattyq.org порталында көрсетілген статистикалық мәліметтерге сәйкес Кедендік Одақ 

мемлекеттерінің 2011 жылғысауда айналымының 55%-н шикізат құрайды. Тауарлардың қалған бөлігі қосылған 

құнтауарларүлесіне тиеді. Кедендік Одақ мемлекеттерінің ішінде Беларусьтің экспортқа шығаратын 

тауарлардың басым бөлігі - жоғары қосылған құн тауарлар. Бұл елдің экономикасы Кедендік Одақтың ішкі 
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нарығына басқаларынан гөрі бағытталған. 2012 жылдың бірінші ширегінде Беларусьтің Кедендік Одаққа 

шығарған экспорт үлесі 32,4%, Ресей - 8,3%, және Қазақстандікі - 8,3% болды. Электроэнергетика, көлік 

инфраструктурасы және құрылыста интеграция мен өндірістік серіктестік дамуы әбден ықтимал. Мысалы, 

Ресейдің Қазақстанмен шекаралық аймақтарын электрэнергиямен қамтамасыз ету үшін елдегі ірі көмір 

қорларын (мысалы, Екібастұз) пайдалану тиімді болар еді [4]. Бұл Қазақстан электрэнергия өндірісін жетілдіре 

түседі. Ал құбыр жолдары және мұнай саласындағы интеграцияның белсенді сипатында ешкімнің күмәні жоқ. 

Оған қоса, мұнай-химиялық өндіріс орындары, тау-металлургиялық комплекс, автомобиль жасау салалары 

бірлескен жобаларды іске асырмақ. Демек, ауыр өнеркәсіп үшін интеграцияның тиімділігі белгілі болса, 
тұтынушылар тауарлары жөнінде жағдай әзірге қиын. 

Осыдан Қазақстанның «голландиялық дерттен» жазылмаған кейпі байқалады. Ресей мен Беларуське 

шикізат сатып, олардан жартылай біздің шикізаттан дайындалған өнімдерді валютаға сатып аламыз. Тауарлар 

тізімі күнделікті жеңіл өнеркәсіптен басталып (азық-түлік өнімдері, т.б.) жанармай өнімдері, машиналар мен 

құрал-жабдықтар, металл және басқа өнімдерден тұрады. Осы тенденцияның бәсеңдеуіне экономиканы 

диверсификациялау, индустриалды даму бағдарламалары үлесін тигізер. Келесі сұрақ бұл оң әрекеттердің іске 

асырылуына тікелей байланысты. Қазақстан тәжірибесі көрсеткендей, түбінде жақсы бағдарлама мақсат-

міндеттеріне әрқашан жете бермейді. Мәселен, жемқорлықтың жоғары деңгейі, мемлекеттің экономикаға тым 

араласуы, бюрократиялық аппарат, кей нарықтық экономика институттарының әлсіздігі – аталған мәселелер ел 

дамуына бөгет. Әрине, осындай факторлар Кедендік Одақ мүшелерінің барлығында көрініс табады. Егер 

мемлекеттің ішкі жұмыс механизмін жетілдірмесек, кіммен бірікпесек те жағымды экономикалық 

көрсеткіштерге жету орындалмас шаралар қатарына өтеді. Осы кезде саяси шешімдер экономикалық 
инфраструктураның әлсіздігінен сәтсіздікке ұшырайды. Үш мемлекет те экономикаларын табыс көзі ретінде 

ғана емес, сонымен бірге ұзақ мерзімді инвестициялар мен перспективалар тарапынан қарастыру қажет. 

Осындай жағдайда бизнес өкілдерінің белсенділігі мен жаңа идеялары өте маңызды. Мысалы, Ермұхан 

Ертісбаев ресейлік университетіндегі лекция кезінде Ресей-Қазақстан-Беларусь экспертік бизнес серіктестіктің 

құрылғанын айтты. Саяси басшылар бизнес өкілдерімен кеңесе отырып, рационалды да тиімді шешімдерді 

заңнамалық деңгейде іске асыру қажет. Саяси шешімдер экономикаға пайда әкелу үшін қабылдануы қажет. 

Осындай бірлестіктердің құрылу барысында оның негізіне белгілі аксиомалар салынады деп келтіреді Досым 

Сатпаев [6]: еркін сауда протекционизмге қарағанда тиімді, ал ашық бәсекелестік кей өндірушілерді 

дикриминациялаудан әлдеқайда тиімді. Сондықтан да тауарлар мен қызметтер, жұмыс күштері мен капиталдың 

еркін қозғалысы аталған жобаның тиімділігіне әкеліп, халықтың әл-ауқатын арттырады. Негізінен бұл 

интеграциялық жоба басқа посткеңестік бірлестіктермен салыстырғанда ең тиімді болып келеді. Сондықтан 
өндірушілер пайда табады, ал тұтынушылар зардап шегеді деп бір жақты көзқарасты ұстанып, бұл жоба 

абсолютті түрде Қазақстан үшін тиімсіз деу дұрыс болмас. Бағаның өсуі тек ресейлік немесе беларусь 

өндірушілеріне ғана тиімді емес, сонымен бірге қазақстандық өндірушілер де өнімін осы елдердің нарығына 

шығарғанда жоғары бағамен теңестіреді, сөйтіп пайда көреді. Әрине, бұл тек бір ғана мысал. Ал шешу 

жолдарын табатын мәселелер әлі де көп. 

Ірі өндіріс орындары Кедендік Одақтың жұмысына 2 жыл толғанына қарамастан, жағымды 

мүмкіндіктерге қол жеткізіп отыр. Ендігі мәселе, бұл Қазақстанның экспорт құрылысын диверсификациялау, 

бизнес саласы үшін қолайлы жағдай туғызып, оның орындалуын қадағалау. Мемлекет қызметкерлері, 

оппозиция өкілдері, бизнесмендер мен халық көптеген мәселелерді көтереді, сыни пікірлер айтады. Оппозиция 

өкілдерінің тәуелсіздік мызғымастығы жөніндегі болжамы іске аспаса да, үкімет өз тарапынан әрбір сала 

өкілінің сынын ескеру керек, негізді аргументтер құжаттардан көрініс табу қажет. Онымен бірге, халық 
арасында Одақ шарттарын түсіндіру тиісті деңгейде жүргізілген жағдайда, экономикалық есептеулерге 

негізделмеген аргументтер қоғам пікірін қалыптастыруда әсерін жояды. Сұрақты интеграциялық бірлестік 

жағымды немесе жағымсыз деп бір жақты емес, оның орнына жағымды немесе жағымсыз көрсеткіштерге 

әкелетін экономикамыздың проблемаларын талқыласа ғана ілгері бір қадам басамыз. 
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ҚАЗАҚ ТАНЫМЫНДАҒЫ «БӘЙТЕРЕК» КОНЦЕПТІСІНІҢ КӨРІНІСІ 

 

Р.Б. Жазыкова 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кез-келген халықтың ықылым заманнан бері қалыптасқан өзіндік болмыс бітімі, салт-дәстүрі, 

материалдық және рухани мұралары - сол халықтың ғұмыр жолының айнасы. Бізге жеткен мұралар – бүгінгі 

ұрпақ үшін тек тарихи жәдігерлер, ұлттық құндылық қана емес, сонымен бірге қазіргі сан тарау мәдениетіміздің 
бой көтерген берік тұғыры іспеттес және де олар ұлттық, мәдени, тілдік санада  өздеріне тән ерекшеліктерін 

көрсетеді. 

Концепт терминінің теориялық негіздері Д.С.Лихачев, Н.Д.Арутюнова, Е.С.Курбякова, 

А.Н.Мороховский, Н.К.Рябцева, В.А.Маслова, А.Я.Гуревич, А.Вежбицкаяның еңбектерінде әр түрлі қырынан 

қарастырылды. Концепт сөздердің беретін ұғымын түсіну арқылы жеке адамнан бастап, қоғамдық  топтардың, 

бүкіл бір ұлттың, халықтың тіл өрісінің, дүниетанымының ерекшеліктері айқындалады [1, 53]. 

Концепт біздің түсінігіміз бойынша ұжымның (халықтың, ұлттың) білімі мен танымының бірлігі, 

ұғымдық жүйенің негізгі бірлігі, ол этномәдени ерекшеліктерді бірден таныта алатын тілдік бірлік. Концепт 

сөздің, сөз тіркесінің, тұрақты орамдардың мазмұндық формасы арқылы өзекті болады. Мазмұндық форма, 

бейне, символ, түсінік арқылы беріледі де, ұлттың менталды жүйесіне енеді.Тілдік тұрғыдан келгенде 

концептіге тіл иесінің әлемді, қоршаған ортаны қарапайым түсінуін білдіретін лексемалар жатады, бұндай 

лексемалардың жиынтығы ұлт мәдениетін, ұлттың таным-түсінігін шоғырландырып көрсететін 
концептосфераны құрайды. 

Мәдени концептілер - белгілі бір халықтың, ұлттың мәдениетін, салт дәстүрін, дүниетанымын түсінудің 

кілті. Олар халықтың өзіндік мәдениетін өз ішінен ұғынуға көмектеседі. Мәдени концептілерді талдау арқылы 

ұлттық мәдениеттің даму қалпын, оның қазіргі өмірдегі жай күйін білеміз. «Мәдени концепт» ретінде тілдік 

бірліктің концепт құрудағы өзіндік лексиконы, синонимдік қатары, ассоциациялық байланысы бар және 

семантикалық өрісі кең атауларды танимыз. «Бәйтерек» концептісін де сол  ұғымының  бірі деп қарастырып 

анықтасақ. 

«Қазақ сөздігінде» «Бәйтерек – 1.зат. <лат.populous italica> Биіктігі 40 метрдей, қалың қабықты, 

бұтақтары тармақталмай тік өсетін, жапырақтары жалпақтау келген тал тұқымдасының терек туысына жататын 

ағаш, мырзатерек. 2.ауыс. Мықтылық, зор болушылық, саясы молдық. 3.ауыс. Тірек, таяныш, сүйеніш, қорған, 

пана» деп берілген [2, 212]. 
Ежелгі түркі халықтарында әлемнің символдық бейнесінің негізі –Ғалам ағашы (Мировое дерево). Көне 

түркілердің тасқа қашалып жазылған ескерткіштерінде «төбеде көк аспан, төменде қоңыр жер жаралғанда, екі 

ортасында адам ұлы жаратылған» деген анықтама бар. Осы мифологиялық танымдарға сәйкес көк аспанды 

тіреп, жерге түсірмей тұратын мықты тіреулер болады, олар бірде – биік жартастар, тау шыңдары (Хантәңірі), 

енді бірде – Ғалам ағашы болған. Осындай Ғалам ағашының рөлін ұйғырларда тәңірі терек (көкті тіреп 

тұратын ағаш), якуттарда бөлек өскен қайың ағашы, славяндарда емен, енді бір елдерде сейва ағашы атқарса, 

қазақ халқында бәйтерек ағашы осындай рөлге ие болғандығын қазақ халқының мифтік аңыздарынан, қиял – 

ғажайып ертегілерінен байқауға болады. [3, 88].  

 Яғни, бәйтерек - ежелгі танымға сәйкес тылсым қасиетке ие алып ағаш. 

«Бәйтерек – әлемдік ағаш. Әлемдік нұсқалардың бірі, әлем үлгісі. Барлық аңыздық дәстүрлерде, соның 

ішінде қазақы мифологияда кездеседі. Бәйтерек (нақты түпкі терек, Ана-терек) әлемдік ағаш ретінде барлық үш 
деңгейін – аспанның тоғыз немесе жеті қабаты болып есептелетін жоғарғыны, ортаны, әлемнің тоғыз немесе 

жеті қабаты болып есептелетін төменді байланыстырады. Оның жекелеген бөліктері өзімен дербес әлемдердің 

бөліктерін танытады: тамыры – жерасты әлемі, ұшар басы – орталық әлем, бұтақтары мен жапырақтары – 

жоғарғы әлем. Ал «терек» сөзінің этимологиясы (нұсқалары: дарақ, дарау, дара, тарақ). 

Бәйтерек – әдепкі өмір. Анағұрлым жиі кездесетін, көпшілік ертегілерде нақтылы жеке кездесетін сюжет 

мынадай: Кейіпкер жерасты әлеміне тап болады және ұзақ сапар шеккеннен кейін жыланды немесе үшбасты 

айдаһарды өлтіріп, Алып Қарақұс (Самұрық) деп аталатын алып құстың балапандарына көмектесетін жерде 

үлкен ағашқа кездеседі. Осы құс ризашылығы ретінде кейіпкерді жер бетіне шығарады. Ағаш – әлемдік ағаш, 

ал құс пен жылан – қарсы беттегі – жоғарғы немесе төменгі әлемдердің өкілдері. Олардағы мәңгілік қарама-

қарсылыққа орталық әлемнің өкілін – адамды, ертегі кейіпкерін қосады. 

Бәйтерек– әлемдік ағаш – өзімен әлем орталығын танытады. Ол – есік, әлемдер арасындағы қақпа және 

әдетте мұндай ағаштардың әсерінен рәсімдік әрекеттер болып жатады. Қазақтың «Қобыланды» эпосы мен 
Қашағанның «Адай тегі» дастанында әлемдік ағаш алтын жапырақты ағаш ретінде (алтай эпосында – алтын 

және күміс жапырақты), Қашаған дастанында тағы түрлі жемісті ағаш ретінде танылады. 

Бәйтерек сөзі қазақтардың ру-тайпалық таңбалық жүйесінде қолданылады. Мәселен, рулық ұран мен 

қаңлы тайпасының мифтік ата-бабаларының бірі – Бәйтерек. Түркілік мифтік-дәстүрлердің әлемдік ағашы сақ-

якуттарда анағұрлым жақсы сақталған. Ол ал-лук-мас немесе пай-кайын (Қайың - қатын) деп аталады.» [4]. 

Бәйтерек - ежелгі түркі сөзі, «бәй» - үлкен, алғашқы деген ұғымдарды, ал терек (парсы тілінде -дарақ) 

«ағаш» деген ұғымды білдіреді. Демек, «Бәйтерек» екі сөздің бірігуінен жасалып, «зәулім ағаш» дегенді 

танытады. Қазақ тілінде «бәйтерек», «терек» атауы халық поэзиясының шығармаларында «ағаш» сөзінің толық 

синонимі ретінде қолданылады. Мысалы: Ақтамберді жырау:  
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Жапанға біткен терекпін, 

Еңсемнен жел соқса да теңселмен – 

десе, Аралбай жырау:  

Мен – жапанда қалған бәйтерек, 

Жағдайсыз күні жел соғып 

Жапырағы жерге төгілген... 

Келтірілген екі мысалда да авторлар жансыз, тілсіз деп қабылданатын ағаш арқылы өздерінің ішкі 

тебіреністерін білдірген.  
Бәйтерек ұғымы – бүгінгі күні жас Астананың символына айналды. Бұған негіз болатыны – Астана 

қаласында бой көтерген жер шарының макетін көкке көтеріп тұрған алып сәулет құрылысы. Бұл нышанды 

қалай таңдағаны туралы Елбасы өзінің «Еуразия жүрегінде» атты кітабында ашып айтқан: «...Жаңа астананың 

символы нақты не болуы тиіс? Қандай дүние біздің ұлттық тыныс – тіршілігімізді, бет-бейнемізді дәл бейнелей 

алады әрі бір көргеннен бәріне түсінікті бола кетеді? Мен өзімнің жеке тәжірибем мен Ұлы Даланың мәдениеті, 

тарихы, мифологиясы туралы оқығандарыма сүйеніп, ойша көп образдарды сомдап шықтым. Ойым онға, санам 

санға бөліне келе, ақыр аяғында Бәйтерек символына тоқтадым» [5, 157]. 

Сонымен «Бәйтерек» концептісі – теректің белгілі бір түрі, биік өскен ағаш, мифологиялық астары бар 

сенім  ұғымдарын біріктіреді. Оның семантикалық ауқымы: 

1.«Бәйтерек» - терек туысына жататын ағаш, мырзатерек.  

2. «Бәйтерек» - мықты, зор болушылық, саясы молдық.  

3. «Бәйтерек» - тірек, таяныш, сүйеніш, қорған, пана. Метафоралық мағына: рухани мәнге ие: «Ата - 
бәйтерек, бала – жапырақ». 

4. «Бәйтерек» - жаратушыға сыйыну объектісі, жердің дәл кіндігінде өсетін, тамыры жерасты, діңі адам 

әлемі, басы рухтар мекені болып табылатын көк тіреуіш. 

5. «Бәйтерек» - Астана қаласының, тұрақтылықтың, Қазақстан мемлекеті экономикасының өсуінің 

символы.  

Қорыта айтқанда, «бәйтерек» концептісі қазіргі қазақтың тілдік әлем бейнесінде алыптықтың, биіктіктің, 

мықтылықтың символы. 
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1991 жылы егемендікке қол жеткеннен кейін экономикалық өзгерістердің өзіндік үлгілерін іске асыру 

және нарыққа көшу бағытын ұстаған Қазақстан Республикасының кеден саясаты ішкі және сыртқы саясаттың 

құрамдас бөлігіне айналып тәуелсіз елде жүргізілген сыртқы экономикалық қызметті ырықтандыру 

нәтижесінде алуан түрлі мыңдаған кәсіпорындарға, сондай-ақ, жеке тұлғаларға өз өнімімен сыртқы рынокқа 

тікелей шығу құқығы берілді, мұның өзі тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы алып өту 

саласындағы мемлекеттік реттеудің рөлін күрт көтерді[1]. 

Егеменді Қазақстанның түзілуінен ішкі және кеден саясаты олардың құрамдас бөлігі болды. Оны іске 

асыру үшін мемлекеттің басқарушылық қызметі, арнайы өкілетті органдар , заңдық негіз керек.  

Кеден саласы Қазақстан үшін мемлекеттік егемендікті және тәуелсіздікті, оның экономикалық 

қауіпсіздігін, сонымен қатар егеменді мемлекеттің қызметіндегі қайтадан пайда болған ішкі саясат, экономика , 

қорғаныс және т.б. салаларын қамтамасыз етудің құралы ретінде болды. 
Қазақстанның егемендігін , тәуелсіздігін , экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің  құралы ретінде 

кеден саласы пайда болды. 

Алғашқы пайда болған кеден заңдылығының кедендік реттеуде мұлт еткен жерлері де болды. Кеден 

саласына қатысты негізгі заңның қабылдануына  дейін кедендік реттеудің өзін оны ғылыми зерттеу жағдайында 

осы саланың бір институты ретінде қарастыруға болады. Сондай – ақ әкімшілік пәні менен әдістері кеден 

саласының кейбір мәселелерін қамтыған.  

Жеке мемлекеттің құрылу кезінде кеден саласына қатысты бірнеше нормативтік құқықтық актілер 

қабылданды. Негізінен кедендік тарифтік реттеуді қамтитын 1991 ж. 24 желтоқсандағы «Кеден тарифтері мен 

баждары туралы» ҚР – ң Заңы , Үкіметтік шешімдерін, әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің 
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нормаларымен сәйкес келетін 1991 ж. 12 желтоқсандағы «ҚР – ң кеден комитетін құру туралы» Президент 

жарлығын айтуға болады. 

Келесі кеден саласындағы маңызды қадам – «ҚР кеден ісі туралы» 1995 ж. 20 шілдедегі Заң күші бар 

Президент Жарлығы (бұдан кейін – «Кеден ісі туралы» Жарлық) – 1999 ж. 16 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Заңы ( бұдан кейін – «Кеден ісі туралы» 

Заң) [2]. 

Кеден одағындағы нормативтік құқықтық реттеу жүйесінің тарихи құрылуы 1995 жылдың басында Ресей 

Федерациясы мен Беларусь Республикасы арасындағы Кеден одағы туралы келісімге қол қоюдан басталды, сәл 
кейінірек ол келісімге Қазақстанда қосылды. Сол сәтте кедендік мекеме мамандардың пікіріне қарамастан, 

бірыңғай кедендік-тарифтік реттеуді енгізу жолымен және кедендік заңнамаларды үйлестіру арқылы кеден 

одағын құруға болады деп басшылар шешім шығарды [3]. 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 сәуірдегіҚазақстан Республикасының Кеден кодексі 

Қазақстан Республикасындағы кеден ісі тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік 

шекарасы арқылы өткізудің, кедендік ресімдеу мен кедендік бақылаудың, кедендік режимдерді қолданудың, 

кедендік төлемдері және салықтарды алудың, кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрес 

жүргізудің тәртібі мен шарттарын, мемлекет пен сыртқы экономикалық және өзге де қызметті жүзеге асырушы 

тұлғалардың арасындағы билік қатынастарына негізделген кеден саясатын іске асырудың басқа да құралдарын 

қамтиды [4]. 

2010 жылғы 30 маусымда Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы заңнамасы қабылданған 

болатын. Сол заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасындағы кеден ісі деп Қазақстан Республикасы айрықша 
юрисдикцияға ие Кеден одағының кедендік аумағының бөлігінде (Қазақстан Республикасының аумағында) 

тауарларды Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізумен, оларды Кеден одағының бірыңғай кедендік 

аумағында кедендік бақылауда тасымалдаумен, уақытша сақтаумен, кедендік декларациялаумен, кедендік 

рәсімдерге сәйкес шығарумен және пайдаланумен, кедендік бақылау жүргізумен, кедендік төлемдерді және 

салықтарды төлеумен байланысты қатынастарды, сондай-ақ кеден органдары мен көрсетілген тауарларды 

иелену, пайдалану және оларға билік ету құқығын іске асыратын тұлғалар арасындағы билік қатынастарын 

реттеу танылады [5]. 

Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу Кеден одағының кеден заңнамасына, ал ондай 

заңнамамен реттелмеген бөлiгiнде Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жүзеге асырылды. 

Кеден ісін іске асыру кезіндегі мемлекеттік басқару саласы кеден ісінің аясы болып табылады. Кодекс 

Қазақстан Республикасындағы кеден ісінің құқықтық, экономикалық және ұйымдық негіздерін айқындайды 
және Қазақстан Республикасының егемендігі мен экономикалық қауіпсіздігін қорғауға, Қазақстан 

экономикасының дүниежүзілік экономикалық қатынастар жүйесіндегі байланыстарын жандандыруға және 

сыртқы экономикалық қызметті ырықтандыруға бағытталған. 

2018 жылдың бірінші қаңтарынан бастап елімізде Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы 

жаңа кодекс күшіне енді. Осы арқылы ұлттық заңнаманы Еуразиялық экономикалық одақтың Кедендік 

кодексімен сәйкестендіру көзделген. Жаңа құжат кедендік рәсімдеу мерзімін азайтып, әкімшілік кедергілерді 

кемітеді. Бұл әсіресе бизнес қауымдастығы үшін тиімді болмақ. Заңнамаға сәйкес кеден бекеттерінде жұмысты 

жеңілдететін жаңа технологиялар орнатылады. Осының арқасында декларациялау үрдісі 1 тәуліктен 4 сағатқа 

дейін қысқарады. Сондай – ақ жаңа жылдан бастап қолданысқа енетін жаңа кодекс еліміздің транзиттік және 

экспорттық әлеуетін арттыруға ықпал етеді [6]. 

Бәрімізге де белгілі , тауарды шығару үшін алдын ала кеден бажын төлеу керек. Онсыз декларация 
қабылданбайды, тауар да шықпайды. Ол – ерекше өзгерістің бірі. Қазір кеден бажын төлемей , бір айға дейін не 

алты айға дейін тауарды шығаруға болады. 

Кедендік реттеу, бүгінгі түсінігімізше, кеден құқық институттарының жиынтығы, «кедендік әкімшілік 

ету» ұғымын білдіреді. 

Осылайша Қазақстандық кеден заңдылығы құрылымы бойынша әр түрлілік сипатқа ие болып, 

халықаралық кеден құқығы нормаларына, конституциялық, әкімшілік қылмыс, қаржы, салық, қылмыс – 

процессуалдық құқық салаларынасүйенеді. 

Қазақстанда кеден саласының жаңадан енгізілуіне орай және сол кезеңнің заңдарына сәйкес, кеден 

органдарының қызметінің жүзеге асуына байланысты кедендік құқық өзінің қалыптасқан уақытынан бастап, өз 

алдына, дербес тіршілік етуге ұмтылды. 

Біз көрсетіп отырған кеден құқығының құқықтық реттеу пәні құқықтық қатынастарды реттеу үшін 

қабылданған, ол заңды бекітілген, кешенді сипаттағы нормаға ие. 
Кеден құқығы өзінің пайда болу кезінен бастап сол кезеннің заңдарына, Қазақстан үшін кеден 

саласындағы жаңалықтарға сәйкес кеден органдарының атқаратын қызметтерінің күшіне орай дербестікке 

ұмтылды. Ю.А. Тихомиров сияқты бірқатар ғалымдар кедендік реттеуді әкімшілік құқық институты ретінде 

қарастырды. Әйтсе де, ол , бір жағынан: «... жоғарыда аталған мемлекеттік және қоғамдық өмір салаларын тек 

қана мемлекеттік басқарудың өзінде ғана қарастыруға болмайтындықтан, жалпы және ерекше бөлімдердің 

мазмұны мен арақатынасын жаңаша түсіну алда тұрған мәселе. Оларда өзін – өзі ұйымдастыру және өзін – өзі 

реттеу бастамалары күшейіп келеді» , - дейді [7]. 

Кеден құқығы заңмен айқындалған құқықтық реттеудің өзіндік мәселелеріне ие.  
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М.А. Сәрсембаев кеден құқығының пәні туралы: « Конституциялық, әкімшілік, қаржы, қылмыстық, 

салықтық заңдылықтар нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастардың топтары кеден құқығын реттейтін 

пәнінің жиынтығын құрайды» , - деп баса айтады [8]. 

Кеден құқығы пәніне К.К. Сандровский берген анықтама өзіне көңіл аударатын: « Кеден құқығына 

сәйкес мемлекет бекіткен режимге және жалпы кеден саясатын жұргізуге байланысты пайда болған қоғамдық 

қатынастар осындай пән болып табылады. Бұл аймақта 1964 жылғы КСРО К еден кодексінің ережелеріне 

негізделген алғашқы анықтамалардың бірі болды [9]. 

Қорыта келе, кедендік рәсім көмегімен тауарларды кеден шекарасы арқылы оның мақсатына, тұрған 
жерінің шарттарына және кеден аумағында пайдалану шегіне байланысты тасымалдаудың нақты тәртібі 

анықталады. Кедендік рәсімдердің мәні мен рөлі өте жоғары болғандықтан кедендік рәсім тауардың мақсатына 

байланысты кеден шекарасы арқылы тасымалдаудың тәртібін, оның кеден аумағында орналасуының 

шарттарын, тауарды пайдаланудың шегі, тауарларды тасымалдаушы тұлғаның құқықтары мен міндеттері, 

нақты бір кедендік рәсіммен тасымалданатын тауарларға қойылатын талаптарды бекітеді. Тауарларға 

қойылатын талаптар уақытымен өзгеріп, жаңарып тұрады. Дегенмен, кеден шекарасымен өту кезіндегі тәртіп 

пен зандылықты сақтап қалады. 
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Сегодня многие компании инвестируют средства в другие предприятия в объемах, не позволяющих 

управлять финансовой и хозяйственной политикой объекта инвестиций, и в форме не соответствующей 

совместной деятельности. Но характер отношений между инвестором и компанией в данном случае будет 
отличаться от простого инвестирования, то есть пассивного вкладывания средств. Даже если инвестор, не 

контролируя объект инвестиций, участвует в принятии решений по его финансовой и операционной политике, 

это означает, что он оказывает существенное влияние на инвестируемую компанию. В таком случае инвестор 

получает возможность воздействовать на результаты деятельности объекта инвестиций и в определенной мере 

становится ответственным за них. Такой объект инвестиций получил название ассоциированной (или 

зависимой, как ранее было принято называть ее в Республике Казахстан) компании. 

При составлении отчетности казахстанского инвестора, имеющего вложения в ассоциированную 

компанию, наиболее важные вопросы заключаются в том, каким образом учесть то участие, которое инвестор 

принимает в выработке политики объекта инвестиции, и как предоставить пользователю наиболее достоверную 

информацию о рентабельности (доходности) инвестиций в ассоциированную компанию. 

Инвестиции - активы компании, представляющие собой вложения капитала в денежной, материальной, 

нематериальной формах с целью получения текущих или будущих доходов. 
Последствиями инвестиций может быть установление контроля или значительного влияния над 

компаниями (объектами инвестиций). Кажется, что существенное влияние и контроль - аналогичные понятия. 

Общим для них является возможность при помощи тех или иных способов определять оперативную и 

финансовую политику объекта инвестиций. При этом способы достижения этой цели во многом схожи. Однако 

различие между контролем и существенным влиянием заключается в том, в какой степени инвестор может 

определять указанную политику. 

Метод долевого участия 
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При измерении инвестиций в ассоциированные организации по методу долевого участия инвестор 

должен следовать процедурам и раскрыть информацию в соответствии с МСФО(IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные предприятия». 

В соответствии с методом долевого участия при первоначальном признании инвестиции в 

ассоциированное или совместное предприятие признаются по себестоимости, а затем их балансовая стоимость 

увеличивается или уменьшается за счет признания доли инвестора в прибыли или убытке объекта инвестиций 

после даты приобретения. Доля инвестора в прибыли или убытке объекта инвестиций признается в составе 

прибыли или убытка инвестора. Средства, полученные от объекта инвестиций в результате распределения 
прибыли, уменьшают балансовую стоимость инвестиций. Балансовая стоимость инвестиций также 

корректируется с целью отражения изменений в пропорциональной доле участия инвестора в объекте 

инвестиций, возникающих в связи с изменениями в прочей совокупной прибыли объекта инвестиций.  

Учет инвестиций в ассоциированные компании регулируются МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные предприятия и совместные предприятия». Этот стандарт не применяется в отношении 

инвестиций в ассоциированные предприятия, находящихся у: 

компаний, специализирующихся на венчурных инвестициях; 

взаимных фондов и аналогичных предприятий, включая страховые фонды, стоимость паев которых 

связана с результатами инвестиций, которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

Взаимное участие акционерных обществ в уставном капитале друг друга не может превышать двадцати 

пяти процентов каждого из уставных капиталов, если иное не предусмотрено законодательными актами. 
Акционерные общества, взаимно участвующие в уставных капиталах друг друга, не могут пользоваться более 

чем двадцатью пятью процентами голосов на общем собрании акционеров друг друга.  

Зависимая (ассоциированная) компания не является частью группы. Группа включает материнскую и 

дочерние компании. Зависимая (ассоциированная) компания - это инвестиция группы. 

В соответствие с МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия», ассоциированная 

компания - это компания, в том числе неакционерное предприятие, такое как партнерство, на деятельность 

которого инвестор оказывает значительное влияние, и которая не является ни дочерней компанией, ни долей в 

совместной деятельности. 

Основой достижения существенного влияния на деятельность другой компании является участие в 

капитале и связанный с этим объем прав на участие в управлении. 

Если инвестору прямо или косвенно принадлежит 20 или более процентов прав голоса в отношении 
объекта инвестиций, то считается, что инвестор имеет значительное влияние, за исключением случаев, когда 

существуют убедительные доказательства обратного. При этом следует иметь в виду, что по МСФО (IAS) 27 

«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» для получения контроля над акционерной 

компанией акционеру необходимо владеть не менее чем половиной ее голосующих акций. Таким образом, в 

данном случае различие между контролем и существенным влиянием носит чисто количественный характер. 

Компания теряет существенное влияние, когда она теряет возможность участвовать в принятии решений 

в отношении финансовой и хозяйственной политики объекта инвестирования, при этом потеря существенного 

влияния не обязательно сопровождается изменением в доле владения голосующими акциями. 

Наличие и влияние потенциальных прав голоса, которые на текущий момент являются реализуемыми 

или конвертируемыми, включая потенциальные права голоса других предприятий, являются факторами, 

которые должны учитываться при оценке того, имеет ли предприятие значительное влияние. Потенциальные 
права голоса не являются реализуемыми или конвертируемыми на текущий момент, если они, например, не 

могут быть реализованы или конвертированы до определенной даты в будущем или до наступления 

определенного события. 

При оценке наличия значительного влияния принимаются во внимание также потенциальные права 

голосования по договорам или другим инструментам, которые возможно исполнить или конвертировать на дату 

проведения оценки. Потенциальные права голосования включают варранты на акции, опционы на покупку 

акций, долговые или долевые инструменты, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, и 

другие аналогичные инструменты, которые в случае их исполнения или конвертации, предоставляют их 

держателю права голоса. Потенциальные права голоса не являются реализуемыми или конвертируемыми на 

текущий момент, если они не могут быть реализованы или конвертированы до наступления определенной 

будущей даты или будущего события. 

Само понятие значительного влияния предполагает, что инвестор во многом ответственен за результаты 
деятельности ассоциированной компании и рентабельность инвестиций во многом зависит от правильности 

принимаемых инвестором решений по финансовой и операционной политике ассоциированной компании. 

Рассмотрим на примере компании А и В: 

Компания «А» приобрела 35% компании «В» за 21 600,0 тыс. тенге 

В бухгалтерском учете компания «А» произвела следующую запись: 

Дебет 2210 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия - 21 600,0 тыс. тенге 

Кредит 1030 Денежные средства на текущих банковских счетах - 21 600,0 тыс. тенге 

Но компания «А» приобрела свою долю дороже (21 600,0 тыс. тенге), чем она стоит по данным баланса 

35% (60 000,0 - 24 000,0) = 12 600,0 тыс. тенге 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30003736
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Гудвилл = 21 600,0 - 35% × 36 000,0 = 9 000,0 тыс. тенге 

На данном этапе необходимо отметить, что ни компания «А», ни компания «В» не делают никаких 

бухгалтерских записей по распределению разницы. Это связано с тем, что метод долевого участия не 

предполагает регистрацию в учете отдельных активов и обязательств инвестируемой компании. Компания «А» 

оставляет разницу в сумме 9 000,0 тыс. тенге на счете инвестиций в составе 21 600, 0 тыс. тенге. 

Гудвилл в составе инвестиций не подлежит амортизации. Поскольку гудвилл, который формируется из 

части балансовой стоимости инвестиций в ассоциированное предприятие, не признается отдельно, он не 

подлежит отдельному тестированию на обесценение с применением требований, установленных МСФО (IAS) 
36 «Обесценение активов». Убытки от обесценения гудвилла (если таковые будут выявлены) включаются в 

сумму прибыли (убытков), влияющих на балансовую стоимость инвестиций. Например, если впоследствии 

будет признан убыток от обесценения гудвилла, включенного в балансовую стоимость инвестиций в компанию 

«В» в сумме 1350,0 тыс. тенге, то в бухгалтерском учете будет произведена следующая запись: 

Дебет 7420 Расходы от обесценения активов - 1 350,0 тыс. тенге 

Кредит 2210 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия - 1 350,0 тыс. тенге 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ИДЕЯНЫҢ БАСТАУЛАРЫ 

 

Жалғабаева А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
 

Ұлттық рух, сана, дәстүр, дін, діл, тіл, т.б. қасиеттер ұлттың рухани құндылықтары қатарында ұлтпен 

бірге өсіп не өшіп отырады. Өйткені А.Байтұрсынов айтқандай: «Ұлттық сана дегеніміз – ұлттың өзін сезінуі 

және түсінуі, сезімге әрі ой-пікірге арқа сүйейтін ұлттық сана болады» [1,31-б]. Ал қазақ халқының (өзгенің де) 

ұлттық мәдениетінің тарихи дамуының өзегі – ана тілі екендігі белгілі. М.Жұмабаев айтқандай «ұлт жоқ жерде 

тіл жоқ».  

Қазақ өміріне кеңестік сананың енуі ұлттық ой-сананың өзгеруіне әкелгені, әдебиетте социалистік 

құрылысты жырлаған шығармалардың ұлттық рухани сұхбаттастықтан алшақтап кетуі әдебиеттегі таптық 

жадағайлыққа жол ашты. Қазан төңкерісімен қоса ілесе келген өзге елдің мәдениеті мен кеңестік дәуірдің 

тоталитарлық саясаты біздің ұлттық санаға селкеу түсіріп, танымымыз бен тіршілігімізге тосын жағдайлар 

ендірді. Зар заман ақындары жырлағандай, ұлттық менталитетімізге жат өмірдің, өзгеше көзқарастардың 
қалыптасуына орталықтан жүргізілген саяси-қоғамдық басшылық әсер еткені белгілі. Оның салқыны біздің 

барлық рухани салаларымызда өзінің ізін салуға мәжбүрлікті міндеттеді. Айталық, сол уақыттағы 

шығармаларда ұлттық этнопсихологияға жат неше алуан оқиғалар, қоғамдық құбылыстар, жеке танымдық 

өзгерістер пайда болды. Халықтың ұлттық ойлау жүйесіне үлкен өзгерістер енді. Этнодеформацияға ұшырау ең 

алдымен көзқарас қайшылығынан байқалады. Сөйтіп, жаңаша ойлау бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі ойлау 

жүйесін бүтіндей жоққа шығаруға күш жұмсайды, сонымен қатар ұлттық ой-сананың тұтас тұлғасы жоғалып 

кетпейді, жарықшақтанады [2,18-б]. 

Социализм реализм әдебиеті атанған ұлттық жазба әдебиетімізді дамытудағы Қазан төңкерісінен кейінгі 

70-жылдың тәжірибесі таразыға қайта салынып, құндылықтары қайта қаралып жатқан уақытта ауыр жүктің бар 

салмағы 1920-50-жылдарда дүниеге келген туындыларға түсіп тұр. Бұл аралықтағы көркем шығармалардың 

көпшілігінің авторлары сол кезеңде алыптар тобы атанып кеткен С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров, 

М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мұстафин болып табылады. Бұлардың қаламының өнімді қарпыған уақыты да жалаң 
ұран мен орынсыз дүмпуге жол берген отызыншы және ұлт мүддесі үшін жанын отқа салып шырылдаған 

бірталай қазақ зиялыларының басын жалмаған репрессияның жалғасы болып табылатын 50-ші жылдарға сай 

келеді. Сондықтан кеңестік дәуірдің жетекші идеясының шылауында болған ақын-жазушылардың мұрасын 

қайта бағалағанда ұстанатын ғылыми принциптер қандай болуы керек? Ұлтшыл ақын-жазушылар түгел 

ақталған 1989 жылдан кейін «азатшыл демократ жазушылар», 1997 жылы қазақ әдебиеттану ғылымында «алаш 

ұранды әдебиет», «алаштану», «Алаш әдебиеттанушылары» т. б. ғылыми түсініктер пайда болды. 

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде небір тар жол, тайғақ кешулерден сүрінбей өтіп, әлеуметтік, 

экономикалық, саяси жаңару жолына түскен Қазақстан бүкіл әлемдік қауымдастық ортасында өз орны, өз 

беделі бар абыройлы мемлекетке айналды. Бүгінде біз ұлттық идея туралы көп айта бастадық. Себебі кез 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1051741
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1051741


105 

 

келген ұлттың өзінің идеологиясы болмай, бір ұлттық мүддеге еңбек етпей әлемдік өркениетке жете алмаймыз 

және ұлттың бәсекеге қабілеттілігі де төмендейді. Қазақтардың ұлттық мәртебесі мен ұлттың өзін бағалау 

деңгейі мемлекет құраушы ұлт мәртебесіне сай келуі тиіс. Ұлттың бәсекеге қабілеттілігінің аса маңызды шарты 

– бұл әлемдік бәсекелестік үрдісінде табысқа жетуге мүмкіндік беретін, күшті рух пен білім екендігін де ел 

түсіне бастады. 

Қазақ қазақ болғалы оның әдебиеті бірге жасасып келе жатқаны белгілі. Сонау бағзы заманнан бергі 

әдебиеттің халықтың рухын көтерер сөз асылының бір арнасы ел бірлігі, ұлт азатшылдығы ұғымдарымен 

астасып жатады. Тіптен ежелгі деп есептелетін «Орхон-Енесей» жазба ескерткіштеріндегі өлең жолдарын оқи 
қалсаң, бойыңа ерен күш пен қайрат еніп, еңсең көтеріліп, жан-дүниеңе өзгеше қуат құйылары анық.М. 

Жолдасбеков Орхон жырларын ерлік жырына жатқызып, оның басты себебін мынада деп біледі: «Орхон 

ескерткіштерінің де, қазақ эпостарының да идеясы бір. Ол – өз елін, өз жерін шет басқыншылардан, сыртқы 

жаулардан қорғау идеясы» [3, 78-79бб]. Ал, идея негізі – елдік намыс. Осынау намыстан жаралған ұлы идея – 

халық, ұлт атты қоғамдастықтың қиналғанда медет тұтар қуат күші. Ол елді ерлікке бастап, теңдікке, теңдік 

елді елдікке жеткізеді. 

Бүкіл түркі халқына ортақ әдебиеттен енші бөлген тұсымыз «Хандық дәуір әдебиеті». М. Мағауин бұл 

туралы: «Дербес қазақ атымен аталатын әдебиеттің өмір сүруі –XV ғасырдаң орта шенінен басталады. Бұған 

себепкер болған жай – 1456 жылы Шу бойында қазақ хандығының құрылуы…» [4,6-б] дейді. Бұл кезең де ерлік 

жырының, азаттық жырының аса бір жарқырап жанған тұсы еді.Қазақ қазақ болғалы, ел болып ұйысқалы, ұлт 

болып орныққалы сыртқы жаудың шапқыншылығына, аласапыран замандар әкелген жаугершілік пен 

үркіншілікке аз ұшыраған жоқ. «Ата жұрты бұқара, // Өз қолында болмаса,// Қанша жақсы болса да, // Қайраты 
туған ер ғаріп//» [4, 25-б], «Қайранда менің Еділім,// Мен салмадым, сен салдың, Қайырлы болсын сіздерге // 

Менен қалған мынау Еділ жұрт!…» [17.29 ] деп Асанқайғы, Қазтуған жыраулар «Ой түбіндегі асыл сөзді шер 

толқыта шығарған» заман да болды. Ой толғаудың өрісін ашып, көкейге сары уайым ұйытпай, санаға серпіліс 

әкеліп, туған ел, туған жер сағынышын ұран ғып көтерер, ел намысына от жаныр бұл толғаулар – ұлт боп 

ұйысудың қатығына айналған жырлар. 

ХХ ғасыр басындағы әдеби мұрамыздың дені езгіде жүрген, тәуелсіздікті арман еткен елінің жанашыры 

болып, өлшеусіз қызмет етті. Халқымыздың озық ойлы ұлдары туған елі мен жерінің азаттық алуын армандап, 

бұл идеяны жүзеге асыру жолында күрес жүргізді, басын бәйгеге тікті, құрбандыққа барды. Сол бір дауылды, 

дүрбелеңді жылдарда: «Тұр енді, қазақ, ұйқыдан, Ұйықтайтын емес бұл заман», - деген ұлттық ұрандар әр күні, 

әр жерде естіліп жатты. Тұншығып естілсе де бұл ұрандар халық көңілінің ой-санасын оятуға өз септігін 

тигізді. Осы ұрандар азаттық алған ел үшін арада ғасырлар өтсе де өз маңызын жойған жоқ, туған халқын 
биікке жетелей береді. «Мың өліп, мың тірілген» бабаларымыздың тәуелсіздікке ұмтылған жылдарындағы 

жырларының жаңғырығы халық санасында мәңгі сақталуы керек, ол жырлардың азаттық рухы бүгінгі егеменді 

еліміздің, біздің сана сілкінісіне қалтқысыз қызмет ете берері ақиқат, шындық. 

Ел бірлігі, ұлт бірлігі 70-80 жылдардағы қазақ тарихи романдарының басты тақырыбына айналды және 

таптық, революцияшылдық ағымдағы әдебиеттен өзгеше аңғар танытты. Қазақ елінің сан ғасырлық тарихын 

байлар мен кедей таптардың қырқысуын көрсет деген тоталитарлық саясаттан бұра тартып, басқаша сарында 

бағыт алды. Бүткіл қазақ даласы көркем шығарманың негізгі эпикалық өрісі болғанда, сол даланың ұлт-

азаттық идеясын ту етіп көтерген қазақ тарихы қаһармандары оның бас кейіпкеріне айналды. 

Ұлт-азаттық идеясын, ұлттық рух көріністерін өзекті тақырыбы еткен тарихи роман 70 жылдардағы 

әдеби дамудың жетекші жанрына айналды. Олардың көрнектілері жұртшылыққа кеңінен мәлім. Бұлар - Ілияс 

Есенберлиннің «Көшпенділер» атты роман трилогиясы (1976), Әнуар Әлімжановтың «Жаушы» (1974), Софы 
Сматаевтың «Елім-ай» (1980, 1988), Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» (1981), «Елең-алаң» (1984), Мұхтар 

Мағауиннің «Аласапыран» (1983) романдары. Ел бірлігі, ұлт бірлігі 70-80 жылдардағы қазақ тарихи 

романдарының басты тақырыбына айналды және таптық, революцияшылдық ағымдағы әдебиеттен өзгеше 

аңғар танытты. Қазақ елінің сан ғасырлық тарихын байлар мен кедей таптардың қырқысуын көрсет деген 

тоталитарлық саясаттан бұра тартып, басқаша сарында бағыт алды. Бүткіл қазақ даласы көркем шығарманың 

негізгі эпикалық өрісі болғанда, сол даланың ұлт-азаттық идеясын ту етіп көтерген қазақ тарихы қаһармандары 

оның бас кейіпкеріне айналды. 90 жылдары қазақ елі ежелгі арманы тәуелсіздікке қол артқанда тарихи роман 

тың серпін танытып, бұның алдындағы туындыларда жеріне жеткізе қазылмаған, аршылмаған көп-көп жаңалық 

ақиқаттарды бүкпелемей, сыздықтатпай бар дауыспен, ашық айтып берді. ХХ ғасырдың әсіресе екінші 

жартысында туған қазақ тарихи романдары цензорлық, партиялық бақылаудың темір тезіне қарамастан, 

тоспасы бұзылған ағын судай тасқындады. Кешегітәуелсіздігіміз жолында жанқиярлықпен күрескен ата-

бабаларымыздың қайтпас-қайсар рухымен жігерлендірді. Қазір де еліміздің елдігін сақтауға қызмет етіп, 
тәуелсіздік тауқыметін көтерісуде. 
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АЙМАҚТАҒЫ МЕКТЕПТЕ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ПРОЦЕСІН ЖОСПАРЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Жалғасова А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тақырыптың өзектілігі. Мектептерде жалпы білім беретін сабақтарды (физика, химия, т.б.) жоспарлау 

бағдарламаның өзінде-ақ анықталып берілген, ал дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі әр оқу жылына дайындалғанда, 

оқушылардың дайындық дәрежесін, сол жердің жергілікті ерекшелігін, ауа-райының ерекшелігін және 
мектептің спорт құралдарымен жабдықталу жағдайын ескеру қажет. Бұл мәселеге С.Г. Арзуманов пен Т.С. 

Усманходжаев [1], Г.А. Васильков [2], В.С. Рубин [3], А.Н.Хан [4] өздерінің еңбектерінде көңіл аударды.  

Зерттеудің мақсаты –аймақтағы мектепте дене тәрбиесі процесін жоспарлау ерекшеліктерін анықтау. 

Зерттеудің міндеттері: 

1. Жалпы білім беретін орта мектептің міндетті түрде өтетін орта буын сынып оқушыларына арналған 

«Дене тәрбиесі» сабақтарын  жоспарлау ерекшеліктерін анықтау. 

2. Жалпы білім беретін орта мектептің орта буын сынып оқушыларына арналған «Дене тәрбиесі» 

бойынша сынып жұмыстарын жоспарлау ерекшеліктерін анықтау. 

3. Жалпы білім беретін орта мектептің міндетті түрде өтетін орта буын сынып оқушыларына арналған 

«Дене тәрбиесі» сабақтарын және сыныптан тыс жұмыстарын  жоспарлау арасындағы байланысын зерттеу. 

Зерттеудің әдістері мен ұйымдастырылуы. Жұмыстың алдына қойылған міндеттерді шешу үшін 

келесі ғылыми-әдістер қолданылды: а) әдебиеттерді талдау; в) құжаттарды тізбектеу. Барлық сараптау 
жұмыстары Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде, Ақтөбе қаласының  

№ 51 орта мектеп қабырғасында жүргізілді.  

Зерттеудің нәтижелері. Қазіргі таңда мектептерде дене шынықтыру сабағы аптасына 3 рет жүреді, 

яғни жылына 102 сағат жоспарланады (бұрын 68 сағат болатын). 1-тоқсандағы 27 сағатта: 1 сағат – білімнің 

негіздері, 12 сағат – жеңіл атлетика, 10 сағат – спорттық ойындары, 4 сағат – жалпы дене дайындығы өтеді. 2-

тоқсандағы 21 сағатта: 1 сағат – білімнің негіздері, 2 сағат – спорт ойындары, 14 сағат – гимнастика, 4 сағат – 

ұлттық ойындар жүзеге асырылады. 3-тоқсанда: 1 сағат – білімнің негіздері, спорт ойындары – 16 сағат, 4 сағат 

– ұлттық ойындар, 2 сағат – жалпы дене дайындығы, 10 сағат – шаңғы дайындығы. Жоспарланған 4 тоқсанда 1 

сағат – білімнің негіздері, 8 сағат – жеңіл атлетика, 8 сағат – спорт ойындары, жалпы дене дайындығына – 4 

сағат өтеді. 

9-сынып оқушыларына І-ІІ тоқсандарда «дене шынықтыру» пәнінен өтетін бағдарламалық материалдың 
тақырыптық жоспарын  түсіру барысында төмендегідей заңдылықтар анықталды. 

Жеңіл атлетикадан 2-7 сабақтарда оқушылардың әртүрлі дене қасиеттері дамытылады. Мәселен, 2-ші 

сабағындағы қысқа қашықтыққа жүгіру және 30-60 метрге жүгіруде оқушылардың жылдамдық қасиеті 

дамытылады.3-ші сабағындағы 30-60 метрге жүгіру, ұзындыққа секіруде оқушылардың жылдамдығы, 

ұзындыққа секіру жылдамдығы, күш жылдамдығы, 4-ші сабағындағы 100 м. жүгіру, ұзындыққа секіру, 

биіктікке секіруде жылдамдық, күш, жылдамдық, икемділігі дамытылады. 6-шы сабақта 2000 м жүгіру, допты 

лақтыру өткізіледі. Бұнда төзімділік, күш дамытылады. 7-ші сабағында 6-сабақ бекітіледі. 

Жалпы дамыту жаттығуы 8-11 сабақтарында өткізіледі, онда бірқалыпты жүгіру, нығыздалған доппен 

жаттығу орындау, гимнастикалық орындықпен жаттығу орындау, арқан тартыс жаттығуы арқылы 

оқушылардың шыдамдылығын, күш, күш-жылдамдығын дамыту көзделген.Жеңіл атлетикадан 12-17 – 

сабақтарда оқушылардың дене қасиетін дамытып, сынақ қабылданады. Ұзындыққа секіру, 2000 м жүгіру 
жаттығуы арқылы күш-жылдамдық, төзімділік, шыдамдылық дамымақ. 13-ші сабақта 100 м жүгіру, допты 

лақтыру арқылы оқушылардың күш-жылдамдығы, күші артылады. 14-ші сабақтағы 2000 м. жүгіру, допты 

лақтыру оқушылардың шыдамдылығын, күшін арттырады. 15-ші сабақта 30-60 м. жүгіру және биіктікке секіру 

арқылы оқушылардың жылдамдығы, икемділігі дамытылады. 

17-ші сабақтағы қысқа қашықтыққа жүгіру, биіктікке секіру арқылы оқушылардың жылдамдығы, күші, 

икемділігі артылады. 18-ші сабақта 17-ші сабақтың жаттығулары қайталанып, сынақ қабылданады. 

Баскетбол оқушыларға жаттығулар арқылы 18-27 сабақтарда үйретіліп, дамытылады. 18-19-шы сабақта 

допты беру әдістері (кеудеден, еденнен, иықтан), допты алып жүру үйретілсе, екі жақты баскетбол ойыны 

оқушылардың ептілігін, икемділігін, қызығушылығын арттырады. 20-шы сабақта допты қорғаушылардың 

көмегімен беру және ұстау, допты торға тастауды үйрету екі жақтың икемділігін және ойынға деген 

қызығушылығын арттырады. 21-ші сабақ допты бір-біріне беру әдістері (кеудеден, иықтан, еденнен), допты 

алып жүру, допты торға ыңғайлы әдіспен тастау жаттығуларын оқушылардың қатесіз орындауын 
дағдыландыруға арналған. 18-27-ші сабақта допты қорғаушылардың көмегімен беру және ұстау, допты торға 

тастауға үйретіліп, екі жақты баскетбол ойындары арқылы икемділігі, ептілігі, ойынға қызығушылығы 

дамытылады. 

28-ші сабақта білімнің негіздері бойынша оқушыларға «Ұлттық спорт түрлерінің даму тарихынан» 

теориялық материал беріледі. 

Міндетті түрде өтетін дене шынықтыру пәнінің жоспарлау құжаттарында ұсынылған бағдарламалық 

материалдың және сыныптан тыс спорттық-көпшілік шаралардың күнтізбелік жоспарының  байланысын 

зерттеу барысында келесідей заңдылықтар байқалды. 
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Жоспарланған сыныптан тыс шаралар міндетті оқу материалының негізгі ұқсастығы және 

айырмашылығы бар екені  көрініп тұр. Ең көп шаралар  

І - тоқсанда жоспарланған (қыркүйек, қазан айлары). Бұл жерде 9-11 – сыныптарға арналған жеңіл 

атлетикадан жарыс, жеңіл атлетикадан кросс жоспарланды. Басқа спорт түрлерінен мини-футбол, баскетбол 

басым болды. Бірінші тоқсанда қорытынды шара «Денсаулық күні» болып табылды. Бұл тоқсанда оқытушылар 

оқушылардың спорт түрлеріне қабілеттілігін анықтау мақсатында осындай көп шараларды жоспарлағанын 

түсінеміз. Міндетті түрде өтетін бағдарламалық материалдың сыныптан тыс шаралармен тікелей байланысты 

екені байқалады. 
Екінші тоқсанда оқу және оқудан тыс материалдардың арасында тікелей байланыс бар екендігі 

байқалмайды. Міндетті түрдегі сабақтарда гимнастика (акробатика, кермеге тартылу, арқанмен өрлеу), ұлттық 

ойындар, спорт ойындары жоспарланды. Ал сыныптан тыс шаралардың ішінен тек волейбол жоспарланды. Бұл 

спорт түрінің міндетті түрде өтетін сабақтардың материалымен (гимнастика) байланысы жоқ. 

Үшінші, төртінші тоқсандарда міндетті түрде өтетін сабақтар материалының сыныптан тыс 

шараларымен байланысы бар екені байқалады. Мысалы, үшінші тоқсанда волейболдан және баскетболдан 

бағдарламалық материал өтілсе, сыныптан тыс жұмыста спорттың бұл түрлерінен қалалық жарыстар өтті. 

Төртінші тоқсанда ұлттық ойындардан жарыстар жоспарланды, ал міндетті түрде сабақтарда да осы материал 

жүзеге асырылды. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОЦЕНКУ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Демеуова Г.К., Жанабекова Р.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 
 

Процессы, происходящие в экономике, привели к возрождению и развитию оценочной деятельности, 

актуальность которой в условиях рынка неоспорима.Оценка и ее ключевая категория - стоимость - являются 

комплексным показателем целесообразности, полезности и значимости того или иного результата какой-либо 

хозяйственной деятельности. 

Оценка бизнеса является необходимым элементом не только его предпродажной подготовки, но и для 

формирования стратегии и принятия управленческих решений, нацеленных на реализацию стоимостного 

подхода к управлению.Основной задачей, которая стоит перед оценкой, как инструментом рынка является 

установление обоснованного и независимого от заинтересованных сторон суждения (субъектов оценки) о 

стоимости той или иной собственности (объекта оценки) 

Оценку бизнеса проводят в целях: 
а) повышения эффективности текущего управления предприятием, фирмой; 

б) определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций предприятий на фондовом 

рынке. Для принятия обоснованного инвестиционного решения необходимо оценить собственность 

предприятия и долю этой собственности, приходящуюся на приобретаемый пакет акций, а также возможные 

будущие доходы от бизнеса; 

в) определения стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком или по частям. Часто 

бывает необходимо оценить предприятие для подписания договора, устанавливающего доли совладельцев в 

случае расторжения договора или смерти одного из партнеров; 

г) реструктуризации предприятия. Проведение рыночной оценки предполагается в случае ликвидации 

предприятия, слияния, поглощения либо выделения самостоятельных предприятий из состава холдинга; 

д) разработки плана развития предприятия. В процессе стратегического планирования важно оценить 

будущие доходы фирмы, степень ее устойчивости и ценность имиджа; 
е) определения кредитоспособности предприятия и стоимости залога при кредитовании; 

ж) страхования, в процессе которого возникает необходимость определения стоимости активов в 

преддверии потерь; 

з) налогообложения; 

и) принятия обоснованных управленческих решений. 

Основные подходы к оценке стоимости бизнеса. 
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В соответствии с утвержденными Правительством Стандартами оценки, оценщик обязан использовать 

затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. 

При использовании затратного подхода стоимость бизнеса определяется суммой затрат, необходимых 

для его восстановления или замещения с учетом физического и морального износа. Потенциальный инвестор 

таким образом может сравнить затраты на приобретение готового бизнеса с затратами на создание «с нуля» 

аналогичной компании. Затратный подход используется в случаях, когда оцениваемая компания является 

владельцем значительных материальных ликвидных активов. В этом случае покупатель ожидает от оценщика 

подтверждения того, что он не заплатит за компанию больше, чем стоят ее активы. Основную трудность при 
использовании этого метода представляет адекватная оценка стоимости уже существующих нематериальных 

активов, команды работников с наработанными связями и опытом совместной деятельности. 

Сравнительный (рыночный) подход основан на сравнении оцениваемого бизнеса с ценами сделок купли-

продажи аналогичных сопоставимых компаний. В настоящее время большинство сделок с готовым бизнесом 

совершаются за пределами фондового рынка, а информация о стоимости внерыночных сделок, как правило, 

закрыта или недостоверна (владельцы бизнеса часто завышают цену предложения; декларируемая стоимость 

состоявшейся сделки может быть занижена по взаимному соглашению продавца и покупателя). 

Доходный подход позволяет определить стоимость бизнеса через величину ожидаемых доходов от его 

приобретения и используется при оценке бизнеса чаще других, поскольку позволяет инвестору прогнозировать 

различные варианты развития бизнеса (и его будущей стоимости) в зависимости от объема инвестирования и 

структуры доходов и расходов. 

В современных условиях развития рыночной системы хозяйствования оценочная деятельность, в том 
числе оценка действующих предприятий (оценка бизнеса), в Казахстане активно развивается, так как оценка 

стоимости предприятий необходима при заключении сделок по купле-продаже предприятий, кредитованию под 

залог, передаче имущества предприятий в аренду или лизинг, переоценке основных фондов предприятий, 

слиянии и поглощении предприятий, оценке доли собственника в уставном капитале и ряде других случаев. 

У каждого, кто задумывается реализовать свои права собственника, возникает  много проблем и 

вопросов. Одним  из основных является вопрос стоимости собственности. 

С этими проблемами сталкиваются предприятия, фирмы, акционерные общества, финансовые 

институты. Акционирование предприятий, развитие ипотечного  кредитования, фондового рынка и системы 

страхования также формируют потребность в новой услуге - оценке стоимости объектов и прав собственности. 

Для определения рыночной стоимости предприятия, мы оцениваем все активы: недвижимое имущество, 

машины и оборудование, складские запасы, финансовые вложения, а также нематериальные активы. Кроме 
того, отдельно оценивается эффективность работы компании, ее настоящие и будущие доходы, а также 

перспективы развития бизнеса и конкурентная среда на данном рынке. Затем мы сравним оцениваемую 

компанию с предприятиями-аналогами. Определение рыночной стоимости бизнеса также включает в себя 

оценку имущества, вносимого в качестве вклада в Уставной капитал действующего или вновь создающегося 

предприятия.Этот комплексный анализ и показывает реальную стоимость бизнеса, способного приносить 

прибыль 

Развитие оценочной деятельности в Казахстане сдерживается из-за отсутствия соответствующего 

законодательного, нормативного и методического обеспечения. Кроме того, ряд объективных обстоятельств 

также затрудняет развитие рынка оценочных услуг, например:  

 недостаток квалифицированных кадров оценщиков; 

 глобальные изменения в характере деятельности предприятий, рыночной конъюнктуре и экономике в 
целом; 

 воздействие гиперинфляции; 

 проблемы с конвертируемостью национальной валюты; 

 непригодность использования для целей оценки ретроспективной статистической информации; 

 отсутствие рыночной информации. 

Развитие оценочной деятельности, в первую очередь, невозможно без организации профессиональной 

подготовки специалистов-оценщиков, адаптации к современным условиям зарубежной теории и практики 

оценочной деятельности. 

Оценка бизнеса - это синтез всех направлений оценки, знаний в области корпоративных финансов, 

макро- и микроэкономики, бухгалтерского учета и налогообложения, финансового анализа и маркетинга, 

экономического моделирования, то есть одно из самых сложных и интересных направлений работы 
финансового аналитика. При этом это направление оценочной деятельности не самое распространенное. 

Специалистов, занимающихся оценкой бизнеса, не очень много: направление сложное, заказов гораздо меньше, 

чем по оценке, скажем, недвижимости или машин и оборудования. Правда, стоимость работ по оценке бизнеса 

в десятки-сотни раз выше по сравнению с другими направлениями оценки. 

Проблемы процесса оценки соимости бизнеса .которые были выявлены нами:Во-первых, отсутствие 

стандарта в этом направлении.  

Во-вторых, небольшое количество специалистов, которые могут качественно оценивать бизнес.  

В-третьих, непонимание заказчиками тех задач, для решения которых эта оценка могла бы быть 

эффективной. Основными должны быть работы не по оценке как таковой, а именно по консалтингу. Но 
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большинство бизнесменов не очень понимает, что такое стоимостно - ориентированный менеджмент и, 

соответственно, зачем нужно увеличивать стоимость бизнеса. Отсюда и низкая потребность в таких оценках и в 

таком консалтинге.  

Использованные литературы: 
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3.http://www.estimatica.info/assessment/business/9-stoimost-i-tsena-biznesa 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Демеуова Г.К., Жанабекова Р.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что в нашей стране необратимо происходит процесс 

формирования рынка во внутренней экономике, а также интеграция Казахстана в международную систему 

цивилизованных рыночных отношений. В ходе проведения социально-экономических реформ и развития 
конкуренции большинству казахстанских предприятий приходится сталкиваться с огромным количеством 

проблем при осуществлении хозяйственной деятельности. Долгий экономический спад производства, 

продолжавшийся в нашей стране, поставил недавних лидеров отечественной промышленности на «грань 

вымирания». 

Под финансовыми инвестициями понимают вложение капитала в различные финансовые механизмы. 

Это могут быть банковские депозиты, акции, облигации, ПАММ-счета и инвестиционные проекты в интернете. 

Чаще всего их целью является получение прибыли. Такие инвестиции могут стать эффективным способом 

вложения средств и получения дополнительного дохода. Они могут позволить избежать обесценивания денег 

при инфляции и получать прибыль в течение длительного времени. Даже перевод своих сбережений в доллары 

уже считается инвестированием. Банковский процент по вкладам также может быть способом защиты от 

инфляции, но лишь в том случае, если её уровень не превышает пороговой величины. 
Пару лет назад был обвал национальной валюты и многие люди пострадали, даже у тех у которых был 

депозит в банке получили в итоге убытки. При таких операциях решающее значение имеют два показателя - 

величина риска и уровень доходности. Риски существенно зависят от того, куда вкладываются средства. 

Ключевым фактором, определяющим возможность стабилизации и последующего экономического роста, 

является высокая инвестиционная активность. Осуществляемые в Казахстане экономические реформы 

существенно изменили правовое, финансово-экономическое и социальное положение основного звена 

народного хозяйства - предприятия (организации), его статус в системе хозяйственного и гражданского 

оборота. Вместо преобладавших ранее во всех отраслях экономики предприятий (организаций), основанных на 

государственной собственности, возникли и функционируют миллионы предприятий (организаций), 

базирующихся на частной, смешанной, акционерной собственности. Все это повлияло на изменение механизма 

управления и организации инвестиционной деятельности как основы экономического роста, на повышение 
конкурентоспособности организаций и экономики в целом. 

Одновременно с развитием рыночных отношений в практике хозяйственной деятельности предприятий 

всех форм собственности широкое распространение получили финансовые инвестиции. Появляется все больше 

акционерных обществ; государство, банки, предприятия все чаще используют долговые ценные бумаги как 

способ привлечения свободных денежных капиталов. Развивается рынок производных ценных бумаг - 

фьючерсных контрактов, закладных. 

Важная роль в деле подъема и развития отраслей экономики Республики Казахстан принадлежит 

иностранным инвестициям. Учет иностранных инвестиций организуется на счетах синтетического учета 

аналогично внутренним инвестициям; в аналитическом учете иностранные инвестиции учитываются 

обособленно. 

Законодательство Республики Казахстан направлено на поддержку инвестиций в отрасли экономики. В 

Республике разработана система льгот и преференций, направленная на эффективную реализацию 
инвестиционных продуктов. 

Целью инвестиций, в конечном итоге, является: внедрение новых технологий, передовой техники и 

«Ноу-хау»: 

- насыщение внутреннего рынка высококачественными товарами и услугами; государственная 

поддержка и стимулирование отечественных товаропроизводителей: развитие экспортоориентированных и 

импортозамещающих производств;  

- рациональное и комплексное использование сырьевой базы Республики Казахстан; 
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- внедрение современных методов менеджмента и маркетинга; создание новых рабочих мест: внедрение 

системы непрерывного обучения местных кадров, повышение уровня их квалификации; обеспечение 

интенсификации производства:  

- улучшение окружающей природной среды. 

Поэтому одной из важнейших сфер деятельности любой предпринимательской фирмы является 

инвестиционная деятельность. Финансовые ресурсы предприятия направляются на финансирование текущих 

расходов и на инвестиции, с помощью которых можно стимулировать рост производства и разработку новых 

технологий. 
Нехватка оборотных средств, практически полностью выработавшие свой ресурс основные фонды, 

устаревшие технологии, отсутствие четкой денежно-кредитной политики со стороны государства, вот с чем 

приходится сталкиваться многим казахстанским предприятиям. Особенно нелегко приходится вновь 

образованным организациям. Для успешного осуществления своей деятельности им необходимо оборудование, 

помещения, офисная мебель и оргтехника, средства связи и многое другое. В таком случае необходим либо 

значительный стартовый капитал, либо практически полное вложение всех оборотных денежных средств в 

развитие предприятия в течение длительного периода времени. 

Для развития своего производственно-экономического потенциала предприятия занимаются 

инвестиционной деятельностью. Все источники инвестиций подразделяются на внутренние (собственный 

капитал) и внешние. При выборе источника финансирования деятельности предприятия необходимо решить 

пять основных задач: 

• определить потребности в кратко- и долгосрочном капитале; 
•выявить возможные изменения в составе активов и капитала в целях определения их оптимального 

состава и структуры; 

•обеспечить постоянную платежеспособность и, следовательно, финансовую устойчивость; 

•с максимальной прибылью использовать собственные и заёмные средства; 

•снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности. 

Финансовые инвестиции представляют собой один из вариантов инвестирования средств с целью 

получения дохода. В любом случае следует отметить многообразие видов, форм и структур финансовых 

инвестиций, что соответственно сказывается на порядке их отражения в учете организации. К финансовым 

инвестициям относят инвестиции организаций в государственные ценные бумаги (облигации и другие 

долговые обязательства), в ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, а также предоставленные 

другим организациям займы на территории Республики Казахстан и за ее пределами. Аналитический учет 
долгосрочных и краткосрочных финансовых инвестиций ведут по видам вложений (паи, акции, облигации и 

др.) и объектам, в которые осуществлены эти вложения, с обязательным получением данных о финансовых 

инвестициях на территории страны и за рубежом. Построение аналитического учета финансовых инвестиций 

должно также обеспечить возможность получения данных о долгосрочных и краткосрочных инвестициях. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что роль ценных бумаг и их значение велико в платежном 

обороте каждого государства. Через ценные бумаги осуществляется инвестиционный процесс, при котором 

инвестиции автоматически направляются в самые эффективные сферы народного хозяйства, их получают 

наиболее жизнеспособные рыночные структуры.Таким образом, в экономической деятельности появилось 

новое, особое направление - эмиссия ценных бумаг и операции на их рынке. Это сложная деятельность, 

требующая глубоких экономических и юридических знаний, математического и информационного 

обеспечения, накопления и осмысления соответствующих навыков. 
Для улучшения эффективности работы организации можно было применить следующие мероприятия: 

 увеличить массу прибыли за счет более эффективного и частого инвестирования денежных средств в 

ценные бумаги, векселя, облигации, банковские сертификаты и т.д; 

 снизить издержки за счет нахождения более дешевых услуг поставщиков, покупки контрольного 

пакета акций оптовых предприятий, транспортных компаний; 

 увеличить кредитоспособность предприятия за счет прибыли от деятельности организации. 

 увеличить изучение спроса для формирования ассортимента товаров. 

 обеспечить предприятию безубыточную работу. 

 улучшить систему экономического стимулирования работников за счет премий, надбавок, социальных 

благ. 

 Направление кадров на переквалификацию. 
Все эти объективные условия наряду с факторами прямого воздействия оказывают большое влияние на 

работу предприятия и в итоге предопределяют доходность деятельности. 
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ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН ЖӘНЕ «ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІ 

 

Жаналықызы А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ елі тәуелсіз мемлекет құрып, егемендік алғанда жұртының қамын ойлап, саналы ғұмырын ел үшін, 

жер үшін құрбан қылған арда азаматтардың өмірін, қайраткерлігі мен шығармашылығын терең зерттеу тек 

тарихшы ғалымдардың ғана емес, филология, журналистика және тағы да басқа салалардағы зерттеушілердің 
зерттеу-еңбектеріне арқау болғаны белгілі. Атап айтсақ, Алаш зиялыларының орны, ерен қызметі шетелдік 

және отандық мұрағаттардан табылып жатқан тың деректер мен мәліметтер арқылы жылдан-жылға толығып, 

зерттеу аясы кеңейіп келеді. Соның ішінде Алаштың рухани көсемі Әлихан Бөкейхановтың мұралары әліде 

мұқият зерттеуді, терең талдауды, ғылыми саралауды молынан қажет етеді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, 

Ә.Бөкейханов қаламынан мыңға жуық мақала мен очеркі және т.б. туындылардан тұратын ғылыми 

публицистикалық шығармалары түрлі басылымдарда жарық көрген. ХХ ғасырдың басында жарық көрген 

мерзімді басылымдардың бірі «Қазақ» газеті Ә.Бөкейхановтың қызметі туралы нақты мәліметтер бере алады, 

себебі, «Қазақ» газеті Ә.Бөкейхановтың тікелей араласуымен өмірге келді. Ә.Бөкейхановтың өмірдегі атқарған 

қызметінен мол деректер беретін – «Қазақ» қоғамдық-саяси және әдеби газеті 1913 жылы 2 ақпаннан бастап 

Орынборда аптасына бір рет, 1915 жылы аптасына екі рет шығып тұрған. Таралымы 3000, кейбір 

мағлұматтарда 8000-ға жеткен [1]. 

Тарихшы-ғалым М.Қойгелдиев «Қазақ» газетінің материалдарын екі тұрғыдан құнды деп мәлімдеді: 
«Біріншіден, газет материалдары ХХ ғасырдың алғашқы жиырма жылдығындағы қазақ қоғамындағы болып 

өткен түрлі қоғамдық үрдістерді зерттеп тану үшін аса бағалы деректер көзі болып табылады. Екіншіден, ғасыр 

басындағы ұлт-азаттық қозғалыстың қалыптасып, даму арнасында өмірге келген бұл басылым, ең алдымен, 

бостандық үшін күрес идеологиясының қалыптасуына қызмет етті», - деп көрсетеді [2]. Себебі, «Қазақ» газеті 

авторларының негізгі көзқарастары ұлт басылымында еркін жазылуы, халыққа қоғамдағы ахуал нақты 

жеткізіліп отыруы – газеттің тәуелсіз басылым болғанын айғақтайды. 

Қазақ қоғамының саяси және рухани өмірінде аса үлкен рөл атқарған «Қазақ» газетін ұйымдастыруда 

және оның ұлттық деңгейге көтерілуінде Әлихан Бөкейхановтың атқарған еңбегі ерекше. Әлихан 

Бөкейхановтың «Қазақ» газетіндегі мақалалары екі жүзге жуық ең түйінді мәселеге тоқталған. ХХ ғасырдың 

басындағы қазақ елінің саяси-әлеуметтік өміріне, қазақтың шаруашылық жағдайына, жер мәселесіне,  басқа 

елдермен қарым қатынасына, оқу-ағарту, бала тәрбиесіне, әдебиет пен шежірге арналған мақалалары 
жарияланған.  

«Қазақ» газетіндегі мақалалардан ұлт зиялыларының жан-жақты білім иелері екенін байқау қиын емес. 

Ә. Бөкейханов «Қазақ» газетінде 1913 жылы  басылған «Қазақтың тарихы» мақаласында: «Орыстың атты 

ғаскері казак атанғандықтан біздің қазақ өзінің атынан айырылып, қырғыз атанып жүрмекші емес. Қияметке 

шейін қазақ қазақ болып жасамақ. Осы ғасырдағы ғылым жарығында қазақ көзін ашып, бетін түзесе, өзінің 

қазақшылығын жоғалтпағандай және өзіміздің шарық ғадетіне ыңғайлы қылып «қазақ мәдениетін» құрып, бір 

жағынан қазақ әдебиетін тұрғызып, қазақшылығын сақтамақшы. Орысша оқыған қазақ жастарының мойнына 

алатын бір жұмысы мекемеден шеткері болған әрбір істі орнында «қырғыз» деген жаңылыс атты қойып, 

«қазақ» деген атты қолдану тиіс. Бұл болмайтын іс, ағынға қарсы (против течения) деген сөз емес, біз суды 

теріс ағызған атаның баласымыз» [3] – деп жазып, «қазақ» атауын қырғызбен шатастырмауды талап етіп, қазақ 

халқының өз алдына дербес халық екенін мерзімді баспасөз арқылы барша жұртқа жеткізіп, табандылық 
көрсетеді. 

«Қазақ» газеті бетінде Ә. Бөкейхановтың қалам тартқан негізгі тақырыбы, әрине, жер мәселесі болды. 

Ол, біріншіден, жер үлесін алдымен, патшалық билік тұсында үлестен тыс қалып келген жергілікті халық алуға 

тиіс деп санады; екіншіден жерді меншік есебінде үлестіріп беруге қарсы шығып, ондай жағдайда егіншілік 

мәдениетін толық игермеген қазақ шаруасы үлесін «көрші мұжыққа сатып, біраз жылда сытылып, жалаңаш 

шыға келеді», сондықтан да жер қауымға кесіліп, «жерді бірге алған ру, ауыл, болыс өз ішінде өздері тәртіп 

жасап, әділдікпен пайдаланғанын» жақтады [4]. Бөкейханов жайлы зерттеу ісімен айналысып жүрген ғалым, 

жазушы, тарихшы Тұрсын Жұртбай былай дейді: «Әлихан Бөкейхановтың бес ұстанымы болды. Ең бірінші – 

Алаш ұлттық демократиялық мемлекет болуы тиіс. Ол үшін ең алдымен «жер, жер және жер» болуы тиіс. 

Жерсіз Отан жоқ. Әлихан Бөкейхановтың ұйғарымы бойынша, қазақтың байырғы жерін қашан қазақтың өзі 

ғылым мен техникаға сүйеніп, толық игермейінше, жер жекеменшікке, қоныс аударушыларға берілмеуі тиіс. 

Жер – Отан. Жерді сатқан Отанды сатқанмен бірдей. Екінші ұстанымы – Алаш жерінің астындағы, үстіндегі, 
көгіндегі барлық байлық қазақтың өзіне қызмет етуі тиіс... [5]. Бөкейхановтың сөзімен айтар болсақ, «қазақтың 

әрбір тасы қазақтың өңіріне түйме болып тағылуы тиіс», «жер десе, дірілдемей болмайды: жер мәселесі – 

негізгі өмір мәселесінің ең зоры» [3]. Бұл сөздер әлдеқашан қанатты сөзге айналып үлгерді және бүгінгі таңда 

да өзектілігі жоғары. Өйткені қазақ жеріне көз тіккен көрші мемлекеттердің қызығушылығы күн санап артуда. 

Жер үшін жандарын да беруге даяр болған қазақтың біртуар ұлтшыл азаматтарының ата-бабадан қалған 

жерімізді қорғауға деген үлкен ұмтылысы қазіргі ұрпаққа аманат екені даусыз. 

«Қазақ» газетінде, 1913-1917 жылдар аралығында Әлихан Бөкейхановтың жер мәселесі бойынша 

мақалалары үзілмей, үнемі жарияланып тұрды. «Қазақ», «Үшінші Дума һәм қазақ», «Үшінші Дума һәм қазақ» 

(жалғасы), «Дума һәм қазақ», «Төртінші Дума һәм қазақ» т.б. мақалалары жарық көрді. «Қазақтың» 1913 
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жылғы 8-санында жарияланған «Қазақ» атты мақаласында орыс патшасының қол астына қараған қазақ елінің 

он губерниясына қараған халық саны 4 миллион 499 мың 664 адам деп барлық есебін көрсеткен. «Бұл қазақ һәм 

қырғыз Шыңғыс хан заманынан бері, 7 жүз жыл шамасында, жоғарыда аталған 9 облыс жерінде жүріп тұрды. 

Бұл жердің айналасы мынау: темір қазықта Жайық һәм Тобыл, күн шығыста Ертіс; оң түстікте Түркістан 

таулары, мұның ең биігі Хан Тәңірі, күн батыста Амудария. Осы 9 облыс, бір губернияда 260 миллион десятина 

шамасында жер бар» [3], - деп көрсетеді. Кейінгі мақалаларда Думада көтерілген қазақ мәселесі жайы сөз 

болады. Сол кездегі дау - жанжалдардың көбі газетте талқыланып отырды. Солардың бірі – сайлау 

төңірегіндегі дау мен жанжал қазақ даласында тоқтау тапқан жоқ. Сондықтан өз кезегінде «Қазақ» газеті де 
оған қарсы күресуге мәжбүр болды. Оның бетінде сайлауға арналған бірнеше мақалалар жарияланды. Соның 

бірінде Әлихан Бөкейхан: «Үш жылда бір сайлау сайын жұрт өрт шыққандай, жау шапқандай жанталасып 

әбігер болады. Әке баладан, аға ініден, туған-туысқанынан айырылып, бірі атқа, бірі асқа сатылып сандалады. 

Өсітіп жұрт бүлініп іздегендегісі не? Болыстық, билік, ауылнайлық, елубасылық» - деп («Қазақ», №17. 1913, 9 

июнь), сайлаудың қазақ халқына әкелер бар «пайдасы» мен зиянын айтады. Сонымен қатар, сайлаудың қазақ 

үшін тағы бір зияны, ол барын салып жүріп сайланған болыс, старшындардың, енді өздерінің шыққан 

шығындарын қайтарып алу мақсатында және ебін тауып келесі сайлауға дейін көбірек мал жиып алу жолында 

алуан қылмыстарға баруы. Әлихан: «Өтіріксіз, ұрлықсыз бұл сорлылардың арам жемі табылмайды. Қазақтың 

болыс, би, ауылнай һәм елу-басыларының айтып жүрген өтірігі, қылып жүрген ұрлығы нашар бақалшы бір уыс 

жүнге сатып жүрген оймақ-бояу: қанша жақса да, әуелде жаратылған өз орнына кетеді» («Қазақ», 1913, №17), - 

дейді. Сайлау мәселесін сөз еткенде Әлихан Бөкейханов Еуропа жұртының сайлауымен салыстырады: «Еуропа 

жұртының сайлауы халыққа тегіс бір үлкен той. Еуропада халық партия болғанда адаспас ақ жол, адам аспас 
асқар бел, жұрт ілгері басатын іс қыламыз деп таласады. Біз қайтеміз? Төрдегі басын есікке сүйреп, арқасын 

жауыр, құйрығын шолақ қылып, атының майын параға беріп... болыс, би, елу басы, старшын болмақ, 

дұшпанынан кек алмақ, намысқа тырыспақ, момын бұқара халыққа алым-шығынды аударып тастап бай болмақ. 

Мұнан қазақ халқына не пайда?» - деп қазақ сайлауының сиқын ашып көрсетеді де: «Жұрт пайдасына таза 

жолмен тура бастайтын ер табылса, қазақ халқы соның соңынан ерер еді» - дейді. Халықты басқару үшін 

«жұртқа ғаділ би пайдалы, көпке сүйенген, көп сөзін тыңдаған, билігін орнына салатын, арам жемейтін, іс 

білетін, халық үшін жаумен айтысатын болыс пайдалы» («Қазақ», 1913, №17) екендігін ұғындырады, сайлау 

мәселесінің қазақ даласындағы көрінісін аталған тақырыптағы төрт мақаласында жан-жақты сипаттайды. 

Ауызбірліктің жоқтығына қынжылады, әділ сайлаудың өтуіне «ақыл да, ұсталық та оқумен, істеумен» жүзеге 

асатындығын ескертеді. 

«Қазақ» газеті ел дертінің себебін ұғып, емін біліп, енді қазақты оятып, күшін бір жерге жинап, патша 
саясатына қарсылық ойлап, құрғақ уайымнан да, бос сөзден де іске қарай аяқ басамыз деп талап қыла бастаған 

уақытқа келді. Бұл тұтынған жолында «Қазақ» газеті өз міндетін дөп атқарды», - деп жазды Мұхтар Әуезов 

1923 жылы «Шолпан» журналында. «Қазақ» газетінің жарық көруі, оның ұлтшылдық бағыты – халықты 

оятудан тұтастыруға бейімдеді. Сол дәуірдің куәсі, Алаш қозғалысының мәнін ерте ұғына білген Мұхтар 

Әуезовтың сөзімен айтсақ: «Қазақ» газетінің мезгілі – әдебиетке ұлтшылдық туын көтерген мезгілмен тұстас. 

Ол уақыт қазақ жұрты 1905 жылдың өзгерісін өткізіп, ел дертінің себебін ұғып, емін біліп, енді қазақты оятып, 

күшін бір жерге жиып, патша саясатына қарсылық ойлап, құрғақ уайымнан да, бос сөзден де іске қарай басамыз 

деп, талап қыла бастаған уақытына келеді. Сондықтан бұл уақыттағы іс пен сөзде тығыз қамның, асығудың 

ретінде бұдан өзгенің бәрін қоя тұрып, бір саясат  әңгімесіне жұмылдырудың жалғыз соған ғана үңілудің 

қамында өтті...» («Ақ жол» газеті, 1923).  

Сонымен қатар қазақ халқының жолына тағдырын құрбандыққа тіккен Әлиханның таңданарлық 
ұйымдастырушылық қабілетінің де бір қырын көре аламыз. Ол – ғылымы кенжелеп қалған халықтың өскелең 

ұрпағы үшін оқулықтар әзірлеуді мақсаттас, ниеттес серіктеріне парыз етіп жүктеуі. Әдебиеттанушы ғалым, 

алаштанушы А. Ісмақова: «ХХ ғасырдың басындағы Алаш үкіметі, «Қазақ» газетінің интеллектуалдық 

орталығының басында Мәскеудегі Әлихан Бөкейханов болған. Алаш әдебиеттануы ғылымының басында да 

тұрған Ә. Бөкейханов. Сол кездегі Ресей, Еуропада ғылыми еңбектері жарияланып тұрған Ә. Бөкейханов хат 

арқылы замандастарына нақты ғылыми тапсырмалар беріп отырған. Жүсіпбек Аймауытұлына: «Сен «Ақбілек» 

пен «Қартқожаны» жаздың. Енді ауылдың қара баласына түсінікті етіп «Психология» оқулығын жаз», - дейді. 

Мағжанға айтады: «Сен «Бесік жырынан» бастап сезім толғауын жазып келесің. Қазақта оқушы мен ұстазға 

арналған оқулық әлі жоқ. «Педагогика» оқулық сен жазсаң». 1922-1923 жылдары қазақ тіліндегі тұңғыш 

арнайы оқу құралдары «Психология» мен «Педагогика» осылай дүниеге келген. Осы жылдары қазақтарға орыс 

тілін оқыту үшін орыс букварін Мұхтар Әуезов жазып шығады. Ахмет Байтұрсыновқа: «Иә, бізде шағатай тілі 

бар, сен оны ХХ ғасырдың басына сай әліппе жасап шығар», - деген пікірін білдіреді. 19 жасар Қаныш Сәтбаев 
математика оқулығын жазған. Қолжазба түрінде қалған бұл кітап тек тәуелсіздік кезінде 2009 жылы жарық 

көрді. «Қазақ ұлтының ғылымы қашан басталды? Әлемдік ғылымға қазақ ғалымдары несімен таныла алады?». 

Осы сауалдарға жауап іздесек, бұл істің басында Алаш ғалымдары тұрады. Әлихан Бөкейханов, Ахмет 

Байтұрсынов, Міржақып Дулатұлының қазақ тарихы, әдебиеті, қазақ тілі, қазақ ғылымына қосқан үлестері күні 

бүгін ғылымның осы салалары бойынша әлі реттелген емес» [6], - деп, Бөкейхановтың қоғамдық қызметіне 

қоса, қазақ ғылымын да назардан тыс қалдырмағанын тілге тиек етеді. Бір кереметі, осыдан бір ғасыр бұрын 

жазылған сол еңбектер күні бүгінге дейін орта және жоғары мектептердегі негізгі оқу құралдары санатында. 

Әлихан Бөкейханның ойлаған жоспары, асқақ арманы түбінде жүзеге асатынына әбден сенімді болғанын 

мына сөздерінен аңғара аламыз: «Тірі болсақ, алдымыз – үлкен той. Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын 
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арада өз тізгіні өзінде бөлек мемлекет болар». Ұлтын сүйген ұлы тұлғаның болжаған бақытын – Тәуелсіздік туы 

асқақтай желбіреген сәтті бүгін, біз, ұрпақтары көріп отырмыз. Ә.Бөкейхан құнды мақалаларымен тұтастай 

қазақ баласының ойын, ұлттық өресін тәрбиеледі.Жер үшін, жер мен аспан байлығы үшін, тәуелсіз экономика 

үшін, тіл мен діл үшін, дін үшін, тәуелсіз ғылым үшін күрес жолын бастап берген Әлихан Бөкейхановтың аты 

ешқашан өлмес, ол негізін салған «Алашидеясы» өз жалғасын табатын мәселе екені хақ. Ұлтының ұлағатты 

ұлының көсемсөздері, мұралары әлі де терең зерттеліп, ғылыми негізделіп, ұрпақ санасын жаңғыртуға орасан 

септігін тигізеріне сенеміз.  
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ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ МЕХАНИЗМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУДЕ СОТТАРДЫҢ РОЛІ 

 

Жандос Т. Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

 

Бүгінгі күнде сот жүйесіне халықтың сенімі арта түскенін байқаймыз. Құқық қорғау қызметінің 

жүйесінде сот төрелігі орталық орын алады. Бүгінгі күні еліміздегі сот жүйесінің әлеуметтік және құқықтық 

жағдайы әлдеқайда жоғары тұр. Сотқа деген халықтың талабы да жоғары, яғни, қоғам соттан әділеттілікті, 

заңдылықты, кәсіби біліктілікті, қызметте сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуді, мінсіз қызметті талап етеді.  

Мемлекет басшысы жариялаған бес институционалдық реформаның орындалу тетігі «100 нақты қадам» - 

Ұлт жоспарында көрсетіліп, он бір бағыты сот жүйесін дамытуға арналды. Онда сот төрелігін қолжетімділікті 

қамтамасыз ету, ашықтық пен жариялылық, соттардың кәсіби біліктілігін арттыру, сот залдарын жүз пайыз 

дыбыс-бейнежазба құралдарымен қамтамасыз ету, алқабилер сотының ауқымынкеңейту және басқа маңызды 
мәселелер қамтылған. Сот сатыларынмейлінше азайту арқылы азаматтарды әуре-сарсанға салмай, сот әділдігіне 

қолжетімділікті арттыру мақсатында 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап елеміздің соттары үш сатылы жүйе 

бойынша жұмыс істеуге көшкен болатын. Сөйтіп сотқа түскен істердің көпшілігі жергілікті соттарды түпкілікті 

шешімін табуда. Осылайша, қазіргі таңда елімізде Жоғары сот, облыстық сот, аудандық және оларға 

теңестірілген  соттар мен мамандандырылған соттар жұмыс жасайды. 

Сот жүйесі – мемлекеттің негізін құрайтын, еліміздің әлеуметтік, экономикалық  және саяси жаңғыруы 

жолындағы демократиялық даму негіздерінің бірі болып табылады. Сот жүйесі адам мен азаматтардың 

конституциялық құқықтарын қамтамасыз етуде ерекше орын алатын мемлекеттік биліктің бір тармағы. Сот 

жүйесі алдында өзінің мәртебесіне сай беделге, абыройға, халықтың сеніміне ие болу жолында көптеген 

жұмыстар жасау мақсаты әрқашанда ең бірінші орында тұрады.  

Осы тұста ҚР Жоғары Сот төрағасы Жақып Асанов «Судьялардың жұмысы ашық, шешімі әділ болуы 
керек», - деп сонымен қатар, «Жалпы мемлекеттік билікте соттың алатын орны ерекше. Жұрт сотқа соңғы 

үмітін арқалап келеді, заң орнынан әділдік іздейді. Ал егер көңілі толмаса, ол сотқа ғана емес бүкіл мемлекеттік 

билікке өкпелейді», - деді. Сот билiгi Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және азаматтар 

мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, Республика Конституциясының, 

заңдарының, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз 

етуге қызмет етедi. Әркiмге мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың, лауазымды және өзге де адамдардың 

Республиканың Конституциясында және заңдарында көзделген құқықтарға, бостандықтар мен заңды 

мүдделерге нұқсан келтiретiн немесе оларды шектейтiн кез келген заңсыз шешiмдерi мен iс-қимылдарынан сот 

арқылы қорғалуға кепiлдiк берiледi. Ешкiмдi де оның iсiн заңның барлық талаптары мен әдiлеттiлiктi сақтай 

отырып құзыреттi, тәуелсiз және алаламайтын соттың қарау құқығынан айыруға болмайды. Сот билiгi 

азаматтық, қылмыстық және заңда белгiленген өзге де сот iсiн жүргiзу нысандары арқылы жүзеге асырылады. 

Судьялар сот төрелігін жүзеге асыруы кезінде тәуелсіз және Қазақстан Республикасының Конституциясы мен 
заңға ғана бағынады. Ешкімнің сот төрелігін жүзеге асыру ісіне араласуға және судья мен алқа заседателіне 

қандай да болмасын ықпал етуге құқығы жоқ. Мұндай әрекеттер заңмен қудаланады. Судья қаралған немесе 

қаралып жатқан сот істерінің мәні жөнінде қандайда бір түсінік беруге міндетті емес. Сондай-ақ соттарды 

қаржыландыру , судьяларды материалдық және әлеуметтік қамтамасыз ету, сондай-ақ оларға тұрғын үй беру 

сот төрелігін толық әрі тәуелсіз жүзеге асыру үшін жеткілікті мөлшерде республикалық бюджет қаражатының 

есебінен жүргізіледі. 

Судьялардың құқықтық мәртебесі судьялардың тәуелсіздігі мен ауыстырылмайтындығын, сондай-ақ 

оған ешкімнің тиіспеушілігін қамтиды. Тәуелсіздік судьяның тәуелсіздігін және тек Конституцияға 

бағынатындығын білдіреді. Судья қызметі қашанда ел назарында. Судьялардың мәртебесі қаншалықты жоғары 
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болса, оның жауапкершілігі де сондай жоғары. Судьялар өздеріне жүктелген міндеттерді аса жоғары 

жауапкершілікпен атқарып келеді. Сондықтан да Елбасының сенімін ақтау әрбір судьяның міндеті болып 

табылады. 

Ел басымыз: «Қазақстан дамуының 2050 жылға дейінгі стратегиялық бағдарламасының ең негізгі түйіні- 

сол кезге дейін дүниенің өркендеп өскен, ең байыған 30 мемлекеттің қатарына кіреміз деп отырмыз. 

Біз меже қылған биік белестер барлық саладағы игіліктерді көздейді. Сондықтан, сот жүйесі сол елдердің 

сот жүйесімен бірдей болуы керек. Қазақстанның сот жүйесі алдыңғы қатарда болуы қажет. Барлық құқық 

қорғау органдары ішінен ең жоғары тұрғаны Жоғарғы Сот болып табылады. Жоғарғы Соттың абыройы- 
Қазақстанның абыройы, жалпы биліктің абыройы.  

Біз «Қазақстан-2050» стратегиясын темірқазық ете отырып, сот жүйесін жетілдіруді  жалғастыра беруімз 

қажет. Егер де біз реформа жасағанда сот жүйесін , жалпы құқық қорғау жүйесін түземесек, көздеген 

мақсатымызға жете алмаймыз. Біз азаматтар сот жүйесінде барлық мәеселерді шешуі керек, өзінің құқығын 

қорғай алуы керек » - деді. 

ҚР Президенті- Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында: «Судьялар сот 

төрелігін тек заң мен ар-ожданды басшылыққа ала отырып шығаруға тиіс. Судьялар жасағын қалыптастырудың 

тәртібін түбегейлі түрде қайта қарау қажет. Апелляциялық инстанциялардың істерді қайта қарауға төменгі 

соттарға қайтару жөніндегі негізсіз шешімдерінің мүмкіндігін заң жүзінде шектеу керек. Жоғарғы Соттан 

бастап, бүкіл сот жүйесіне өздерінің жауапкершілігі мен біліктілігін арттыру, сөйтіп өз жұмысын жетілдіруді 

өздері бастау талабы қойылады. Судьялардың заңды бұзуы жұрттың бәріне жария етілетіндей төтенше оқиға 

болуға тиіс. Арбитраждық және аралық соттар жүйесін нығайту керек. Сот билігі әрқашан азаматтар мен 
ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың, ҚР Конституциясының , 

заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз 

етуді мақсат етіп қояды.  

Президент: «Судьялар жасағын қалыптастырудың тәртібін түбегейлі түрде қайта қарау қажет, судьялар 

сот төрелігін тек заң мен ар-ожданды басшылыққа ала отырып шығаруға тиіс. Маңызды мәселе- құқық қорғау 

және арнаулы органдарды сапалық кадрлық жаңарту», -деп, құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің 

сапалық жағына айрықша мән берді. 

Қазақстан Республикасының барлық соттары судьяларының мәртебесібірдей болады және бір-бірінен тек 

өкілеттіктерімен  ерекшеленеді.  

Сот жүйесінің қызметін жетілдірудің мәселелері әрқашанда да Мемлекет басшысының ерекше 

назарында. Сот жүйесі іс жүзінде ашық және қолжетімді, қарапайым және барлық дауды тез шеше алатындай 
болуға тиіс. Барлық құқық қорғау жүйесі жұмысының сапасын арттыру қажет. Зор өкілеттілік пен құқық 

иеленген шенділер мінсіз мінез-құлқымен және жоғары кәсіби деңгейімен ерекшеленуге тиіс болуын Ел 

басымыз халыққа жолдуында атап өтті. 
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АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭРГОНИМДЕРІ ТУРАЛЫ 

 

Жасанова Ә.Қ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

 

Қоғам дамыған сайын тілдік қатынас та күрделене түседі. Адамдардың бір-бірімен сөйлесуі тек түсінісу, 

хабарласу, қажетті мәліметті алу-беру ғана емес, тілдік қатынас адамның айналасын қоршаған орта туралы 

барлық ақпараттармен байланысып жатады. Адамды қоршаған ортада ауыл, қала, мекеме, түрлі қоғамдық және 

жеке нысандар, көше, тау, орман су, құм, бағалы металл, қазба байлық, жан-жануар, түрлі өсімдіктер әлемі, т.б. 

болғандықтан, олардың атаулары да тілдік қолданыста айтылып жатады. Осы атаулардың ерекшеліктері 

жөнінде  хабардар болуымыз керек, сондықтан оларды тіл мамандары тілдік тұрғыдан зерттеуге алады. 

Сондықтан айналамыздағы түрлі мекеме, көше, кәсіпорын, бизнес орталықтар, шағын жұмыс орындары, бәрін 

бір сөзбен, бір атаумен тіл білімінде эргоним деп атайды. Бұрын кеңестік жүйеде орыс тілінде және жалпы 
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аталатын атаулар көп болды. Мысалы, «Промтовары», «Обувь», «Продукты», «Универмаг», «Кулинария», 

«Сберкасса», ЦУМ, т.б. Бұл атаулар өздеріне қатысты нысандардан толық мәлімет беріп тұрды. Ал қазіргі 

таңда  қоғам дамыған сайын атаулар да әр түрлі болып, көбейе түсті.  Бұл атаулар тілімізде қолданылатын 

болғандықтан оны тілдік жағынан да қарастыру керек болады.   XXI ғасыр дамыған кезең. Айналамызға көз 

салсақ жеке-меншік орталықтардың саны күннен-күнге өсіп жатқанына көзіміз жетеді. Орталықтардың 

атаулары да өздеріне сай ерекшеліктерімен аталады және бұны ғылымда эргоним саласы зерттейді [1]. 

Эргонимдер  бірнеше түрге бөліп қарастырылады: 

1.Антропоним атаулары. Антропоним-гр. адам, атау деген сөздердің мағынасын берсе, ал 
антропонимика - адам аттарын, жалқы есімдерді зерттейтін Онамастиканың бір саласы [2.42]. 

а). Белгілі тұлғалар есімі.Көптеген орталықтарға ерлік – еңбектерімен xалық жадында қалған тұлғалар 

есімі беріледі. Сондықтан Ақтөбе қаласындағы осындай атауларға назар аударайық: 

Нұрпейіс Байғанин атындағы кітапxана. Нұрпейіс Байғанин(1860-1945) Ақтөбе облысы, Темір 

ауданында дүниеге келген, халық ақыны, жырау, «Нарқыз», «Ақкенже» дастаны, «Кектің дауысы», 

«Қазақбаймен айтыс», «Ақын шабыты», «Көрімдік», «Ғасырдың қарт бұлбұлы» т.б. өлең-жырлар авторы 

[3.310]. 

Таxауи Аxтанов атындағы драма театры. Таxауи Аxтанов(1923-1994) Шалқар ауданы, Шетырғыз 

ауылында дүниеге келген,Ұлы Отан соғысына қатысқан, «Маxаббат мұңы», «Дала сыры» кітаптарының, 

«Боран», «Шырағың сөнбесін», «Қаһарлы күндер» романдарының және тағы басқа көлемді туындылардың 

авторы [3.283]. 

Қобыланды батыр атындағы стадионы. Қобыланды Тоқтарбайұлы-қара қыпшақ руынан шыққан 
xалық батыры. Қобыланды батырдың ерліктері «Қобыланды батыр» жырында берілген [4.15].  

ә) Шағын кәсіптер атауы. Мұндай орындар сол кәсіпкердің есімімен немесе туысының, досының, 

жақын адамдарының есімімен аталады. Мәселен: «Айдана» кафесі, «Мейрамбек» азық-түлік дүкені, «Сәуле» 

сұлулық салоны, «Бану» азық-түлік дүкені, «Жасмин» мейрамxанасы, «Мадина» азық-түлік дүкені, «Димаш» 

мейрамxанасы  т.б. 

б) Мифоним атаулары. Жалпы мифоним дегеніміз – ертегі, аңыз кейіпкерлерінің есімдері. Ақтөбе 

қаласында мифоним атауларымен аталатын орталықтар: «Бауырсақ бала» (ертегі) асxанасы, «Антарес» (грек. 

anti – қарсы, Арес – соғыс тәңірі) мейрамxанасы, «Ер Төстік» (ертегі) бала-бақшасы, «Томирис» (сақ 

xаншайымы) бала-бақшасы. 

2. Топоним атаулары. Топоним- гр. мекен, ат, атау деген  мағынаны білдіреді, ал топонимика – жер, 

мекен, атау, яғни географиялық орындарына байланысты аталатын тау, елді-мекен, жер-су атауларын 
зерттейді[2.383]. «Алатау» сауда үйі. Жетісу мекеніндегі Алатау - солтүстік-шығысында Алакөл қазаншұңқыры 

мен оңтүстік-батысында Іле өзені аңғары аралығында орналасқан тау. Ұзындығы 450 км, ені 100-250 км. 

[5.198].«Анкара» донер-кебаб асxанасы. Анкара 1923 жылдан бері Түркия Республикасының елордасы атанып 

келе жатқан қала. Қаланың жер аумағы 1417 км квадрат, xалық саны 2007 жылғы санақ бойынша 4890893 

квадрат. Анкара саяси орталық және экономикалық маңызы бар қала. «Арцаx» мейрамxанасы. Арцаx – Ұлы 

Арменияның тоғызыншы провенциясы. Құрамында 12 облыс бар. Мемлекеттік тілдері иран тілі және армян 

тілі.«Амстердам» мейрамxанасы. Амстердам – Нидерлант елінің астанасы, ең ірі қаласы. Жер аумағы 219,07 км 

квадрат. 2010 жылғы санақ бойынша xалық саны 780152 адам.  

3. Флора және фаунаға байланысты атаулар. 

 «Шағала» санаторий.Шағала –құс атауы. Олар жақсы ұшады, ерекшелігі жүзеді, бірақ суға сүңги 

алмайды. Шағалалар ірі жәндіктермен, балықтармен, моллюскалармен, тышқан тәрізді кемірушілермен 
қоректенеді. Қазақстанда шағаланың 9 түрі кездеседі.«Аққу» балабақшасы. Аққу – қазтәрізділер отряды, үйрек 

тұқымдасының жеке туысына жататын өте сұлу, киелі құс.  

4. Астрономим атаулары. Аспан әлеміндегі жүйелер атауларында Ақтөбе қаласындағы кешен 

атауларынан кездестіруге болады. Мәселен, «Нұр-Ай» балабақшасы, «Жұлдыз» ательесі. 

5. Бағалы тастар атауы. Кәсіпкерлердің басым көпшілігі бизнестерін бағалы тастар атауларымен атап 

жатады. Осы аталған эргоним кәсіпке жақсы табыс көзі түсу мақсатында қойылатындай. Оларға: «Алтын орда» 

мейрамxанасы, «Көктас» фитнес орталығы, «Алмаз-Дент» стоматологиясы, «Золотой колос» (золотой – қаз. 

«алтын») мейрамxанасы, «Алтын таға» дукені, «Алтын сарай» мейрамxанасы т.б.. 

6. Кешен атауларына өзге тілдегі сөздердің берілуі: «World Class» (қаз. «дүниежүзілік деңгей») фитнес 

орталығы, «Avenue» (қаз. «даңғыл») сұлулық салоны, «Юрта» (қаз. «шаңырақ») мейрамxанасы, 

«CityShoppingCenter» (қаз. «қаланың дүкен аралау орталығы») сауда орталығы, «Золотой колос» (қаз. «алтын 

орда») мейрамxанасы, «Фиолетовая корова» (қаз. «күлгін сиыр») тағам жеткізіп беру нысаны. 
Эргонимдердің өзге тіл әріптерінде жазылуы: «Cvet’ok» гүлдер салоны, «Jennyfer» бутигі, «Style» 

ателье, «Diva» оптика  салоны, «Keruencity» ойын-сауда кешені т.б. 

7. Урбанонимия – ықшам  аудандар мен көше атаулары. Ғылымда эргонимнің бір тармағы 

урбанонимия деп аталады. Урбанонимия – қаланың ішіндегі ықшам аудандар мен көше атауларын зерттейді. 

1869 жылы Ақтөбе қаласы өз іргетасын қалаған кезеңнен бастап, әрбір көше өз атауларына ие бола бастады. 

Әбілқайыр xан даңғылы. Әбілқайыр Мұxамбет Ғази Баһадүр – тегі, есімі, өмірбаяны  бір төбе, ерлік 

істері бір төбе тұлға. Әбілқайыр – Жошының он үшінші ұлы Тоқа Темірден тарайтын Өсеке ұрпағы, Қажы 

сұлтанның баласы.Жаугершілік заманда xалқын жаудан қорғап, ерліктерімен даңқы шығып Кіші жүздің xаны 

атанды [3.290]. 



116 

 

Есет батыр көшесі. Есет Көкіұлы – Жетіру тайпасының, тама руынан шыққан белгілі батыр. 17 

ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың басында елін жаудан қорғап, ақыл-айласымен қол бастаған, әскери-

жауынгерлік өнерді меңгерген сонау заманда қайраты тасыған тұлға [3.395]. 

101 атқыштар бригада көшесі. Қазақтың ұлттық бригадасы 1941 жылы желтоқсада Ақтөбе қаласында 

жасақталды. Құрамында Ақтөбе, Гурьев (Атырау), Батыс Қазақстан, Қызылорда облыстарының тұрғындарынан 

5007 адам жасақталды. Ұлы Отан соғысындағы ерлік жолымен даңққа бөленген. 

Эргоним, эргонимнің бір саласы урбононимия ғылымдарын зерттеу мәнді де, мағыналы қоғамда өмір 

сүруімізге септігін тигізеді. Біз дербес елде күн кешіп жүрген xалықпыз. Ұлтымызды, тілімізді жоғары қойып, 
құрметтеуіміз арқылы мәңгілік ел атануға қадам жасаймыз. Халық қоғамнан үлгі алады, қоғамды жасаушыда 

адамдар, Сондықтан еліміздегі барлық нысандарды халық игілігі үшін еңбек сіңірген адамдар есімдерімен, 

халқымыздың тарихына қатысты атаулармен атауға тиіспіз. Ал кейбір атаулардың біздің тарихымызға 

қатыссыз болса, халқымызға пайдасы болмаса, ондай атаулар мемлекеттік тіліміз бен халқымыздың 

болашағына қызмет ете алмайды. Айналамыздағы түрлі атаулар тек бір нысанды атау үшін емес, халқымызға 

барлық жағынан да қызмет етіп тұруы тиіс деп ойлаймыз. 
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АҢЫЗДЫҚ ПРОЗАДАҒЫ ШЫҒЫСТЫҚ ПЕРСОНАЖДАР 

 

Жасанова Ә. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

 

Шығыс xалықтарының әдебиеттері – руxани мәдениетпен астасып, қазақ xалқының байырғы тариxымен, 

мәдениетімен байланысып жатқан, әлем әдебиетінің биік шыңы. Шығыс әдебиеті арабтардың арқасында көпке 

тарады. Арабтар тек қазақ жеріне дінді ғана әкелмей, көршілес мемлекеттерінің мәдениетін барынша 

жатсынбай бойына сіңіріп, барша жерге тарата бастады. Ондағы әдебиеттердегі персонаждардың  өзі де ерекше 

обрызда берілген. Шығыс xалықтарының әдебиеттеріндегі кейіпкерлердің басым көпшілігі xалық аузында осы 

күнге дейін аңыз ретінде айтылып келеді. Қарап отырсақ, әрбір обрызға тән әртүрлі аңыздарда жақсылықтың 

нышаны жарқырайды. 

Қазақ-шығыс фолькорына ортақ персонаждардың қатарында Қорқыттың бейнесіде бар. Қорқыттың 

бойында ақындық, сазгерлік, жыраулық қасиеттермен қоса, қобызшы да, әулие де болған. Қобыз аспабының 

құлағында ойнап, мәңгілік өмір іздеп жолға шыққан Қорқыт жайлы аңыз көпке мәлім. Академик 
С.А.Қасқабасовтың айтуынша: «Қорқыт туралы қазақ әңгіме-аңыздаулары дүние жүзінде, әсіресе Шығыста, кең 

тараған сюжетке құрылған. Ол – адамның ажалмен айқасы жайында: «Қорқыт бір күні түсінде көр қазып 

жатқан кісілерді көріп, олардан көрдің өзіне қазылып жатқанын біледі. Оянғаннан кейін ол өлімнен қашып 

құтылмақ болып, дүниенің төрт бұрышын аралайды. Бірақ барлық жерде өзіне көр қазып жатқан адамдарды 

көреді. Ажалдан қашып құтылмасына көзі жеткен Қорқыт енді жер ортасы – Сырдарияға, өзінің мекеніне 

кайтып келеді. Ажал кенеттен келіп қалмасын деп, ол өзеннің ортасына кілем төсеп, өзі жасаған қобызды 

тартып, өмір сүре береді. Бір күні әбден калжыраған ол қалғып кетеді. Сол мезетте ажал жылан түрінде келіп, 

оны шағып өлтіреді». Бұл сюжет өте ерте заманда пайда болған. Мәселен, ол әзірше ең көне деп саналатын 

«Гильгамеш туралы жырда» философиялық тұрғыда өлім мен өмірдің күресі, адамның ажалдан құтылу 

жолдарының мәселесі ретінде, көркем түрде әңгімеленген [1, 89-б.]. 

Қорқыт туралы аңыздың қысқаша мазмұны мынандай: ертеде Сыр елінде Қорқыт есімді бір белгілі адам 

болыпты. Ол Қазығұрт тауының бауырында, анасынан «мес» болып туады. «Месті» көрген жұрт үрейленіп 
қалады, тек анасы саспайды. «Менің туғаным жанды бала еді ғой» деп «месті» анасы жарып жібергенде бала 

жолдасының ішінен жас нәресте шығады. Қорқып тарай бастаған жұрт қайта жиналып: «бұл өзі дүниеге 

жұртты қорқыта келді ғой» деп атын «Қорқыт» қояды. Өлімнен қашқан Қорқыт туралы аңыздауларға келетін 

болсақ, олар семантикалық мазмұны мен сюжеттік-композициялық құрылымына қарағанда, таза көркем 

туындылар бола алмайды. Өте кеш хатқа түскеніне карамастан, оларда әлі күнге дейін алғашқы қауымға тән 

мифологиялық ой-сананың, творчествоның ізі байқалады. Шоқан Уалиханов былай деп жазады: «Өлімнен 

қашудың өзі – исламда жол берілмейтін нәрсе. Бірақ ол – шамандықты ұстанатын халықтардың әпсана-

хикаяттарындағы тұрақты мотивтердің бірі. Қазақ бақсыларының арасындағы қобыз тарту мен сарын айтуды 

үйреткен бірінші шаман Хорхут жайында әпсана-хикаят бар. Тіпті, мұсылмандықты әжептәуір қабылдаған 
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түрікпендерде Көрғүлы аз уақытқа болса да өлімнен қашып кетеді. Шындықтан шамандық түсінік бойынша, 

көк тәңірдің өлім беретін билігі жазмыш деп қабылданған. Солай бола тұрса да, ертедегі адамдардың fatumнан, 

мұсылмандардай үрейлі Тағдырдан құтылғысы келгені тәрізді, мұнда да жұрт жазмышқа бағыну емес, қайта 

одан құтылуды көксеген» [2, 58-б.]. 

Шоқанның бұл сөзіне қарағанда, Қорқыттың өлімнен қашуы туралы сюжеттің төркіні көне шамандық 

миф қалуы ықтимал, ал толық күйінде ол шамандық мифология аясында қалыптасқан болуы керек. Оған бір 

дәлел ретінде Қорқыттың өлімнен қашып, Сырдарияға келуін, судың ортасында ұзақ уақыт өмір сүруін, яғни су 

бетінде өлімнен аз уақытқа болса да құтылуын айтуға болады.  
Қазақ фольклорындағы Қорқыттың саяхаты – құл иеленуші қоғамның эпосынан да, феодализм дәуірінің 

ертегісінен де көне, яғни архаикалық мифтен кейінгі стадия және одан кейінгі дәуірлердің фольклорына 

апаратын саты. Қазақ аңыздарында Қорқыт өлімнен қашып, бар жерді шарлайды. Сондай-ақ, қазақтың аңыз-

әңгімелері бойынша Қорқыт күй атасы болып есептеледі. «Қазақ музыкасының атасы Қорқыт туралы 

аңыздардың философиялық терең мәні бар, – дейді академик Мұхтар Әуезов. «Өлімнен құтылуға болмайды 

дегенге Қорқыт мойынсұнбайды, ол елден безіп мәңгілік табиғаттың өзіне жүгінеді, бірақ оған тау да, дала да, 

орман да өлімнен қашып құтылмайтынын аңғартады. Сонсын Қорқыт шырғай ағашынан бірінші қобыз жасап, 

сонымен дүниеде тұңғыш рет күй шертеді, өнерден өлмес өмір табады» [3, 65-б.]. 

Қазақтың бақсылары әрбір аурудың, кеселдің иесі бар, оны жырмен (жынмен), бимен (зікірмен) 

қорқытып қууға, аластауға болады деп сенген. Бақсы-балгерлерге ондай ой салған және алғаш бақсы сарынын 

үйреткен Қорқыт ата, сондықтан бақсылар Қорқытты ұстаз, пір тұтқан. Әрбір бақсы өзінің сарынын «Өлі десем 

өлі емес, тірі десем тірі емес, ата Қорқыт әулие...» [4, 96-б.] деп бастаған ұстазынан пәрмен тілеп, оған әрқашан 
сиынған. Ш.Уәлиханов: «Қазақта бақсыларға алғаш қобыз тартуды, сарын айтуды үйреткен Қорқыт жайында 

аңыздар бар» [2.] десе, қазақ бақсылары қобыз тарту мен бақсылық сарынды Қорқыттан үйренген деген пікірді 

Г.Н.Потанин, И.Кастанье және этнограф И.Чеканский де қуаттайды[4.]. 

Қорқыт туралы фольклорлық шығармалар, соның ішінде оның өлімге дауа іздегені туралы сюжет те ерте 

кезде, дәлірек айтқанда, Түрік қағанаты тұсында белгілі болған және кейін бірнеше түркі халқына жайылып 

кеткен деуге болады. Башқұрт, түрікпен, әзірбайжан, түрік, қазақ елдерінің фольклорындағы Қорқыт бейнесі – 

осының айғағы. 

Атымтай Жомарт– қазақ фольклорына шығыстан келген персонаж. Есімі әлемге жайылған Атымтай 

Жомарт атына мінезіне сай құрметті жан. Оған байланысты шығармалар жанрлық, сюжеттік ерекшілігіне қарай 

үш топқа жіктеледі. Олар: 

1) Хикаяттық сипаттағы шығармалар; 
2) Қиял-ғажайып ертегілер; 

3) Тұрмыс-салт ертегілері. 

Үш топтада Атымтай Жомарттың өмір жолы, қайырымды істері, жомарттылығы баяндалады. 

Қазақ фольклорына әбден сіңісті болған Атымай жомарт бейнесі туралы зерттеулер де аз емес. Атымтай 

туралы баспадан алғаш жарық көрген жинақтар ХІХ ғасырдың аяғында пайда болған. Е.Сарымбаев аударып, 

толықтыруымен жарық көрген «Хикаят дастан Хатым-тайы» (1891; 1892; 1913; көлемі 88 бет) – Атымтай 

Жомарт аңыз-ертегісінің ішіндегі ең көлемдісі болып табылады. Қ.Шахмарданұлы жазған “Қисса-и Хатымтай-

Жомарт” (1897; 1898; көлемі 8 бет), Ш.Жәңгіровтың айтуындағы ертегі жобасы (1914; көлемі 32 бет) баспа 

бетін көрген туындылар. 

Кеңестік дәуірде Ә.Марғұлан жазып алған нұсқада мысырлық Атымтай Бағдат шаһарында өзінен де 

жомарт Бану-Халиманы естіп, іздеп барады. Банудан жомарттығының сырын сұрағанда, ол алты айшылық 
жердегі өзінен де қайырымды, халыққа күнде «гауһар шашушы» Гауһаршашмаға аттандырады. Гауһаршашма 

Атымтайды төрт айлық жердегі күніне Құранның екі-үш аятын ғана оқып отыратын қариға баруға бағыт береді. 

Қари Атымтайға өзінің басынан кешкен өмірін әңгімелеп, оны қайтадан Гауһарға жібереді. Ол Атымтайға 

өзінің сырын айтып, оны Бануға қайтарады. Ақыры Атымтай мен Бану екеуінің жомарттығы тең болып 

шығады, олар бір-бірімен қосылады. Жалпы Атымтай Жомарт туралы аңыздардың басты идеясы – қарапайым 

халыққа жақсылық жасау, адамның тұрмысын жеңілдету, мүмкіндігінше, қайырымдылық істеуге ұмтылу 

туралы арман екенін көреміз. 

Қорыта келгенде, бұл дүниеде адамдардың бір-біріне жақсылық жасағанына, өзара қайырымды, 

мейірімді болғанына жетер ешнәрсе жоқ. «Аштықта жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпейтіні» сияқты, әсіресе 

қиын-қыстау уақытта көрсетілген азғантай көмектің өзі көлдей боп көрінетіні бар. Осындай адам бойындағы 

жақсы қасиеттердің символы болған Атымтай бейнесі халқымыздың жадында сақталып, оған арналған 

шығармалар өзінің үлгі-өсиетімен мәңгі жасай бермегі анық. Шығыс xалықтарының әдебиеттеріндегі әр 
кейіпкердің өзі ерекше бейне болып, ерен еңбек пен ізденістің арқасында үлкен жетістіктерге жетіп, xалық 

арасында аңыз-әңгіме ретінде де айтылады. Шығыс xалықтарының әдебиеті – руxани мәдениеттің негізгі 

арнасы.  
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Ғ.МҮСІРЕПОВТЫҢ «АВТОБИОГРАФИЯЛЫҚ ӘҢГІМЕСІ» МЕН 

Ә.НЕСИННІҢ «МЕНІҢ ОҚЫРМАНЫМА» ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ ҮНДЕСТІГІ 

 

Женісова Б.Қ. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Әдебиет – бір халықты екінші бір халыққа кеңінен таныстырып, оларды өзара табыстыратын, бір-бірін 

өзара шын пейілден құрметтеуге үндейтін, екі елдің бар байлығын рухани теңестіретін өнер. Әдебиеттің 
көтерер жүгі мен атқарар міндеті де ерекше. Әлем халықтарының сонау ілкі заманнан қалыптасқан діни, 

рухани, наным-сенімдік дүниетанымының айнасы, поэтикалық құдіретін танытушы әдеби мұраларды зерттеп-

зерделеу өте маңызды.  

«Проза (лат.prōsa) – әдеби жанр, қара сөзбен жазылған көркем шығарма (әңгіме, повесть, роман). Проза 

әдебиеттің эпикалық тегімен тығыз байланысты. [1, 65-б.]. 

«Автобиографиялық әңгіме» шығармасы – Ғабит Мүсіреповтың автобиографиялық әңгімесі. Автор 

шығармада өзінің өмірі мен отбасы туралы, білім алуы туралы, өзінің адал ұстаздары, адал достары туралы 

баяндайды. Шығарма: Ескіше жыл басында көп балалы отбасында дүниеге келіп, ауыл молдасынан хат танып, 

Обағандағы мектептен білім алған бала Ғабиттің үлен жазушы Ғабитке айналғанға дейінгі өмірі баяндалады. 

Шығарманың жазылу тілі – көркем әдебиет стилінде жазылған баяндау мәтіні. Шығарманың тақырыбы –

проспективті. Шығарманың тақырыбына қарап, онда нақты не туралы айтылғанын дөп басып айта аламыз. 

Шығарма бірінші жақта жазылған. Себебі: автор өз өмірі мен шығарымашылық жолын өз атынан мәлімдеп, әр 
оқиғаға байланысты пікірін білдіріп отырған. Ендігі кезекте шығармның композициялық құрылымына 

тоқталсақ: Экспозиция – «Мен ескіше жыл басы деп есептелетін «Наурыз күні» киіз үйде туыппын»,-деген 

сөйлемнен басталады; Байланыс –«Тегі, ол кезде біздің ауылдарға көп оқиғалар соқпай өте берген сияқтанады», 

- деген сөйлеммен басталады; Кульминация – «Молда әр үйде бір жетілеп оқытады»-деген сйлеммен 

басталады; Шарықтау шегі – «Бекет менің қиссаға құмарлығымды білгеннен кейін, мені әдебиетке тарта 

бастады»,-деген сөйлемнен басталады; Соңы –«Жиырма үшінші жылы күзге қарай Сәбит мені Орынборға 

әкелді»,-деген сөйлемнен басталады. 

Шығарманың кейіпкерлері: әкесі, анасы, Қожақ, Хамит, Сәбит, автор, молда, ауыл шалдары, нағашы 

ағасы, Бекет Өтетілеуов және т.б. Автор – жағымды кейіпкер. Себебі: ол қиындыққа қарамастан білім деген 

үлкен асуды бағындарып, үлкен жетістіктерге жетті. Шығарманың басты кейіпкері – динамикалық кейіпкер. 

Себебі, шығарманың бас жағында көп балалы кедей отбасынан шыққан бала Ғабиттің өмірі сөз етілсе, шығарма 
соңында білімі мен білігі толыққан, жазушылық жолда дара бастама бастаған Ғабиттің шығармашылық жолы 

баяндалады. Шығармадағы негізгі жанжал бай мен кедей, үкімет пен қарапайым халық арасында. 

Мәтінге поэтикалық көркемдік пен даралық беретін көркемдік ерекшеліктер қолданылған. Мәтінде, «үй 

күшік», «терең тамыры бар сөз», «жадау өмір», «болымсыз өмір», - деген секілді эпитеттер кездеседі. Үбірлі-

шүбірлі, мың-мың, сумаңдап-сүйреңдеп, қаз-қатар және т.б. қайталама қос сөздердің кездесуі шығармаға 

көркемдік тұрғыдан мән беріп, шығарманың көркемдігін арттыра түседі. 

Әзиз Несин (Aziz Nesin) – 1915 жылы дүниеге келген түріктің атақты жазушысы, публицист. 1943 

жылдары Азиз Несин журналистикаға бет бұрған. «Жеті күн», «Таң» басылымдарында жұмыс істеген. Әзіл-

оспақ жанрда жазылған отыз төрт әңгімесі мен «Бір өлкеде» (1958), «Хоптиринам» (1960) атты сатиралық 

ертегілер топтамасының, сегіз роман және алты пьесаның авторы. Азиз Несин бірнеше халықаралық сықақ-

жазушылар арасындағы байқаулардың жеңімпазы. 1995 жылы 79 жасында дүние салған [3, 7-б.]. 
«Менің оқырманыма» шығармасы – Әзиз Несиннің автобтографиялық әңгімесі. Автор шығармада өзінің 

өмірі мен өмір жолында кездескен қиындықтарын, жеңістері мен жеңілістерін баяндайды. Шығарма: Нүсрет 

деп атау берген кішкене баланың тауқыметке толы ғұмырынан бастап, Әзиз Несин секілді атақты жазушыға 

айналғанға дейінгі аралықты  қамтиды. Шығарманың жазылу тілі – көркем әдебиет және публицистикалық 

стильде жазылған баяндау мәтіні. Шығарманың тақырыбы – ретроспективті. Шығарманың тақырыбына қарап, 

онда нақты не туралы айтылғанын дөп басып айта алмаймыз. Шығарма  бірінші жақта жазылған. Себебі: автор 

өз өмірі мен шығарымашылық жолын өз атынан мәлімдеп, әр оқиғаға байланысты пікірін білдіріп отырған. 

Ендігі кезекте шығармның композициялық құрылымына тоқталсақ: Экспозиция – «Сіздерге өз өмірімнен 

қысқаша сыр шертіп беруге рұқсат етіңіздер»,-деген сөйлемнен басталады; Байланыс –«Мен өзімнің бай, текті, 

атақты әулеттен шықпағаныма күні бүгінге дейін шүкіршілік етемін», - деген сөйлеммен басталады; 

Кульминация – «Көптеген жазушылар сияқты, мен де қадамымды өлең жазудан бастадым» - деген сйлеммен 

басталады; Шарықтау шегі –«Менің таусылмас таңданысым басталды»,-деген сөйлемнен басталады; Соңы –
«Төңірегімдегілерге әлі күнге сездірмей келе жатқан екі нәрсем бар: біреуі — қажып жүргендігім, екіншісі — 

жасым»,-деген сөйлеммен басталады. 

Шығарманың кейіпкерлері: әкесі, анасы, Назым Хикмет, Әзиз Несин. Автор – жағымды кейіпкер. Себебі: 

ол қиындыққа қарамастан күллі түркі елі білетін жазушыға айналды. Шығарманың басты кейіпкері – 

динамикалық кейіпкер. Себебі, шығарманың бас жағында кедей отбасынан шығып, төрт баланың арасынан 

жалғыз өзі аман қалған Нүсрет туралы айтылса, шығарманың соңында «Алтын кірпі» медалі мен «Алтын 

пальма бұтағының» иегері, ойы мен санасы толыққан түріктің атақты сатирик жазушысы Әзиз Несин туралы 

баяндалады. Шығармадағы негізгі жанжал бай мен кедей, ақындықты таста деушілер мен Әзиздің арасында. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D3%A9%D0%B7
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Мәтінге поэтикалық көркемдік пен даралық беретін көркемдік ерекшеліктер қолданылған. Мәтінде, 

«жұдырықтай ғана қыз кезінде», «жер бетінің жұмағы», - деген эпитеттер кездеседі. «Жарайсың Тамаша… 

Осындай етіп жазып, бізге әкеліп тұр…»,-деген сөйлемдердің көптеп кездесуі мәтіннің экспрессивті-

эмоцияналды реңктің кейбір элементтерінің молдығын аңғартады. «Сужүректер», «шақшадай бастары шарадай 

болады» деген тұрақты тіркестер кездеседі.  

Екі автордың шығармасын талдай отырып байқаған ұқсастықтарымыз: 

1. Екі шығарма да автобиографиялық шығарма. Яғни, екі автор да шығармалардында өз өмірі мен 

шығармашылық шыңын бағындыруға талпынған іс-әрекеттерін, отбасы мүшелері туралы толыққанды 
мәліметтерді баяндаған. 

2. Екі автордың да тұрмысы ауыр отбасында дүниеге келіп, дүрбелең заман мен әділетсіз қоғамда күн 

кешкендері туралы айтылады. 

3. Шығарманың тілдік, стильдік ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, шығармаларда эпитеттер, 

қайталаулар, лепті сөйлемлер, тұрақты сөз тіркестері көптеп кездеседі. 

4. Екі шығармада да ғұлама ғалымдар мен даңқты адамдардың есімдері тілге тиек етіледі. Мәселен, Әзиз 

Несиннің шығармасында Напалеон, Ақсақ Темір, Шыңғысхан, Аттила, Ганнибал, Мольтке секілді даңқты 

тұлғалардың есімдері аталса, Ғабит Мүсіреповтың шығармасында А.Пушкин, М.Лермонтов және т.б. даңқты 

тұлғалардың атын кездестіре аламыз. 

5. Екі шығармада да авторлардың ат қоюының сырлары айтылады. 

6. Екі автор да әдебиеттің айдынына қалай келгендігі және кімдердің септігі тигендігі туралы баяндайды. 

Екі шығарманы талдай отырып байқаған айырмашылығымыз: 
1. Әзиз Несиннің шығармасы көлемі жағынан қысқа, ал Ғабит Мүсіреповтың шығармасы көлемдірек. 

2. «Менің оқырманым» шығармасында «Автобияграфиялық әңгімеге» қарағанда кейіпкер саны аз. 

3. «Автобиографиялық әңгімеде» қазақ халқының сүндетке отырғызу, ат қою секілді салт-дәстүрлері 

көрініс тауып, этникалық құндылықтар төңірегінде сөз қозғалады. 

4. «Менің оқырманым» шығармасы – хронологиялық тәртіппен жазылған. Жылдар нақты әрі дәл 

көрсетілген. 

5. Ғ.Мүсіреповтың шығармасында ұстаздары туралы сөз қозғалып, оларға деген алғысы мен ризалығы 

байқалады. Ал Ә.Несиннің шығармасында ұстаздары туралы сөз қозғалмайды. 

Қазақ және түрік әдебиетінің шоқтығы биік қос жазушысының  шығармаларын талдай отырып 

байқағанымыз, екі халықтың мәдени және әдеби байланысының тамыры тереңде екендігіне көз жеткіздік. 

Ғ.Мүсірепов пен Ә.Несин прозасының тақырыптық ауқымы мен шығармаларына арқау еткен өмір шындығын 
беру тәсілінде де үндестік бар.  Біздің ойымызша, оның себебі, екі халықтың түп негізі – түркі тектес бір 

арнадан тарағандығымызға байланысты болса керек. Қос халыққа да тарихи оқиғалар мен географиялық аумақ, 

салт-дәстүр де сөзсіз әсерін тигізген.  Айта кететін бір жайт, түрік елі мен қазақ елінің өзіндік ерекшелігі, 

өзіндік даму сатысы мен жеткен жетістіктері бар. Сондықтан бұл екі мемлекетті арғы ата-тектеп тарата 

қарағанда, бауырлас деп біліп, өнердің саралы сарқыншақтары мен «Түркі» деп аталатын асылдың сынығы деп  

бағалаған дұрыс. Екі елдің прозасының үндестігінің жоғарғы дәрежеде екенін мойындап, қазақ және түрік елі 

арасындағы татулық пен бірлікті одан әрі күшейтіп, әдеби және мәдени байланыстарымызды тереңірек талдап, 

нығайтуымыз қажет. 
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АЛАШТЫҢ АЙБЫНДЫ АҚЫНЫ 

 

Жоламанова Д. А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақтың көрнекті жазушысы Ахмет Байтұрсынұлы «Қазақтағы» бір бас мақаласында: «Егерде осы күнгі 

орысша оқығандардың арасынан «жұртым» деген шығып жатса, жұрттың өткізген төлеуі үшін емес, 
адамшылық борышты басынан атқару үшін. Мойындағы борышты білу – білім ісі, борышты төлеу – 

адамшылық ісі» [1, 271] деген болатын. Қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған «Өткенді күнді ойласам» 

деп, өткен күнге көз жүгіртіп бүгінгі күнге көңілі толмай, көкірегі қас айырылған қазақтың ақыны Мағжан 

Жұмабайұлы «Түркістан» өлеңінде туған елдің кешегісі, ата тарихымыз арқалы тұстарынан, түркі жұртының 

тарихи тұлғаларының ерлік, өрлік істерінен түркі жұртының іргесі бүтін жерлерінен шежіре тарқатады. Мағжан 

өзімен замандас зиялылар сияқты , елді оятуда оқу мен білімге, тарихқа иек артады. «Басқа жұрт балалары оқу 

қуған, Біліммен өз жұртының бетін жуған» [2, 254] деп, ұлт тағдырын адамзат тағдырынан бөлек қарамайды. 
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Мұның астарында қазақ үшін күрескенім – жаратқан бөліп жармайтын адам баласы үшін күрескенім деген ой 

тұр. Мағжан «Алаш» деп ұрандаған әрбір қазақ баласын «бауырым, балам, қандасым» деп санаған. Ғасыр 

басындағы аласапыран заманда олардың жан айқайы өлең, жырларда көрініс тапқан. Ол күнде қазақтың қажеті 

һәм кемшілігі жағынан болса да көп, солардың арасында ең бірінші – жер мәселесі. Ата қонысынан айырылған 

қазақ жерлеріне босқындардың келіп таптауы, қазақтардың өз жерлеріне өздері иелік ете алмауы сол кездегі 

көтерілген ең басты мәселелердің бірі болатын.  

Мағжанның өлеңдерінде заман шындығы халықтың басынан өткен тарихи белестерді ойға алу арқылы 

түсіндіріледі. Ол Шығыстың, оның ішінде түркі елдерінің кешегі тарихына көз жібереді. Бір кезде жайлаған 
мекенін еске алады. «Түркістан» өлеңі соның айқын айғағы. Түркістан – тарихта аты мәңгі өшпес, көне түріктің 

айбынды тұғыры. Түрік бабаларымызды бауырында ерлікке баулыған, мәдениетімен, қайсарлығымен даңқы 

шыққан Түркістан – аты әлемге әйгілі, ежелгі мәдениет орталығы. Қазақ – түркі тілдес ұлттардың бірі, ер 

түріктің ұрпағы. Түркістан – қазақтың алтын бесігі, ақ ордасы. Түркістанды ежелде «Тұран» деп атаған. Тұран – 

шегі шетсіз Арал теңізімен, Сарыарқаның сары даласымен ұштасқан, қазіргі «Түркістан» деп аталатын жазықта 

орын тепкен ежелгі мекен. Өз заманында қазақ хандығының ордасы болған Түркістанда қазақтың бар өмірі мен 

салт-дәстүрі күні бүгінге дейін ұрпақтан ұрпаққа сақталған қазақтың қасқа жолды Қасым ханындай, Тәукедей 

данышпанындай, Алаштың арыстаны болған Абылайдай ақылгөй, дана басшы болған арыстай азаматтары 

туған жердің атын аспанға өрлетіп, мәртебесін әлем танырлық биікке көтерді. Ақын Тұранның жері мен суын, 

көлі мен шөлін, өзен-суларын, тауларын, теңізі мен аралын, Ыстықкөлін, Жейхун мен Сейхун дарияларын, 

Тянь-Шаньдай, Памир мен Алтайдай тауларын ғажайып көркемдікпен суреттейді. Тұранды мекен еткен ер 

түріктің билері мен батырларын, ғұлама ғалымдарын, ел басқарған хандарын еске алады. Міне, осылайша 
бірлікте өмір сүріп, іргесін жауға бермеген түрік дүниесі бүгінде бірнеше елге бөлініп кеткен. «Көп түрік енші 

алысып тарасқанда,  Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па?» [3, 110]-деп, Мағжан қазақты сол ер түріктің бір 

мұрагері санайды. Ақын қазақтың осынау даңқты шаһарын жаннан қымбат бағалап «...Шер батса, кім іздемес 

туған жерін, Тұлпар да көксемей ме туған жерін? Арқаның ардагері – қалың Алаш, Тұранда біл-білсең сенің 

жерің!-деп туған елі [3,113]  – Алашқа ұран салады. «Тұран», «Түркістан» деген образды бейнелер арқылы 

Мағжан осылайша Шығыс әлемін, бүкіл түркі дүниесін мақтан ете жырлайды. Оның бүкіл өткен жолына шолу 

жасай отырып, тарихтың небір ерлікке толы, бейбіт өмір жайлаған беттерін парақтайды. Бір кезде Тұранды 

мекен еткен ер түріктің бүгінде бірлігі азайған. Бас-басына ел болған, жеке халықтарға бөлініп кеткен. 

Шығысты дәріптейтін өлеңдерінде Мағжан осынау түркі халықтарын бірлікке шақырады. Сонда ғана Батыстан 

келген қиянатқа, Ресей патшасының отаршыл саясатына қарсы тұруға болатынын ұқтыруға тырысады.  Киелі 

Түркістан жерін жырға қосқан Мағжан Жұмабаев әрбір сөзіне терең тоқталып, тарихпен байланыстыра отырып, 
жердің қасиетін, әрбір шөлі мен көлін мақтап, тіл жетпейтін Тұранды жас ұрпаққа жеткізіп, тебірене 

таныстырады. Сонау Афрасияб билеген заманнан, қазіргі Түркістан халіне дейін сөз еткен. «Тұранға жер 

жүзінде жер жеткен бе? Түрікке адамзатта ел жеткен бе? Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял, Тұранның 

ерлеріне ер жеткен бе?!» [4, 114] - осы жолдардан Тұранның жері киелі, елі де, жұрты да, ерлері мықты да, 

қайратты да болғанын көре аламыз. «Түркістан» – елім, жерім, ерім деп соққан ақын жүрегінің қайнарынан 

төгілген отаншылдық жырдың шынайы да шебер үлгісі. М. Жұмабаев - өз тілін, ел дінін, мәдениетін, тарихын, 

жер – суын жетік білетін ақын. Ол Түркістандай киелі жердің перзенті болғанына мақтанады. Әр ғасыры, әр 

күні, әр мезеті ғажап өмірмен тоғысқан Түркістанның киелі көк күмбезі де көктегі күнге шағылысып, әлемді 

өзіне қаратқандай көрікті. Тарих төрінде тұғырлы орын тепкен Түркістан – қазақтың көне тарихи, өткен дәуірін 

айғақтайтын символы. 

Мағжан өлеңдеріндегі ең басты тақырып – ел мен жер тағдыры. О бастан-ақ халқына азаттық өмір 
тілеген ақын туған елінің өткен тарихына үнемі көз жіберіп отырады. Сол арқылы тарихи шындықтың бетін 

ашады. Атап айтқанда, «Өткен күн» атты өлеңінде Еділ мен Ертістің арасын жайлаған қазақтың бір кездегі 

жайнаған даласы мен көкорай шалғынды жайлауын, айна көлдері мен алаңсыз күн кешкен тұрмысын, қаһарман 

батырлары мен әділ билерін, ел тұрмысының сәні болған ұлттың салт-дәстүрлерін мақтан ете отырып: «Өткен 

күнді ойласам, Ойға терең бойласам, Кешегі қайран қазақтың, Сәулеті мен дәулеті, Көз алдыма келеді,» [4. 

136]- деп, өткенді аңсап емес, қолда бар асылынан айырылғанын өкіне баяндайды. «Күшің кеткен баяулап, 

Жүрсің атсыз жаяулап, Ит надандық желкеңде, Шабайын деп аңдып тұр, Қылышын ұстап таяулап», [4. 138] - 

деп, ақын сол заманның шындығы арқылы әлгі сауалдарға жауап береді. Қазақ даласындағы 1917 жылғы 

төңкерістер тұсындағы жағдайды жырлауда да ақын дәл осындай шыншылдықтан жаңылмады. «Бостандық», 

«Есімде... тек таң атсын», т.б. өлеңдерінде ақынның халқының тәуелсіздігі жолындағы жанын құрбан етер 

ерекше қайраты сезіледі. «Бостандық» өлеңінде: « ...Көк есігі ашылды, Жұмақ нұры шашылды. Келді ұшып 

бостандық»,[3. 55]- деп қуанады, бостандықты ізгі періштеге теңейді. 
Мағжантанудың ұзақ көшінің басында алаш көсемі Әлихан Бөкейхан тұрғанын айту парыз. Ол жер 

бетінде қазақ деген халық барын, бұл халықтың тәуелсіз болып, өз тағдырына өзі иелік жасауға құқы бар 

екендігін көрсете келіп, соның дәлелі ретінде Абай, Шәкәрім, Ахмет, Міржақып сияқты ұлы тұлғалардың 

қатарында Мағжанды да атап, оның: 

Таң, күн деген жер жаны, 

Бұл екеуісіз жоқ сәні, 

Оқу-білім ер жаны,  

Жараспас ерге құр жаны - деген сөздерін келтіріп: «Осындай ақыны бар, бір жерде тізе қосып отырған бес 

миллион қазақтың тілі қалай жоқ болады», - деп тебіренеді. «Қазақ» газетіне Мағжан өзінің көп өлеңдерін 
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жариялаған, баспасөз арқылы халқына қызмет еткен. Мағжанның шығармашылық өмірбаянының да толық, 

шын ғылыми тұрғыда жасалатын күні де алыс емес шығар. Мысалы, сонда қазір «Мен жастарға сенемін» деген 

тақырыппен көпке тараған өсиет өлеңнің 1918 жылы осы Қызылжарда шығып тұрған, қазақтың жастар 

баспасөзінің тұңғышы «Жас азамат» газетінің бірінші санында, бірінші бетте басылған. Халықтың келешегі 

үшін күресетін, оның алдағы тағдырының қандай болмағын айқындайтын көзі ашық, жаны таза, саналы жастар 

екендігін бұл басылым әуелден-ақ жария етті. Мағжан Жұмабаевтың «Жастарға!» деген өлеңі сол замандағы 

қазақ жастарының ел-жұрт алдындағы тарихи міндетін көрсетіп берген бағдарлама десе болғандай.  

Мағжан – қазақ өлеңінің көркіне көрік қосқан, саздылығы мен әуезділігін әсемдеген ақын. Ең бастысы, 
Мағжан Алаш тағдырын өз тағдырынан артық көріп, елі үшін, жері үшін шырылдап, өлеңінде қоғамдағы 

келеңсіздікті сынға алып, сөзімен сыр бөліскен қаламгер. «Әлемдегі ел өмірі ақ қағаздай байқасаң, -депті бір 

қарт ақиқаттың құдіретіне бас иген,  -Сол қағазда нақыл сөз бен аты қалған жақсының, Тауып айтқан сөздеріне 

адам түгіл тас иген», [5. 216]  -деп шығыс жұлдызы Әбдірахман Жәми жырлағандай, М. Жұмабаев өлеңдерінің 

құдіретіне табынбасқа болмайды. Қазақ поэзиясының жарық жұлдызы Мағжан Жұмабаевтың қай өлеңін алсақ 

та, адамның сезімін селт еткізіп, ойлағаныңды дөп басып айтады. Мағжан – ұлтжанды ақын, ақындық талантын 

ұлтына, Алашына бағыштаған. Ол әрдайым халқының адал перзенті болған. Алаш жұртын бөлмей, оған өз 

жүрек жылуын, жан лүпілін білдіре жырлайды. Өлең жолдарындағы әсем сөз маржандары оқырманын сұлулық 

әлеміне ендіріп, сүйіспеншілік сезімге бөлейді. 
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ҚАЗАҚ-АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ «ЖАҚСЫЛЫҚ» КОНЦЕПТІСІ 
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Мақаланы тілдегі концептілік белгілерден бастамастан бұрын назарды "концепт" сөзіне аударғым келеді. 

Себебі конгнитивті лингвистика саласының өзі таным - жаңа ақпаратты қабылдамас бұрын оның алдында ол 

ақпарат туралы түсініктің болуын аз да болса қажет ететіндігі жөнінде айта кетеді. Мақала тақырыбында  

айтылған ең бірінші "концепт" ұғымына тоқтала кетсек: 

1. Концепт дегеніміз – этномәдени санада сақталған, белгілі бір ұлттың ұрпақтан-ұрпаққа берілетін 

ықшам, әрі терең мағыналы шындық болмыс, ұлттық мәдени құндылықтары жөніндегі сан ғасырлық түсінігін 

білдіретін құрылым [1, б.228]. 

2. Концепт (ұғым) сөздің мағынасы ретінде түсініледі. Бірақ ол жалпылаудың (обстракцияның) ең 

жоғары деңгейін білдіретін ұғым-концепт емес – «оқиға, процесс, дерек» туралы ұғым. Сондықтан, 
«концептуальды талдау» сөздің немесе сөйлемнің контекстке, яғни нақтылы мағынаға қатысы анықталуға тиіс» 

[2, б.184]. 

3. Концепт – біздің нысан туралы білімдеріміздің жиынтығы[3, б.8]. 

Байқағанымыздай, концепт - ол қатып қалған қағидаға немесе белгілі бір түсінікке сыймайтын ұғым. Ол 

ұғым, тұжырым, ой, идея, санадағы бейне сияқты бір қалыпта бола алмайтын әр түрлі тұжырымдармен бірдей 

дәрежеде қарастырылады. Ал концептілік талдаудың басты мақсаты - ғаламның тілдік бейнесін түсіндіру. 

Когнитивтік лингвистика - концептінің көріну алдындағы тілге талдау жасау, концептінің мазмұнын ашатын 

мәтіндерден туындайтын ой мен оның әр түрлі контекстерде ұтымды қолданылуы, оның фразеологизмдерде, 

мақал-мәтелдерде бейнеленуі сенімді қызметтерімен толығып отырады. Бұл жерде ескеретін бір мәселе, әр 

тілдің өзіндік концептілік ерекшеліктері - этностық ерекшеліктерімен түрленіп, өзгеріп, дамып отырады. 

Сөздер әр тілде әр қалай аталуынан бұрын, тілдің өзіне тән мән-мағынасына да ие болып отырады. Оны 

төменде талданған мысалдар мен дәлелдер арқылы байқауымызға болады. 
«Жақсылық» концептісі - әлем бейнесіндегі ең негізгі, орталық категория болып табылады. 

Философиялық сөздікте "жақсылық" - адамдық қызметтің жағымды аспектілерін білдіретін сөз ретінде 

түсіндіріледі. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде жақсылық ұғымына екі түрлі анықтама берілген[]: 

1. Қайырымдылық, рақымдылық, мейірімділік. 

2. Белгілі бір заттың бойындағы тәуір қасиет, сапа. 

Қазақ тілінде "жақсылық" сөзіне антоним ретінде "жамандық" сөзін қарастыра отырып, соған 

байланысты адамдық қызметтің позитивті бағыты жақсылық екенін баса айтады. Жақсылыққа жамандықты 

қарсы теңеу ретінде, параллелизм ретінде қойып отырып түрлендіру қазақ өлеңдері мен шығармаларында, 

әсіресе мақал-мәтелдерінде жиі кездеседі. Біз бұл мақалада "жақсылық" сөзін тек бір бағытта қарастырмауды 
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жөн көрдік. Сондықтан әр бағыттағы "жақсылық" концептісінің түсінігі мен баламаларына жеке-жеке 

тоқталайық. 

"Жақсылық" - ол қасиет, амал-әрекет, қағида, түсінік. Жақсылықты қасиет деп қарау - жақсылық жасай 

білу барлық тіршілік иелеріне бірдей бұйыра бермейтін дара қасиеттердің бірі. Амал-әрекет дейтіндігіміз - 

жақсылықты белгілі бір әрекеттер арқылы жүзеге асыра аламыз. Соған байланысты "жақсылық" сөзімен 

"жақсылық жасау" еркін тіркесі де еріп жүреді. Жақсылықты - қағида деп қарастыру жалпыға ортақ дей 

алмаймын. Жақсылықты бөліп алып қағида ретінде қарайтын зерттеушілер де көп емес. Солардың бірі - Әбу 

Насыр әл-Фараби. Ғалымның этика жөніндегі тұжырымдамаларында жақсылық категориясы басты орын алады. 
Оның пайымдауында этика ең алдымен жақсылықты жаман қасиеттерден ажыратудан басталатын ғылым 

ретінде қарастырады. 

Біз мақаламыздағы басты назарды екі тілдегі, яғни ағылшын және қазақ мақалдарындағы жақсылық 

сөзінің қолданылу ерекшелігі мен олардың арасындағы мағыналық байланысын ашқымыз келеді. Мысалы, 

қазақ тілінде  

«Елге қылған жақсылық еленбей қалмайды, 

Еңбек еткен ерінбей - кенелмей қалмайды» 

деген мақал бар. Бұл әрбір жақсылықтың жақсылықпен қайтарын, оның елеусіз, қайырымсыз 

қалмайтындығын көрсетсе, ал ағылшын тілінен бұл мақалға балама бола алатын мақалды кезіктірмедік. Әйтсе 

де, ағылшындардың  

«Аll good things come to those wait» [4, б.56] 

(аудармасы: Барлық жақсылық күткенге келеді) 
деген мақалы көпшілік әдебиеттерде кездеседі. Ұлттық болмысына сай түсінігінде де ол мақал адамның 

жақсылықты күтуге, оның бәрі бір де болмасын сол адамға қайтып келеріне деген сенімге шақырады. Келесі бір 

ағылшын тіліндегі мақалды алып қарасақ, мысалы:  

«All is well that ends well»[5, б.43] 

(аудармасы: Жақсылықпен аяқталған істің бәрі жақсы). 

Байқап отырсаңыз, әрбір мақалдағы жақсылықтың нышаны адамға келетін пайдасын нұсқайды. Әрбір 

жасалатын жақсылықтың өзінде бір жақсы дүние жатқанын нақтылайды. Бұған жақсылықтың соңы тек 

жақсылықпен өлшенеріне қазақ мақалдары да дәлел бола алады. Оны келесі мақалдан аңғаруымызға болады: 

«Жақсылық жүрген жерде тапшылық болмайды». 

Қай елде болмасын жақсылық - ол тек жақсы нышанның бастауы. Ұлттық болмыстан бұрын, адамшылық 

болмысқа зор назар аударуға зер салатын осындай рухани құндылықты дүниенің жай-жапсары біреу ғана, ол 
жақсылыққа үндеу, жақсы әрекетке шақыру. Қазақ отбасында жақсылық жасауды айналаңыз, отбасыңыз, 

бауырыңыз бен дос-жараныңыздан бастауды 

«Жақсылықты басыңа қыл, 

Басыңнан артылса, досыңа қыл» 

деп үйретсе, ал ағылшындарда  

«Charity begins at home» [4, б.24] 

(аудармасы: Жақсылық үйден басталады) 

жақсылыққа шақыру да, жақсылық жасау да үйден басталады деген түсінік қалыптасқан. Жақсылыққа 

мұқтаж жанға тілекші болудан гөрі, оны әрекет арқылы жеткізуге үйрететін ағылшын тіліндегі мақал былай 

берілген: 

«Good acts are better the good intentions» [5, б.37] 
(аудармасы: Жақсы тілектен жақсылық артық). 

Бұл мақал біздің салтымызға да, санамызға да толық сай келеді дей алмаймын. Себебі, қазақ мақалдары 

тірек болудан гөрі, тілекші болуды әсте жоғары бағалайды. Дегенмен,  

«Жақсылық қылсаң жақсылық табарсың, 

Жамандық қылсаң жамандық табарсың» 

деген қазақ тіліндегі мақал арқылы, жақсылықтың түрінің ажыратылмайтындығын, қандай іспен қылсаң 

да, қайтарымы сондай боларына үндейді.  

Қорыта келе айтарымыз, қай ұлттың немесе этностың болмаса да, рухани құндылығына айналған 

мақалмәтелдерінің айтар ойы бір, үйретер тәлімі мол. Дегенмен, әр тілдің тілдік ерекшелігіне байланысты 

айтар ойы мен көрсетер нақты межесі түрліше жеткізілетінін мойындауымыз қажет. Мысалы: 

ағылшын тіл білімінде мақал мен мәтелдің ара жігі нақты ажыратылмай, біртұтас тұрақты тіркес ретінде 

қарастырылады; 

- бірқатар қазақ және ағылшын мақал-мәтелдерінің құрамы мен құрылымы және мағынасы тұрғысынан 
өзара сәйкестіктері байқалады; 

- мақал-мәтелдер өзге тұрақты сөз орамдарына (қанатты сөз, нақыл сөз т.б.) қарағанда, тұлға жағынан 

ықшам, мазмұны жағынан тұтас, әмбебап болады; 

- туыс емес тілдердегі бірқатар мақал-мәтелдердің өзара мағыналас болып келуі қазақ және ағылшын 

халықтарының өмір тәжірибесінің, көзі жетіп, кекейіне түйген ой-тұжырымдарының ұқсастығымен, 

астастығымен және жалпы адамзаттық құндылықтардың әмбебап сипатымен байланысты анықталады; 

- тілдегі мақал-мәтелдер әрбір халықтың тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымы мен әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі 

жөнінде ақпарат көзі болып табылады. 
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ХАРАКТЕР СОМДАУДАҒЫ ІЗДЕНІСТЕРІ 

 

Жолдиева Н.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  университеті 

 

Бүгінгі таңда қазіргі қазақ әдебиетінің, соның ішінде қазақ әңгімелерінің тақырыптық, идеялық, шеберлік 

аумағы әдеби үрдіске сай кеңеюде. Әдебиетіміздің өсу қарқынынан байқалатын жайт – қаламгерлеріміздің 

бұрыннан қалыптасқан үлгіден, жасандылықтан алшақ кетіп, әлеуметтік өмірдің, өткен тарихтың тәжірибелерін 

жан-жақты талдап, зерттеп, зерделеп, оқырманына ой тастауы. Өзің ұғын да, өзің нәтиже шығар, өзің сарапта 

да, өзің байлам жаса деп оқушысын ойландыруға ұмтылуы –осы шығармашылық еркіндіктің бір көрінісі. Яғни, 

қазіргі әдебиеттің мақсаты – оқырманды ойланту, ойлауға үйрету, жол көрсету. 

Осы тұста қоғамдық өмірмен ілгері қадам басқан жаңа тұрпатты кейіпкерлер бейнесін сипаттауда 

озықтық көрсеткен жазушыларымыздың бірі –Мұхтар Мағауин. Халқының мұңын, ұлтының қамын 

баршасынан жоғары қоя білген жазушының проза жанрындағы алғашқы қадамы саналатын әңгімелері мен 

хикаяттары бірден оның суреткерлік тұлғасын танытты. Оның тырнақалды туындыларының бірден оқырман 
қауымының кеңдігін көрсетуі де осыдан болса керек деп ойлаймыз. 

М.Мағауин шығармашылығының басты арқауы – заман адамдарының шыншыл да нақты бейнесі. 

Жазушы шығармаларыныңөзегі де осы көркем бейнелерден өрбиді. Әр жазушының оқырман жүрегінен орын 

алуы – олардың туындыларындағы кейіпкерлер әлемінің айнадай таза, шыныдай мөлдір, шыншыл, жаны мен 

ары таза, әлеуметтің әдемі де жағымды жандарын немесе қоғамға зиян әкелер тоғышар мінезді кертартпа 

кесірлерді бір арнаға тоғыстыруы, әдеби өмірге әкелуіне байланысты. Сөйтіп әрбір кейіпкердің жан-жүйесін, 

ішкі сезімін, дүниетанымын тамыршыдай тап басып танып, көз алдыңа кесек, сом тұлғаны елестетеді. 

Жалпы жазушы қаламынан жас пен жасамысқа дейінгі образдардың барлығы дерлік қамтылған. Соның 

ішінде бізге, яғни оқырманға аңғал да, пәк болуы тиіс –балалалар бейнесі. Бірақ, Мағауин жасаған қазақ 

балаларының кейпі мүлдем бөлек. Мәселен, «Жүсіптің қызы Светлана» әңгімесіндегі Мадияр мен Светлана. 

Екеуі де бала, алайда екеуінің таным-түсінігі мүлдем бөлек. «– Апа емес, мама,– деді қыз басын оқыс көтеріп, 
бойын тіктеп. –Света – еркелетіп айтқаны. Метіркеде Светлана деп жазылған. Светлана Жусуповна 

Мұхамбетқалиева. Жүсіп деген – Жүсіп деген... сен білесің бе? Иосиф деген сөз. Сталиннің қызының аты – 

Светлана Иосифовна. Көрдің бе, дәлме-дәл. Тек фамилямыз ғана бөлек. Бірақ ұлы Сталин –адамзаттың 

данышпаны, жер жүзіндегі барлық балаға ортақ. Менің де әкем. Сенің де әкең... – Кеудеме сұқ саусағын 

қадады. Саусақ емес – істік, сондай жайсыз хал. 

«Сенің де әкең...». Біздің шаңырақта қалыптастан ұғым басқаша. Әрине, дабырлап сыртқа шығаруға 

болмайтын. «Сталин – менің әкем емес!» – деп айта алмадым. 

– Сенің атыңды неге Мадияр қойған?–  деп сұрады Сталиннің қызы Светлана.  

– Мадияр болған соң Мадияр қойған!.. дедім мен қитығып. «Алаштың азаматы болсын деп қойдым!» –

деген атам. Ақымақ қызға айтпайсың ғой. Ақылды адамға да айтып қажеті жоқ. Мен жақсы білем [1,б.125]. 

Оқырман не ұқты дейсіз бе? Оқырман өзіне қажеттіні ұқты. Дәлірегі өзін-өзі айнадан көргендей болды. 

Аға буын біркездері Жүсіптің қызы Светадай бір кездері «ұлы Сталин әкеміз!» деп табынды емес пе? Содан не 
болды? Табынған қоғам да, құдайдай сыйынған көсемдер де өздерінің жасаған  жалған бір әлемінің жасанды 

қанқұйлы жандайшап екендерін ғана дәлелдеді.  

Әдебиетте жеке адам бейнесін жасау және сол бейненің қоғам дамуына тигізетін әсерін реализм 

тұрғысынан суреттеу – 1960-1980 жылдардағы қазақ жазушыларының алдарына қойған күрделі мәселелердің 

бірі болды[2,б.215]. 

Жазушының мұраты – Мадияр сынды («Жүсіптің қызы Светлана» әңгімесі) бүкіл болмысымен 

отаршылдарды жек көретін, оған іші де жылымайтын ұлтжанды ұрпақтың көбеюі. Санының артуы. Оларды 

тәрбиелеп шығаратын ата мен әжелердің болғандығы. Олар ел басқарса, еліміз озар еді, ғылымға келсе, білім 

мол ел болсар едік, әдебиетке келсе, шіркін, әдебиетке келсе ұлтты тәрбиелдер едік. Сөйтіп барлық салада 
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Мадиярлар жүрсе ғой дейді. Қаламгер арманы! Оқырман оны түсінсе дейді. Түсініп қана қоймай, бір әрекет 

етсе деп тілейді.  

Қандай қаламгер болса да, ол – өз ұлтының жазушысы. Мықты сомдалған  образ,  аса қуатты 

характерлер, шығарманың идеялық, сюжеттік құрылымы – бәрі де сол туындыға айрықша реңбереді. Мұның 

барлығын біз қаламгер туындыларын оқи отырып аңғарған болдық. Бір ғана әңгіме жанры арқылы көлемді ой 

легін түйіндеп беруде, асқан шеберліктің, ұшан теңіз білім мен біліктің қажет екенін қарапайым оқырман де 

түсінері анық.  

Қазақ прозасында көркемдік құбылыс болып танылған М.Мағауиннің әңгімелері өз алдына жан-жақты 
да, терең зерттеуді қажет етеін көркем дүние. Көркемдік талап тұрғысынан сәтті орындалған бұл туындылардан 

оқырман қауым бұрын-соңды қазақ әңгімелерінде байқала бермеген пішіндік және мазмұндық жаңалықтар 

барын аңғарады. Жоғарыда үзінді келтірген шығармадағы назар аудартын көркемдік ерекшелік – ойды астарлап 

жеткізуге  бағыталған символикалық нышандар, философиялық түйіндеулер. Бас кейіпкері бала болғанымен, 

шығармадағы айтылатын негізгі мәселе – адам тағдыры,  халықтық асыл қазынамызға,игі жақсы салт-дәстүрге 

деген заманалық көзқарас. Автордың бір ұтып тұрған жері – кеңес дәуірінде ашық айтуға болмайтын ұлттық 

мәселелерді, қазақи салт-дәстүрі мен ой – толғамдары символикалық нышандар арқылы ишаралап, мегзеп 

ұсына білгендігі.Жалпы өзі өмір сүріп отырған саяси-идеологиялық режимге қарамастан, түпкі авторлық 

позициясын жеткізе білсе, ол жазушы талантының белгісі болып табылатыны сөзсіз. 

– Менің атым Светлана, – деді, біздің үйдің үлкендері аңырып, қарап қалғанда. – Түнде көшіп келдік. 

Папамның аты – Жүсіп. Зоотехник. Мамам – Ғалия – Галя. Кішкентай бауырымның аты – Есен. Түнде көшіп 

келдік. Оқтауды таба алмай қалдық. Өзім әкеп берем... 
Тым ширақ. Ойнап тұр. Сөз арасында маған үңіле қарап, жимиып қойды. Біздің қыздардан өзгеше.  

– Бапасы несі?– деді әжем, кішкентай қыз сұрағанын алып, шығып кеткен соң. 

– Бапа емес, па-па, – деді тәтем. – Көке деген сөз. Мама дегені –––апасы. Орысша. 

– Ой, Алла-ай,– деді әжем, – әке, шешесі, немене, қазақ емес пе... Өзінің аты да бір жосын. Сібіт... 

Сәбетәліні... мұндайды кім естіген...[1,б.124]. 

Ол заманда қазақ анасын – апа, тәте, әкесін – көке, әке дейтін. Және ол қазақы танымға тән атау болатын. 

Қазір ше... «әке», «ана» десе үрке қарайтын болдық. Өз тілімізді шұбарламасақ, сөзіміздің мәні жоқтай. Таза 

қазақ тіліндегі сөздермен сөйлесе, қолданса үрке қарап, өзімізге өзіміз таңқала қарайтын болдық.  

Ұлттық характерді сол халықтың сана-сезімі, түсінігі, қалыптасқан әдет-ғұрпы арқылы танумен бірге, 

өмір тарихы яғни тұрмыс-салты арқылы да алып көрсету қажет.Жалпы жазушы өз туындыларында авторлық 

концепциясын, көзқарасын ұзын-сонар баяндау арқылы жеткізуден гөрі, кейіпкерлер аузымен айтылатын 
дидактикалық мәні бар, түйінді репликалар арқылы жеткізеді. 

Жоғарыда айтылғанның барлығы бүгінгі таңда қазақ әңгімесінің жетістігі, қазақ өнерінің мақтанышы деп 

айта аламыз. Мағауиннің суреткер ретіндегі көркемдік тәсілдерін тілге тиек еткенде, тағы да бір жайды айтпай 

кетуге болмайды. Ол  адам өмірбаянын, кейіпкер өмірбаянын жазатын суреткер емес. Ол адам санасының, 

кейіпкер санасының жанайқайына ден қоюшы суреткер. Ол адам, қоғам, адамзат болмысын шырқау биікке 

шығарып алып, шұқшия зерттеуді мұратына айналдырған қаламгер. 
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КӨРІКТЕУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ КЕЙІПКЕР БЕЙНЕСІН БЕРУДЕГІ ҚЫЗМЕТІ 

 

Жұбаналин Р. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Көркем шығармада кейіпкер бейнесін жасауда эпитет, теңеу, метафора,метанимия, синекдоха сияқты 

көріктеу құралдарының да қызметі ерекше. Кейіпкердің сыртқы бейнесін, ішкі жан дүниесін, мінез-құлқын 

бейнелі суреттеп, тілге көркемдік беріп, оқырманға эмоционалды-экспрессивті әсер етеді. Қаламгерлер 

шығармаларында эпитеттер кейіпкер бейнесін жасауда талғампаздықпен қолданылып, сол арқылы кейіпкер 
бейнесінің әртүрлі қырларын шеберлікпен суреттейді. Сұлтанмахмұт Торайғыров дәстүрлі көркемдегіш 

құралдарды мол пайдаланады. Солардың бірі – эпитет. Мұны ақын көп қолданады десе де артық емес. Өйткені 

барлық ақындарға қарағанда Сұлтанмахмұт шығармаларында адам басты шешуші міндет атқарады. Ол адамды 

бейнелеуге тіпті көп көңіл бөледі. Өйткені оның шығармаларында табиғат көрінісі, көңіл күйі шегіністері көп 

бола бермейді. Шығарма өзегі адам болғандықтан оның мінез-құлқын, түр-сипатын, іс-әрекетін алдымен 

айқындамалар арқылы беру оңтайлы келеді. Оқырман атаулыларға жақсы белгілі «Таңқы мұрын, быртиған, 

қара бұжыр» өлеңінде бір адамды сипаттау үшін сансыз айқындама қолданылады. Сол өлеңде кездесетін 

мынадай айқындама сөздерді атап өтсек те жеткілікті: таңқы, быртиған, бұжыр, көк (көз), шолақ (иек), қадау 

сақал, тапал бой, қара көңіл, топас ой, арам дене... Осы айқындамалардан көз алдымызға ұсқынсыз бейне 
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толығымен көлбендеп тұра қояды. «Күншіл ақ кірпік» өлеңінде бұрын қолданылмаған немесе сирек қолданыста 

жүретін айқындамаларды кездестіреміз.  

Меніңше, сендей кеше молда болмас, 

Тар кеуде, шымшық басқа оқу қонбас. 

Мұнда «тар» деген сөздің орнына көбінесе «соқыр», «қараңғы», «көр» сын есім сөздері қолданылар еді. 

Ал «шымшық» сөзі құс атауында болмаса, тіпті кездеспейтін. Кейде осының бәрінің орнына «көк ми» деп те 

айта беретін. Ақын болса, басында ойы жоқ, миына ештеңе кірмейтін ақылсызды 

жоғарыдағы айқынадамалармен шындыққа жақындастыра түседі. 
Эпитеттер «Сымбатты сұлуға» өлеңінде де толып тұр. Ондағы қыли топас, ешкі бас, ошақ мұрын, ат 

мұрын, салтақ бет, төстек, тағы басқалары ақын бейнелеп отырған тұлғаны ұмытпастай қылады. Оның үстіне 

бұл қолайсыз эпитеттер қызға арналған. (Біз туралы кейіпкер бейнесін берудегі тілдік-стильдік тәсілдер туралы 

тарауда айтқан болатынбыз. Ж.Б.) Қыз үшін де, әйел үшін де ауыр сөздер деп қана бағалау керек. 

Ол – «Маңайымнан әрмен кет өлеңі»: 

Маңайымнан әрмен кет, 

Жанды қуыршақ арам ет. 

Алдап елдің көз құртын, 

Құр бояма қызыл бет. 

Осындағы арам, құр бояма қызыл эпитеттері де қызға жеңіл тимейді. 

Лирикалық шағын өлеңдерден бастап, эпикалық поэмаларымен халық жүрегінен мәңгі орын алған ақын 

шындықты дәл көрсетіп, айқын да бейнелі, адамдардың ой сезіміне әсер ететін образдар жасайды. Эпитет 
кейіпкердің портретін жасауда ұтымды қолданылатын тәсіл болып табылады. Иса шығармаларында кейіпкер 

портретін беруде дәстүрлі эпитеттен бастап ақынның өзіне ғана тән эпитет түрлерін молынан ұшыратуға 

болады. 

Мысалы: 

Қабақты қараторы, ұзын бойлы, 

Кірпікті, бурыл сақал, терең ойлы. 

Бұрылып үлкен мұрын, ойлы түспен, 

Халқына бір жағалап қарап қойды[1,11]. 

Келтірілген эпитеттер кейіпкердің жан дүниесіндегі нағыз ерге тән бірбеткейлік, ерлік істерге бел буа 

алатын қайсарлықты танытқандай болса, Кең маңдайлы, бота көзді, .. 

Жұп-жұмыр үлбіреген алма мойын,.. Тәрізді эпитеттер нәзік те пәк қазақ аруының түр-келбетін көз 
алдыға әкеледі. Портрет жасау әдісінің тамаша үлгілерін тудырған ақын Құралайдың сұлулық көркін 

елестеткенде, «Күнмен шағылысқан асыл бриллиант», «киінген асыл киім», «қарақаттай мөлдіреген көз», 

«нұрланған ақша бет», «жарқын жүз», «аппақ тән», «арудың сүйріктей сұлу саусағы» бірін-бірі ажарлап, жан 

біткенді тамсандырып, хор қызын тұлпармен жортып бара жатқан күйінде көз алдыңа келеді. Міне, жан 

дүниесінің мөлдір тазалығы мен сыртқы бейнесінің сұлулығы астасып берілген  Құралайдың бұл портреттік 

сипаттамасынан, сөз жоқ, Абай суреттерінің әсері елес бергендей. И. Байзақовтың «Ақбөпе» поэмасындағы 

шығармашылық табысы – оның Ақбөпе сияқты сүйікті кейіпкерінің тамаша бейнесін жасай алғандығы. 

Ғасырлар бойына рухани азап шегіп, трагедиялық махаббаттың тақсіретін тартып келген және осы аянышты 

тағдырына қарсы әрдайым қажырлылықпен күресіп келген қазақ қызының шынайы да тұлғалы бейнесін ақын 

«Ақбөпе» поэмасында әсіресе зор көркемдік қуатпен жасады. 

Екі беті уылжып қаны тамып... 
Кең маңдайлы, қыр мұрын, бота көзді, 

Түрімен ұқтырғандай айтпақ сөзді. 

Құлқында жан тартарлық терең сыр бар, 

Танымай ма дегендей-ақ өмір бізді 

Жанары екі көздің жанған шамдай 

Анасы махаббаттың жер құлпырды... 

Нұрланып жанарынан күлді сұлу... . 

Мұндай жағдайды ақын өте жарқыратып, құлпыртып ақындықтың күшімен ерекше әсем махаббат 

дүниесін жасағандай болады. Иса суреттеуінде сұлулықты, әсем көріністі, адамның ішкі жан сырын, қас-

қабақты қағуы арқылы да, немесе, қуаныш, сүйініштері арқылы да әр алуан құбылыстарға байланысты терең 

ашып көрсетуге тырысады. Кейіпкер бейнесін жасауда көріктеу құралдарының ішінде әсіресе теңеудің қызметі 

ерекше. А.Байтұрсынұлы теңеуге мынадай анықтама береді: 
«Көріктеу нәрсені айыра көрсетіп, айқын шығаруға жарағанмен, нәрсенің бейнесін сүгіреттеп көрсетуге 

күші жетпейді. Ондай орында белгісіздеу сипатты белгілі сипатқа, белгісіздеу нәрсені белгілі нәрсеге теңеп, 

көрнектеп, ашығырақ көрсетеміз. Теңеу екі түрлі: Әншейін теңеу, әдейі теңеу. Екеуінің арасындағы айырмасы 

сол: әншейін теңеу – әдетті теңеу болады, мәселен, удай ащы, айдай жарық, күйедей қара дегендегі «удай», 

«айдай», «күйедей» деген сөздер – әдейі теңеу» [2,157]. 

Ғалым Т.Қоңыров «Қазақ теңеулері» атты еңбегінде теңеудің жасалу жолдары мен түрлерін жан-жақты 

қарастырады. Еңбекте ғалым теңеуге мынадай анықтама береді: 

«Теңеу дегеніміз - ұқсас ортақ белгілердің негізінде бір затты екінші бір затқа салыстыру арқылы 

сипатталушы нәрсенің бейнелілік, көркемдік, эмоционалды-экспрессивтік сапасын күшейтетін, сол нәрсені 
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жаңа қырынан танытатын әрі стильдік тәсіл, әрі таным құралы» [3,7]. «Теңеу – ққбылысты басқа нәрсемен 

салыстыру арқылы сипаттау тәсілі. Әр нәрсені салыстыру негізінде жасалатын бейнелі сөздер, туынды 

мағыналы сөздер, құбылту түрлері аз емес. Олардан теңеудің айырмасы – мұнда салыстыру тура, айқын 

көрінеді. Нені және немен салыстырғаны анық болады. Мұны сөйлеу тіліндегі қарапайым теңеулерден аңғаруға 

болады. Мысалы басықазандай (болып), жүрегім аттай тулап т.б.поэзиядағы теңеулердің айырмасы, онда тек 

белгісіз нәрсені белгілі қарапайым нәрсемен салыстыру үшін ненәрсе алынады, қандай нәрсе немен 

салыстырылады, оған көп мән беріледі». Теңеулер кейіпкердің сырт бейнесін, портретін беруде, киімін, жүріс-

тұрысын суреттеуде жиі қолданылады. Сұлтанмахмұт Торайғыров та теңеуді шебер қолданады. Теңеу – қазақ 
әдебиетініңең мол қолданыстағы көркемдегіш құралы. Ол әдістен Сұлтанмахмұт та қағас ала алмады. Сөйтіп, 

онда теңеудің –дай, -дей, -тай, -тей, -ша жұрнақтары мен секілді шылауымен келетін түрлері бар. «Жарқанбай» 

өліңінен –ша жұрнағымен жасалатын теңеу түріне мысал келтірейік: 

Мысықша, көп көзінше көзін жұмып, 

Түн болса, тышқан аулап, түнде жортқан. 

Өлең қыз мінезін сипаттауға арналған. Ақын тым қатты кетіп отыр. Қыз үшін мысықша, көп көзінше 

/кейбіреулер мысықша сөзінен кейін үтір қоймай, оны көп көзінше сөзімен бір контесте қарап, көзінше сөзін 

теңеу емес деп те ойлауы мүмкін. Себебі мысықшаны алып тастағаннан сөз мағынасы бұзылмайды, сөйтіп 

бұлар бірыңғай мүшелер қызметін атқарады/айқындамалары тиімді емес-ақ. Бұл арқылы өзін періште санайтын 

қыздың қылығындағы аярлық, жасампаздық сыналады. «Жарқынбайда» Күләйменің күйеуін былай суреттейді: 

Буаз қатын секілді шартиғанда, 

Айран құйып байлаған бір жанторсық. 
Буаз қатын секілді теңеуі арқылы қатты мысқалдау бар. Ер адамды буаз қатынға теңеу – қорлау. Бұдан 

басқа ақын қазақ тұрмысына тән құбылыстардан теңеулер жасайды. Мысалы, тұлыпқа мөңіреген сиырдай боп, 

жүректің қызыл қаны құртша қайнап, төбетке тағып қойған қарғыдай қып, тұрмыс диірмен тасындай айналады, 

наданды әркім жейді нандай илеп, аңшының итіндей боп алақтаса, биенің құлынындай жарасушы ем, ұйпалақ 

ит жүніндей желке шашың, қаз алатын қарындай, өлімтіктей тастар едиітке сүйреп, шөп беріп асыраған малдай 

еді, ертең биттей сықпайма халық мені, кедейдің қанын сорып, жүндей илер, түлкі алатын қырандай 

шүйілгенде, далада қазақ малы жүрген аңдай. Теңеу сөздер қазақтың табиғи ұлттық тұрмыс салтын білдіретін 

сөздермен тіркесіп, поэзияны көріктендіріп тұр. 

Қаламгерлер кейіпкер портретін беруде теңеулерді сұрыптап, ұтымды қолданып, соның нәтижесінде сөз 

әсерін күшейтіп, кейіпкердің сыртқы бейнесін оқырманға әсерлі етіп суреттейді. Суреттеліп отырған 

кейіпкердің бет бейнесін, тұлға-тұрпатын көз алдымызға әкеліп, ол туралы дәл, нақты сипаттама беруге қол 
жеткізген. Ғалымның теңеулерді топтастыруына сана- сезім теңеулері деген жіктеуді қосып, осы теңеуді 

жазушылар өз шығармаларында кеңінен қолданып отырғандығын айтуға болады. Көру теңеулері кейде 

кейіпкердің қимыл әрекеттерін бейнелі суреттеу арқылы оның мінез-құлқын, жағымды, жағымсыз қасиеттерін 

де көрсете алады. Кейіпкер бейнесін жасауда, оның көңіл-күйін, ішкі сезімін суреттеп жеткізуде сезім-күй 

теңеулері ерекше қызмет атқарады. Сезім-күй теңеулері теңеудің басқа функционалдық топтарына қарағанда, 

өзінің семантикасы жағынан да, стильдік ерекшелігі жағынан да, эмоциялы-экспрессивтік єсері жағынан да 

айрықша топ болып саналады. 
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ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ДИСКУРС ЖӘНЕ ОНЫҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Жұбаниязова Г.Қ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 
 

Тіл- әлеуметтік құбылыс ретінде адами қызмет салаларына байланысты әртүрлі міндеттерді атқарады. 

Тілдің ең маңызды қоғамдық қызметтері ретінде қарым- қатынас, хабарлау және әсер ету қарастырылады. 

Аталмыш қызметтерді жүзеге асыру үшін олардың жеке- дара лексикалық, фразеологиялық және 

синтактикалық бірлігін анықтайтын тарихи негіздегі әртүрлі тілдер қалыптасқан. Бұл саналуандық- 

функционалдық стиль ұғымымен жанасады [1, 109 б.]. 
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Қоғамдағы орын алып жатқан күрделі өзгерістер мен әлеуметтік факторлар тілдегі айтарлықтай 

өзгерістерді туғызады. Бұл өзгерістер әдетте дискурстың туу сипатын айқындайды. «Дискурс» термині 

заманауи ғылым саласындағы әдебиеттерде көпқұрылымдылығы мен әркелкілігі тарапынан көптеген зерттеу 

нысанына айналған. Қазіргі таңда «дискурс» терминін дәстүрлі және заманауи тұрғыда анықтама беріледі. 

Дәстүрлі түсінік тұрғысында дискурс- адамдардың пікір алысу, ой бөлісу нәтижесіндегі өзара қарым-

қатынастарынан туған тілдік қалыпты  айқындайды.  

Этимология негізінде дискурс (фр. discourse) - жалпы тұрғыдағы тілдік қызметтің үрдісі болып 

табылады. Кейіннен ол «тілдің қолданылуы», «әңгіме» секілді туынды ұғымдарға ие болған. Дискурсты зерттеу 
- заманауи лингвистиканың даму бағытында аса бір маңыздылыққа ие. Дискурс ұғымы ретінде адамдардың 

тыныс - тіршілігінің әртүрлі саласындағы (саясат, философия, психология, публицистика, т.б.) тілдік қызмет 

аталады. Осыған байланысты дискурстың бірнеше түрі анықталады. Солардың бірі- мақала тұрғысында 

өзектілікке ие публицистикалық дискурқа тоқталсақ. 

Публицистикалық дискурсты қазіргі таңдағы динамикалық, белсенді және үнемі өзгеріске ұшырап 

отыратын дискурс санатына жатқызуға болады. Ол қоғамдағы шынайы құбылыстармен байланысты және 

белгілі бір уақыт шеңберіндегі нақты жағдаяаттарды сипаттайды. Публисцистикалық дискурс міндетті түрде 

адресат пен адресант арасындағы диалогты пайымдауымен қатар, белгілі бір ой- өріс арнасына әсер етеді және 

бағытталады. Себебі публицистика - жалпы қоғамдағы адами қызмет салаларының әртүрлі саласына шолу 

жасайды [3, 254 б.]. 

Публицистикалық дискурс көбінесі ақпараттық қызметпен (жаңалықты хабарлау) пара - пар  әсер ету 

қызметін (үгіт- насихат) жүзеге асырады. Публицистикалық шығармаларда - қазіргі қоғамның өзекті сауалдары 
(саяси, экономикалық, моральдық, философиялық), мәдениет, тәрбие және тұрмыстық жағдайлар төңірегіндегі 

ауқымды тақырыптар қозғалады. Аталмыш дискурс түрі қоғамдық- политикалық әдебиеттерде, мерзімдік 

баспаларда (газеттерде, журналдарда) және т.б. қолданылады [13, 109 б.]. 

Публицистикалық дискурсқа қоғамдық- саяси тұрғыдағы , сонымен қатар мораль, этика, медицина, 

экономика, мәдениет ұғымын айқындайтын лексика, психология саласындағы, адамның ішкі жан- дүниесі мен 

уайымын білдіретін сөздер және т.б. тән [4, 290 б.]. 

Публицистикалық дискурстың лексикалық ерекшеліктерін үш топқа бөлуге болады: 

1) сөзжасам  тәсілдері: аталмыш дискурс түрінде a-, anti-, de-, over-  приставкаларымен сөздер жиі 

кездеседі. Жалпы қолданыстағы префикстердің ішінен көбіне: anti-, pre-, anti- apartheid, anti- fascist, pre- 

capitalist, pre- election  жиі ұшырасады. Сонымен қатар –tion (production, inflation etc.), -ization (industrialization, 

globalization etc.), -ism (conservatism, federalism etc.), -ist (Nationalist, capitalist etc.). –dom жұрнағы газет 
лексикасында жаңа сөздерді жасау үшін қолданылып, кейіннен өнімділікке ие болды. Мысалға: bangdom, 

bogdom, suckerdom. 

Америкалық газет беттерінде жиі ұшырасатын көп қолданыстағы жұрнақтардың (суффикс) бірі ретінде –

ise (-ize) ерекщеленеді. Мысалға: factionalise- ойдан шығару; itemize- тармақтар бойынша қарастыру; leonize- 

ашық ғарыш кеңістігіне шығу (А.А. Леонов ғарышкердің тегінен пайда болған). Westernize- еуропаландыру. 

Мысалы: 18000 pairs of eyes were recently westernized in Japan. Мұнда жапон қыздарының көздерінің көлемін 

еуропалықтарға тән етіп ұлғайту үшін отаға жүгінгені сөз етіліп отыр. 

2) бағалау: публицистикалық дискурска айтарлықтай эмоциналдық бояуы бар бағалау лексикасын 

қолдану тән. Мысалы: positive changes, energetic start, irresponsible statement, firm position, covert struggle, a 

breakthrough in talks dirty election technologies, heinous murder, the biased media, political spectacle, unprecedented 

flooding, crazy adventures brazen ride, rampant inflation, barracks communism, ideological bulldozer moral cholera [5, 
16 б.] 

3) тақырып: публицистикалық туындылар тақырып ауқымдылығымен ерекшеленеді. Олар қоғам назарын 

аударған кез- келген тақырыпты қарастыра алады. Мысалы: сүңгуірлік жұмыстардың жүргізілу технологиясы. 

Әлбетте бұл- аталмыш стильдің тілдік ерекшеліктерінен білдіріп, жеке- дара түсінік беретін арнайы лексиканың 

қажеттілігін туындатады. 

Екінші жағынан, тұтас тақырып қатары қоғам назарында болғандықтан, бұл тақырыпқа қатысты лексика 

да публицистикалық бояуға ие болады. Осылайша сөздік тілі құрамында публицистикалық дискурсқа тән 

лексикалық бірлік шеңбері қалыптасады. 

Аталмыш салада баяндалатын тақырыптардың ішінен, алдымен саясат және оның төңірегіндегі үкімет 

пен парламент қызметі туралы ақпарат, сайлау, партия ішілік іс-шаралар және саяси көшбасшылықты мәлімдеу 

секілді тақырыптарды атай аламыз. Мұндай тақырыптағы мәтіндерде көп кездесетін сөздер мен сөз тіркестері 

қатарына: fraction, coalition, candidate, leader, bill, democrats, opposition, federalisim, conservatism, radicals, 
electioneering, parliamentary hearings, animated discussion, second round, campaign headquarters, rating policy, lower 

Chamber, voter confidence, deputy injuiry, parlamentary investigation, social harmony [6, 92- 93 б.]. 

Публицистикалық дискурс- көпшілікті айқындайтын ой- өріс елегінен және ауызша рәсімдеуден пайда 

болған дискурс түрі. Ол кез- келген дискурста, (ғылыми, эстетикалық және т.б.) тіпті ауызша емес қалыпта да 

(бейнелеу өнері, сурет, кино саласында және т.б.) кездеседі. Сонымен қатар, публицистикалық тұрғыда ол- 

өзіне тән мәтін арқылы неғұрлым үлкен мүмкіндіктер аясына орнығып, жеке автономдық дискурс мәніне ие 

болуға ұмтылады. 
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Публицистикалық дискурс- қоғамдық- саяси әдебиеттерде, мерзімді баспаларда (газеттерде, 

журналдарда), ораторлық сөйлеу өнерде және т.б. кездеседі. Публицистикалық дискурстың газет- журналдық 

түрі көп қолданысқа ие.  

Публицистикалық дискурсқа қоғамдық- саяси тұрғыдағы , сонымен қатар мораль, этика, медицина, 

экономика, мәдениет ұғымын айқындайтын лексика, психология саласындағы, адамның ішкі жан- дүниесі мен 

уайымын білдіретін сөздер және т.б. тән. Публицистикалық туындылар тақырып ауқымдылығымен 

ерекшеленеді. Олар қоғам назарын аударған кез- келген тақырыпты қарастыра алады. Өз кезегінде әрбір 

тақырыпқа лексикалық және синтактикалық ерешеліктер тән. Публицистикалық дискурсқа a-, anti-, de-, over-  
приставкаларының қолданылуы тән. Кең қолданыстағы жұрнақтар (суффикс) қатарына: -don, -tion, -ism, -ise 

(ize) кіреді. Бағалау тұрғысында публицистикалық дискурсқа күшті эмоциональды бояуы бар бағалау 

лексикасының қолданылуы тән.  

Осылайша, публицистикалық дискурс- алдын- ала даярланған мәдени қарым- қатынас мәніндегі және 

өзіне тән: тақырыптық мазмұны, стилі, нысаны бар сөйлеу тілінің күрделі жанры ретінде айқындалады. 
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АҚЫН ҚЫЗДАР ЛИРИКАСЫНЫҢ ДАРАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Жұлдыз А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Александр Блоктың  айтқанындай, «ерекше көзі» бар ақындар қатарына ұлы Абайдан үлгі алып өскен, 

ізін жалғастырушы ақын қыздарымыз: Ф.Оңғарсынова, А.Бақтыгереева, К.Ахметоваларды қоса аламыз.  

Қазақ поэзиясы- шын мәнінде ауыз ашқызып, көз жұмғызатын ғажап қазына. Өлең-жырларымыздағы 

әсем өрімдерге, сөз саздылығына, ырғақ әуенділігіне, ұйқас байлығына, теңеулер сұлулығына қайран қалмау 

қиын. Бұл тұрғыдан келгенде, әсіресе ақын қыздар лирикасы- шын мәнінде де, жауһарға толы шалқар мұхит 

екендігіне әбден көз жеткізуге болады. 

«Егер жиырмасыншы ғасырдың әлемдік жыр жәрмеңкесі өткізілер болса, оның ажарлы да базарлы бір 

сахнасын қазақ өлеңі иемдене алатыны даусыз. Оның пайым тереңдігі де, сезім шынайылығы да, эстетикалық 
сұлулығы да осы заманғы ең айтулы ұлттық поэзиялардың кез- келгенімен қатарлас қарастырылса, қапысын 

жібермейтіні анық. Әсіресе, ой сомдау, өлең мүсіндеу шеберлігі жағынан ол батыс пен шығыс поэзиясының 

барлық жетістіктерін жете меңгеріп, оның ұлттық болмыстың кәусарынан қапысыз қандыра сусындата алыпты. 

Егер жиырмасыншы ғасырда ұлттық болмысымыздың бір қасиеті шырқау биікке көтеріле алса, ол қазақ 

өлеңінің парасат-пайымы мен көркемдік деңгейі екендігі даусыз»,- Әбіш Кекілбаев осылай деген. Қашанда 

поэзияны арда тұтар ағамыз, ақындардың мерейін дәл осылай үстем етіп, оң бағасын беріп жатса, поэзияның 

бағы жанғаны да. Бұдан артық қандай теңеу, қандай өлшем бар?! 

Көркем сөз майданында ақынға, жазушыға, еркекке, әйелге, кәріге, жасқа деп шектеліп қойылған 

саржайлау да жоқ, құлазыған қу дала да жоқ. Ащы көл де ортақ, тұщы көл де ортақ. Ғарышқа дейінгі биіктік те 

ортақ. Жер-ананың отты жүрегіне дейінгі тереңдікте ортақ. Ерлік, батылдық, адалдық,ұяттылық, арлылық, 

намысқойлық сияқты адамгершілік-азаматтыққасиеттердің бәрі де ортақ. Қазақтың ақын қыздары да азаматтық 

биіктерденжарқырап көрініп жүр. 
Бізде бұрын «Әйелдер поэзиясы» деп әдейілеп айтып, кең жағдайда, тіпті,кем-кетігіне кешіріммен 

мүсіркей қарау басым болып келсе, бүгінгі ақын қыздар бұл секілді дәстүрге айналып кеткен пиғылды өздерінің 

поэтикалық туындыларымен, поэзияға тән өршіл де нәзік, үлкен азаматтық үнімен жоққа шығарды. Осындай 

ақындардың алдыңғы сатысында біздің ақын қыздарымыз Фариза Оңғарсынова, Күләш Ахметова, Ханбибі 

Есенқараева, Тұрсынхан Әбдірахманова, Ақұштап Бақтыгереева, Марфуға Айтхожина т.б. басқалары келеді.  

Ақындық ең алдымен арлылық. Қолына қаламұстап, сөз өнері дертімен ауырған адам жүрек сөзін 

айтады. Және ол жеке адамның немесе жалғыздың мұңын емес, көптің сөзін көкейден туындатады. 

Қазақ поэзия кеңістігіндегі Фариза Оңғарсынова – хас ақын.Ол ер жігіттің еркекке тән мінезден 

енжарлыққа ойысып, жасандылыққа ұрынғанына жаны жаурап:  
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«Менің ең жек көрерім – жасандылық, 

Сүйерім – ащы шындық. 

Тұрсадағы ол, 

Көзіме бейуақытта жас алдырып...», - дейтіні де оның ақиқатқа иманымен иіліп,Жұмбақтастай жұмбақ 

жанымен, Оқжетпестей өр қалыппен оқшау тұруында. [1;9] 

Тек өзіне тән өзгеше әлемі мен тегеурінді тік мінезі де сөзімізді қуаттай түседі.Өздерін қыранға теңеген 

қарғалардың қарқылына уланған мына мүмін бұл жалғанда үркер жұлдыздай үркек болмысымен, қара күздің 

мақпалтүніндей мұңлы тағдырымен, көктемнің алғашқы нөсеріндей іңкәр сезімімен тұңғыш найзағайындай 
жарқ етіп, өмірден өлеңге айналып кеткен.Ал, өлең, өмірге айналса, он сегіз мың ғаламның соңғы күніне дейін 

әрбір жүректің көз жасын аялай сүртіп, адамзаттың алпыс екі тамырында күндей күркіреп, әрбір рухтың сүйікті 

сүйініші болады. Сол себептен ол өзін өлеңге арнаған болатын.  

Жыр менің жалғыз тарланым, 

Аялап өтер ардағым, 

Талықсып атар таңдарым, 

Айымдай жалқы арман – үн. 

Қарқылдай берсін қарға мың, 

Бұрқатсын боран – шаңдарын, 

Тарттырсын дүлей зардабын – 

Жанымды жырмен жалғадым, 

Өзімді соған арнадым... [2;33] 
Міне, Жыр – Жүрек осылай ағылып сөйлейді. Меніңше, өлең дегеніңіз пенделік санамен өлшенбей 

ақындық түйсікте теңіздей толқып, жан тілінде арнасына сыймай ағыл – тегіл сөйлейтін, жап – жасыл, тап – 

таза, құпия да тәтті дірілге толы тұңғиық тылсыммен өрнектелген әзіз әлем. 

Ақұштап ақынның қаламынан бұрынырақта дүниеге келіп, оқырмандарының жүрек дүрсілін тап басқан  

«Болашақ бойжеткендермен сырласу» деп  аталған өлеңдер топтамасындағы: 

«Бірақ,бірақ... 

Өзгетпес гүл өскенін, 

Тоқтатпайды тіршілік күрестерін. 

Адамзаттың  ұрпағын тәрбиелеу- 

Бар ғасырдан алатын үлестерің. [3;9] 

Мейлің түрлі түспенен қасты боя, 
Алуан тілде айтылар Жастық Ода. 

Білетінім:Отанын,Халқын сүю 

Болу қажет қашан дабасты мода! »,- деген өлең жолдары соншалықты нанымды, соншалықты шындық! 

[3;3]. 

Осынау топтамадағы бұдан өзге де жыр шумақтарының әлі күнге  кеше жазылып, бүгін оқылғандай әсер- 

ықпалдан айнымай келе жатуы да, әлгінде  айтып өткеніміздей, оның тұрақтылықты меншіктеп, шындықты ту 

еткен махаббаттан жаралуының нәтижесі деп білген жөн. Ақын оқырмандарын мұндай қасиет оның барлық 

өлеңдеріне тән екендігі қуантады. 

Ақұштапты оқырманы лирик ақын деп таныды. Ақын лирикасының негізі  

– адамның жанының нәзік сезімі, ақ сөйлейтін пәктігі мен адалдығы. «Сіңліге сыр» өлеңінде: 

Осал да болма ойыңнан оңай адасқан, 
Өжет те болма орынсыз сөзге таласқан 

Алдымен қызға керегі – пәктік, адалдық, 

Одан соң, жаным, жаз мінез керек жарасқан,[4;54-б]. - деп салиқалы мінез бен парасатты ақылдың 

алдында табынбайтын пенде жоқтығын айтады. Ақын  

«Жеңеше» өлеңінде де азаматтардың айнымас серігі болып, адалдық пен пәктікті өзінің нәзік те назды 

қылығымен айналасына нұр қылып шашып жүрген жаз жайдарлы сұлу бейнесін көркем кестелей білген. 

Күләш поэзиясы-жыр сүйер қауымның көз қуанышына, рухани кәдесіне айналды. Күләш-қазақ 

әдебиетіндегі қайталанбайтын өзіндік жыр өрнегі бар сезімтал ақын. Ә.Кекілбаев ақынның «Күн шыққанда 

күліп оян» деген кітабына жазған алғы сөзінде «Оның өзінің де өңінде ылғи күлкі,көзінде нұр тұратыны сияқты 

өлеңі де ылғи шуақты, мейірбан, биязы…» К.Ахметованы өзге ақындардан ерекшелеп, даралап  көрсететін-

оның өлеңдеріндегі шынайы, таңғы шықтай мөлдір жырындағы лиризмнің үстемдігі және ғашықтықты ғиззат 

тұтудың, сұлулыққа сүйіспеншіліктің, асыл сүйіністің жарасымды  жырын кестелейді. 
«Жапырақ – жаздың жүрегі» деген өлеңінде тағы да өзі жапырақтармен сырласып кетеді. Солармен 

сөйлесе отырып, ақын өзінің ішкі жан дүниесінде болатын құбылыстарды жапырақтай оқырманның алдына 

жайып салады. Әсіресе, «Менің нәзік жанымды ұғарсыңдар» деп өзінің үлбіреп тұрған нәзіктігін жапырақпен 

қатар қояды. Өмірдің қысқа екенін, бірақ бітіспес күрес екенін ақын реалистік көзқараспен білдіреді. Оны біз: 

Көктем мен қыс, 

Жаз бен  күз арасында 

Күрес барын, бітіспейтін майдан барын,- 

деген өлең жолдарынан оқи аламыз. Ақын күреспен қатар, сүйіспеншілікті, махаббатты, достықты паш 

етеді.  
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Самал желге – жүгірген тасып хабар – 

Сыр айтады ұзақ та, ашық та олар. 

Күрсінеді, қарайды біз сияқты 

Бір – біріне олар да ғашық болар? 

Ақын адамның жаны – табиғат екендігін айта келіп, игі істерімізбен табиғатты қуантып, аялап, мейіріміді 

жүзбен қарағанымыз жөн дейді. 

«Қалайша қырда өскен боп түс көрмеймін, 

Қалайша өзіме - өзім күш бермейін? 
Таңғы нұрға тапшы екен батыс балкон 

Күннің нұры түседі түстен кейін»- деп басталатын «Балкондағы гүл мұңы» өлеңінің тақырыбы 

анағұрлым ойлы, анағұрлым күрделі. Мұнда бостандықты, еркіндікті аңсау арманы бар. Мазмұны жағынан 

үйде өсірілетін гүлдің таза ауаны көктем таматын жаңбыр тамшыларын еркін көре алмайтынын, қапаста тұрған 

бір мұңлық жанды бейнелейді. Өзінің өсуіне - өнуіне, ұрығын жоюына адамдардан көмек күткенін баяндайды. 

Мұнда ақын «қалайша» деген сөзді әр өлең жолының басында қолданып – анафора, ал «менің» деген 

сөзді ой ағымының аяғында қолданып – эпифора арқылы өлеңге көркемдік дарытады. Ақынның табиғат 

лирикасына тән ерекешелігі – қашан да «жапыраққа» тіл қатады. 
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КӘСІПОРЫННЫҢ АЙНАЛЫМ АКТИВТЕРІН БАҒАЛАУ 

 

Жұмабаева А.А., Демеуова Г.К 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

 

Кәсіпорындардың қысқа мерзімді стратегиясының орындалуына – жеткілікті айналым капиталының 

болуы, оны жоспарлау механизмі, толықтыру, тиімді пайдалануын талдау ерекше орыналады. Егер қысқа 

мерзімді операциялармен айналыспаса, онда ұзақ мерзімді қаржылық стратегия табыс әкелмейді. 

Қаржыгерлердің көзқарасы бойынша кәсіпорынның капиталы, ол өндіріске пайдалануға арналған және 

пайда әкеледі (қосымша капитал немесе қосылған құн) 

Айналым қоры және қаражаты өндірістің барлық қызметтеріне қатысатындықтан (ақшалай; өндіріс 

қоры; өндірістік шығындар; тауарлар) айналым капиталы да натуралдық-заттай түрінде көрсетіледі. 

Айналым капиталы бір мезгілде өндірістік қор ретінде, аяқталмаған өндіріс, дайын өнімдерде, ақша 

қаражат түрінде есептесу, валюталық шотта және кассада. 
Соныменен,кәсіпорынның бір мезгілде өндірістік айналым капиталына және айналымда жүрген айналым 

капиталы болуы керек 

Кәсіпорынның айналым капиталы нақтылы сатып алу шығындармен (нақтылы өзіндік құнменен) 

бағаланады. 

Белгілі бір мерзімге қорлардың құнын бағалау үшін бірнеше әдістер қолданылады: 

Ағымдағы бағамен бағалау: қорлар өндірілген өнімдер шығыныменен бағаланады және есептен 

шығарылады, кезеңнің аяғындағы қалдық қорлар нақтылы өзіндік құнменен анықталады – бұл Лифо әдісі. 

-Нақтылы сатып алу бағасымен бағалау: қорлар – өндірілген өнімдер шығыны арқылы есептеліп 

шығарылады және бағаланады, ал кезеңнің аяғындағы қалдық қорлар соңғы сатып алумен байланысты нақтылы 

өзіндік құнмен анықталады – бұл Фифо әдісі. 

Айналым активтерінің құрылымы жалпы олардың көлеміндегі әрбір стратегиясының үлусін сипаттайды. 

Бұл құрылым келесі сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен қалыптасады: 
- Өндірістік – өндіріс шығындарының құрамы және құрылымы, өндірілген өнімдердің сипаты, 

технологиялық қызметтің ұзақтығы және т.б. 

- Материалдық ресурстарды сатып алу ерекшеліктері, кезеңі, реттілігі, жеткізудің кешенділігі, транспорт 

түрі, Жабдықтаушы мүліктің үлесті салмағы және т.б. 

Айналым активтерін қаржыландыру стратегиясын талдау 

Кәсіпорында таза айналым капиталының болуы оның бухгалтерлік балансының өтімділік деңгейін және 

айналым активтерін тиімді пайдаланғандығын анықтайды. Сондықтан оның құрам эллементтерінің кез-келген 

өзгеруі – таза айналым капиталының мөлшеріне әсер етеді. Оның өсімі кәсіпорын жұмысының жағымды 

тенденцияны реттеуі қаралады. 
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Айналым актив элементтерінің бірі – материалдық қор. Оларды сақтау шығындары қойма 

шығындарымен, бұзылу тәуекелдерімен, бұйымдардың ескертуімен байланысты. 

Басқада айналым активтерінің маңызды элементтерінің бірі – дебиторлық қарыз. Дебиторлық қарызды 

басқаруда қаржы менеджері сатып алушылардың төлем қабілетінің тәуекелін анықтау. 

Ағымдағы міндеттемелерге – қысқа мерзімді несиені, займдар және кредиторлық қарыздарды 

жатқызады. Әлбетте, банктер құптайтын құжаттарды (мүліктер) қажет етеді, ал кредиторлармен есептескенде 

мұндай құжаттар қажет емес. Сондықтан, бір кәсіпорын қысқа мерзімді қаржыландырудың проблемасын залог 

арқылы шешсе, басқалары сату, жалға беру және т.б. арқылы шешті. Қысқа мерзімді міндеттемелер. 
Егер таза айналым капиталының мөлшері нөль мағынасында өтімділіктің жоғалуы өзінің максималды 

мағынасына жетеді, ал бұл мағынаның өсуі тәуекел көрсеткішін ақырындап төмендейді. Егер қысқа мерзімді 

қарыз нөлге тең болса, онда таза айналым капиталы өзінің максималды деңгейі өседі және айналым 

активтерінің мөлшеріне тең болады. 

Айналым активтерін анықтау саясаты. 

Айналым активтерін басқарудың үш типі бар: 

- агрессивті 

- консервативті 

- біріңғай 

Айналым активтерінің бюджетін жасау. 

Айналым активтерінің қажеттілігінің (актив балансы бойынша) артуы әр уақытта ақша қаражаттарының 

шығынымен байланысты, соған байланысты оларды жабуды талап етеді (поссив балансы бойынша) 
Айналым активтерін жіктеуге байланысты оларды қаржыландыру көздері: меншікті, қарыз және 

тартылған болып үш түрге бөлінеді. 

Айналым активтерін қаржыландыру саясаты келесі кезеңдерден тұрады: 

1. Өткен кезеңдердегі айналым активтерін қалыптастыру көздерін зерттеу 

2. Алдағы кезеңге айналым активтерін қалыптастыру саясатын қабылдау 

3. Айналым активтерінің көлемін және құрылым көздерін оңтайландыру. 

Яғни таза айналым капиталы 

- қысқа мерзімді несиелер және займдар 

- несиелік қарыздар 

- қысқа мерзімді міндеттемелер арасындағы дұрыс арақатынасын бекіту. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

 

Бүгінгі таңда қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі - балалар мен жасөспірімдер арасындағы 

құқық бұзушылықтың алдын-алу, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу. Бұл 

мәселе қазіргі таңда көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр. 

Кәмелетке толмағандардың өмірі мектеп өмірімен тығыз байланыста. Мектеп – әлеуметтік ортаның бір 

бөлігі. Бүгінде мектептерде не болмай жатыр? Оқушылар арасындағы төбелес те, мұғалімдер мен ата-аналар 

арасындағы дүрдараздық та мектептегі жағдайлардан хабар береді. Оқушылардың бірін-бірі пышақтап кетуі, 

тапа-талтүсте оқ жаудыруы–ойлантарлық мәселе. «Олардың қолына суық қару қалай түсіп жүр, мұны 
бақылауда ұстауы тиіс органдар қайда?» деген сауалдар туындайды. Осы сауалдарымыздың көбісі жауапсыз 

қалып отыр. Сол себепті осы тақырып арқылы кәмелетке толмағандарға арналған заңдарға назар аударсақ, ҚР 

қылмыстық кодексінің ерекше бөлімінің 2 тарауында отбасы және кәмелетке толмағандарға қатысты 

қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы айтылған. 

Жасөспірімдер арасындағы қылмыстың көбейіп кетуінің бірқатар себептері бар. Мектептегі 

жасөспірімдердің сабаққа бармайтын кездері кездесіп жатады, сабақтан кейін бос жүреді, түнгі уақыттарда 

бейберекет сандалып, спирттік ішімдіктерді пайдаланады да, соның арты төбелеске ұласады. Соңғы 

уақыттарда, жасөспірімдер арасында бір-бірлеріне қол жұмсау, соққыға жығу, топ-топ болып төбелесу 

оқиғалары азаймаған. 
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Жасөспірімдердің қылмыстары арасында қатыгездік пен зорлық – зомбылық әдетті іске айналып бара 

жатыр. Сонымен қатар жасөспірімдер зорлық- зомбылықты шегінен асырып жасайды.Жасөспірімдер қылмыс 

жасау барысында келеңсіз жағдай бола қалса адам өлтіру, ауыр дене жарақатын, қарақшылық жасауға дейін 

барады. Жастар арасындағы қылмыстар ер балалар мен қыз балалардың нашақорлық, таксикомания және 

алкагольдық әсерімен жасалады.Қазіргі таңда мастықпен жасалатын қылмыстар айтарлықтай жиі кездеседі. 

Әрбір 5–ші қылмыс жасөспірімдердің алкагольдың немесе нашаның әсерімен жасалады. Қазіргі таңда қыз 

балалардың қылмыс жасауы да жиі кездесіп жатады. 

Алдын ала жоспарланып, дайындалып, техникамен жабдықталған қылмыстар көбейіп бара жатыр. Бұл 
кылмыстарды көбінесе топтасып жасайды. Жастардың тең жартысы топ ішінде қылмыс жасайды.Кәмелетке 

толмағандардың жасайтың қылмыстардың арасында ерекше орын алатыны бұзакылык.Бұзақылық үшін 

сотталғандар ішінде аса катығездікпен жасағандар басым көпшілік. Кәмелетке толмаған кылмыскердің 

мінездемесін занды білмегенмен түсіндіруге болады. Бұл біріншіден жалпы халыктың құқықтық сауатсыздығы, 

екіншіден жасөспірімдердің өздері заңға немқұрайлы қарауы заңды толық білмеуі олардың әділеттікке сенбеуін 

туғызады. Сонғы кезде кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыстардың өсіп түсуі экономикалық 

жағдайлардың нашарлауы және қоғамнын қысымы деген тұрақты ой калыптасуда. 

Кәмелетке толмағандар өздерінің жас шамасына, зияттық деңгейіне байланысты физикалық, рухани 

және әлеуметтік даму салаларында, сондай-ақ құқықтық қорғау саласында ерекше қамқорлық пен көмекке зәру 

екендігін назарға ала отырып, мемлекет олардың қүқықтарын, бостандықтарын, заңды мүдделерін жүзеге 

асырудың тәртібін бекітті. Осылайша объективті себептерге орай, өскелең ұрпақтың қүқықтық санасын 

көтеруге, тәрбиесін, білімін жетілдіруге құқықтық ықпал етуді ұйымдастыру қажеттілігі туындайды. 
Қазақстан Республикасының заңнамасына, ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі міндеттеріне сәйкес, сот 

әділдігі органдары жүзеге асыратын кәмелетке толмағандар істері бойынша іс жүргізу жасөспірімдерге 

құқықтық ықпал ету, олардың сот қорғауы, құпиялық, жазаны даралау, тең құқықтылық және т.б. қүқықтарын 

іске асыру тәсілдерінің бірі болып табылады, өйткені жасөспірім-құқық бұзушылардың жеке мінездемелерін 

ескере отырып, мемлекет кәмелетке толмағандар қылмыстары туралы іс жүргізудің ерекше тәртібін бекітті. 

Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексімен реттелген бұл тәртіп кәмелетке толмағандарға 

қатысты сот әділдігін жүзеге асыруға қатысы бар Жалпыға бірдей адам құқықтарының Декларациясына, 

балалар құқығы туралы Конвенцияға, азаматтық және саяси құқықтар туралы Пактіге, БҰҰ-ның Шағын 

стандартты ережелеріне және басқа адам құқықтарын жариялайтын халықаралық құжаттарға негізделеді. 

Заңмен бекітілген кәмелетке толмағандар істерін жүргізу тәртібі істі дұрыс шешуге жәрдемдеседі, сот 

әділдігін жүзеге асырудың сапалылығына, сот қателерін жоюға, жасөспірімдерге тәрбиелік алдын- алушылық 
әсер етуге оң ықпал жасайды. 

Бұл органдардың тәрбиелік-алдын алу жұмысы, ең алдымен, оның қылмыстылық пен жастар арасындағы 

басқа да қүқық бұзушылықтың алдын алу шаралары жүйесінің элементі екендігіне байланысты. 

Сот ісін жүргізудің мазмұны бойынша қорғаушылық типіне (репрессивтіліктен айырмашылығы) жатады. 

Сот барлық сатыларда айыптау функциясынан айрылған. 

А.Ф.Кони айтқандай, - "қылмыстық процесс судьяларды (төрешілерді) тірі адамнен бетпе-бет қояды, бұл 

сотқа әрбір істі дұрыс шешу үшін ерекше жауапкершілік жүктейді. Бұл жауапкершілік, сотталушы 

орындығында кәмелетке толмаған бала, яғни көзқарастары, түсініктері қалыптаспаған жасөспірім отырса, 

бірнеше есе өседі". 

Бірақ, дегенмен де, жасөспірімдер қылмыстылығымен күрес, оның алдын алу, қылмыс жасау үшін 

жағдай жасайтын себептерді жою, азаматтарды тәрбиелеу тек құқық қорғау органдарының, мәдениет, 
денсаулық сақтау және спорт қызметкерлерінің, бұқаралық ақпарат құралдарының және т.б. қатысуымен 

профилактикалық қызметтің барлық бағыттарының жиынтығы арқылы ғана мүмкін болады, олар сананы қайта 

құруға, республика халқының бойында елдегі қылмыстылық жағдайына әділ баға тудыруға, азаматтардың 

құқық бұзушылыққа төзбеу сезімін қалыптастыруға, кемелді адамгершілік көзқарас бағдарына және 

жасөспірімдер мен жастар бойындағы өзіне-өзі сын көзімен қарау сезіміне тәрбиелеуге көмектесе алады. 

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауын жариялады. Бұл жолдаудың 15 

тапсырмасы адам әлеуетін дамытуға бағытталған. Жастарға, әсіресе, осы тапсырмалар жігер сыйлады. Жоғары 

жалақы, жоғары шәкіртақы, білім берудің жаңа жүйесі — барлығы да келешек ұрпақтың болашаққа деген 

сенімін арттырды. Сондай-ақ, бақытты елдің бақытты ұрпақтары Қазақ елінің мәңгілік ел боларына бір көз 

жеткізді.Міне,осындай жолдаулар арқылы болашаққа сеніммен қарайтын жастар көп болса,құқық бұзушылық 

та , бұзақылық та тоқтар еді. 

«Ел болам десең, бесігіңді түзе» деп атамыз қазақ айтқандай, әр-бір ата-ана өз баласының тәртібі мен 
тәрбиесіне аса мән беріп, бос уақытта немен айналысатынына қатаң бақылау жасаса, жасөспірімдер арасында 

құқықбұзушылық пен қылмыстың төмендеуіне көп септігін тигізер еді. Қазақстан Республикасының тұңғыш 

президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай «Болашақ-жастардың қолында». Міне, елбасымыз артқан 

үмітті ақтап,елін ойлайтын ер  азамат,азаматша болуымыз үшін көп еңбек етіуіміз керек. Елдің болашағы біздің 

қолымызда – жастарда. Біз өз болашағымызды өз қолымызбен жасаймыз! Ендеше,жастарды білімді де білікті 

азамат болу жолында аяңбай еңбек етуге шақырамыз!!! 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Закиржан А.Г. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Основным звеном в развитии экономики любой страны является ценность человеческого капитала. 

Современный этап мирового социально-экономического и научно-технического развития характеризуется 

коренным изменением роли и значения человеческих ресурсов в экономике и обществе той или иной страны. 

Человеческий капитал становится важнейшим фактором экономического роста и определяет будущее страны 

[1]. 

Президент Республики Казахстан на встречах с молодежью страны неустанно отмечает: «Мы четко 

понимаем, что человеческий капитал - это основа устойчивого экономического развития и главный 

двигатель инноваций, и с этих позиций строится политика суверенного государства». Более того, глава 

государства утверждает, что именно от этого зависит конкурентоспособность страны и способность брать на 

себя решение поставленных перед нами задач [2]. 

Человеческий капитал в широком определении - это интенсивный фактор развития по той причине, 

что это не простое сложение работников, а сумма с синергетическим усилением эффективных профессионалов, 

конкурентоспособных специалистов, накопленных знаний и технологий, инструментов профессионалов, среды 

работы и качества их жизни. В центре человеческого капитала - знания, образование и профессионализм [1]. 

В передовых и развитых по технологическому и научно-техническому потенциалу составляющие 

человеческого капитала – это информационно-технологические системы, лучшие специалисты, инновации, 

высокие технологии, благоприятные условия труда и жизнедеятельности работников, определяют их высокое 
развитие и рост качества. 

Мировой опыт подтверждает, что инвестиции в человеческие ресурсы очень важны. В частности, 

инвестирование образования, с раннего детства до зрелого возраста, способствуют существенным отдачам в 

отношении экономического роста страны. Основываясь на выводах Организаций экономического 

сотрудничества и развития, можно утверждать, что если для жителей определенного государства 

среднестатистический срок обучения увеличивается на год, это повышает валовой внутренний продукт данного 

государства на 3-6%, а увеличение ассигнований на образование на 1% ведет к увеличению валового 

внутреннего продукта этой страны на 0,35% [3]. 

Однако важно отметить, что инвестиции в образование являются долгосрочными, поэтому быстрых 

результатов от них ожидать нельзя, но они необходимы для полноценного развития государства. 

За 26 лет Независимости в Республикеобосновалась необходимая база для инвестиции в образование 
граждан с момент рождения и в течение всей жизни. Именно благодаря этому, в 2016 году по Индексу 

человеческого развития ООН Казахстан занял 56 место. Индекс на данный момент составляет 0,794, что 

позволяет нам находится в категории стран с высоким ИЧР. На сегодняшний день уровень грамотности среди 

мужского взрослого населения составляет 99,81% и 99,78% среди женского взрослого населения республики, а 

общий уровень грамотности среди молодежи составляет 99,84%. Наряду с этим, уровень цифровой грамотности 

составил 74%. Согласно этим показателям мы занимаем 11-е место среди 177 стран мира [2]. 

По состоянию на 1 января 2018 года по данным агентства по статистике РК: в стране функционируют 

125 высших учебных заведений, из них 31 являются государственными, 1 международный, 9 национальных, 16 

акционированных, 54 частных, 13 негражданских и 1 автономная организация образования («Назарбаев 

Университет») [4]. 

В настоящее время от системы образования требуется глубокое осознание актуальных проблем общества 

в силу изменений и финансово-экономических кризисов происходящих в современном мире, готовить 
востребованных специалистов, готовых участвовать в инновационной модернизации социума и оказывать 

положительное влияние на подрастающее поколение, формируядостойное общество.  

Таким образом, можно утверждать, что главным ресурсом управления не всегда являются финансовые 

средства либо другие традиционные ресурсы, а интеллектуальная составляющаяспециалистов обладающих 

знаниями и лидерскими качествами. 
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ДЫБЫСТАРДЫҢ ПОЗИЦИЯЛЫҚ АЛМАСУЛАРЫ ТУРАЛЫ 

 

Зарқұм А. Ш. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

 

Тіл дыбыстары - өте ерте кезеңдерде пайда болып, адамдардың тілдік қарым - қатынасын жүзеге асыруға 

негіз  болып келе  жатқан күрделі құбылыс. Ол эволюциялық дамудың барысында бірнеше заңдылықтарды 

дүниеге әкеледі. Солардың  ішіндегі сөздік қорымыздың жүйесін құрайтын тілдік бірліктердің өн бойында 

табылып отыратын және тілдің тарихымен астасып жатқан заңдылықтардың бірі – дыбыс алмасулары [1.107]. 

Дыбыс алмасулары тарихи заңдылық ретінде барлық халықтар тілінде орын алады. Дыбыс алмасуы дегеніміз 

(латынша alternation, алмасу, ауысым, ауысып  қозғалу) дыбыстардың парадигмалық қатынасқа түсіп, бірінің 

орнына екіншісінің қолданылуы [2.32]. Дыбыс алмасуы сипатына қарай фонетикалық және грамматикалық 

дыбыс алмасу деп екіге бөлінеді. Фонетикалық дыбыс алмасуларда альтернант немесе алмасатын дыбыстар 

алдында не артында тұрған дыбыстардың әсерінен (ілгерінді және кейінгі ықпал жолымен) пайда болады. 
Мұндай көрші дыбыстар әсерінен болатын алмасу фонологияда зерттеледі. Мысалы, «басшы, жанбады, он бір» 

деген сөздердің «башшы, жамбады, омбір» болып айтылуы, «сш, нб» дыбыстарының тіркесе алмауына 

байланысты түсіндірілуі керек [3.78]. Ал морфонология зерттейтін грамматикалық дыбыс алмасулар көрші 

дыбыстың әсерінсіз жүзеге асатын позициялық емес алмасуға жатады. Бұл өзгерістер  қазақ (түркі) тіл білімінде 

дыбыстар сәйкестігі деп аталады. Мысалы, «мүжі – мұжы, жүз – дүз, әне - әні,  әрі – ары». Дыбыстар сәйкестігі 

фонологиялық жүгі жоқ дыбыстардың ауысуынан пайда  болған. Демек, дыбыстар сәйкестігі дыбыстардың 

морфонологиялық (дәстүрлі) дыбыс алмасуымен бір ұғым болып табылады. 

Фонема–дыбыстар қоры, фонема бірнешедыбыстардан құралады, яғни фонеманың құрамында дыбыс 

саны біреу ғана емес, одан көп болады. Фонеманың қызметін сөйлесім үдерісінде бірнеше дыбыстар атқарады, 

оларбіріне-бірі ұқсамауы да мүмкін. Осы дыбыстарды фонеманың позициялық түрлері дейді. Барлық 

позициялар екі үлкен топқа бөлінеді: әлді(күшті) позицияда фонема өзінің сапасын өзгертпейді, ал әлсіз 
(күшсіз) позицияда фонема өзінің сапасын өзгертуге бейім тұрады. Фонеманың құрамындағы әр дыбыс (яғни, 

позициялық  түрі) нақты бір позицияда ғана кездеседі [1.33]. Мысалы, «саз – сез – соз –сөз» деген төрт түрлі 

сөздегі дыбыстарды қарама-қарсы қойып, айтылым-жасалым (акустика-артикуляция) жағынан салыстыра 

қараймыз: бірінші сөздегі «с» дыбысы – жуан езу, тілдің артқы базасымен жасалған, екінші сөздегі «с» дыбысы 

– жіңішке  езу, тілдің ортаңғы базасымен жасалған, үшінші сөздегі «с» дыбысы – жуан ерін, тілдің артқы 

базасымен жасалған, төртінші сөздегі «с» дыбысы –  жіңішке ерін, тілдің ортаңғы базасымен жасалған,  ал 

бірінші сөздегі «с» мен  үшінші сөздегі «с» дыбыстары бір жерден, яғни  тілдің  артқы базасымен 

жасалғанымен, біреуі – жуан езу, біреуі жуан ерін болып, бір-бірінен  ажыратылып тұр. Екінші және төртінші 

сөздердегі «с» дыбыстарын да  осылай бір-біріне  қарама-қарсы қойып, ажыратамыз. Осы төрт сөздегі «с» 

дыбысының айтылым-жасалым (акустика-артикуляция) жағынан өзгешелігі болғанымен, төрт түрлі әуезінің 

мағынаға әсері жоқ, сондықтан төрт түрлі айтылымның фонологиялық кезеңі жоқ, олар өздігінен дербес 
қолданылмайды, төрт түрлі реңк бір ғана  «с» дыбыс типінің әр түрлі көрінісі болып табылады. Ал мағынаға 

әсері бар «с» дыбыс типі  инвариант фонема деп аталады[1.34]. 

 Көрнекті ғалым Маллов дыбыс сәйкестіктері жөнінде былай дейді: «спонтанды ауысулар, яғни бір 

фонеманың екінші фонемаға сәйкес келуі – фонетикалық құбылыс, ал дыбыстардың ешқандай мән жүктелмей 

ауысулары тарихи құбылыс».  Лингвистикалық осы сияқты көптеген пікірлерді туғызып келе жатқан дыбыс 

сәйкестіктері – тіл тарихымен тығыз байланысты өте күрделі құбылыс болып табылады. Соның ішінде дыбыс 

сәйкестіктері түркі тілдердің дамуына, бергі заманда ұлт тілдерінің қалыптасуына, әр халықтың лексикалық 

қорының түзілуіне тікелей ықпал ететіні анық. Фонетикалық дыбыс алмасуы мен дыбыстар сәйкестігі 

заңдылықтарын ажыратудың тағы бір принципі – фонетикалық дыбыс алмасу бір тіл ішінде ғана іске асатын 

құбылыс болса, ал дыбыстар сәйкестігі ұзақ уақытты қамтитындықтан бір тіл ішінде де туыстас тілдер 

арасында да кездесетін заңдылық болып табылады[1.107]. 

Кейде морфонологиялық дыбыс алмасуларды дыбыс сәйкестіктерінен ажырату қиынға соғады. Мысалы, 
дауысты дыбысқа біткен сөзге барыс септік жалғауы тек –ға, -ге түрінде ғана жалғанады. Ал бұл жағдайдағы 

барыс септігінің ұяң «ғ, г» дыбыстарынан басталуын сөз соңындағы дауысты дыбыстың әсері деп түсіндіру 

дәстүрге айналған. Шынына келсек, дауысты дыбыстар ұяң және қатаң дыбыстарды талғамай, тіркесе береді. 

Айталық, «бала-қай», «бота-қан» сияқты сөздерде дауыстыға аяқталғандығына қарамай, қатаң дауыссыздан 

басталатын қосымшалар жалғанып тұр. Демек, «бала-ға», «терезе-ге» дегендегі ұяңнан басталатын қосымшалар 

артикуляциялық мүмкіндікке байланысты емес, қазақ тілінің дәстүрлі айтылу нормасымен байланысты. 

Сондай-ақ қазақ тілінде дыбыс алмасу сингармонизм заңына да байланысты іске асады. Мысалы, сөздің жуан 

не жіңішке естілуіне байланысты -лар, -лер көптік жалғауы жалғанғанда «а - е» дыбыстарының алмасатыны 

белгілі. Бұл жерде де морфеманың морфтары пайда болады. 

https://articlekz.com/
http://stat.gov.kz/
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Морфонологиялық дыбыс алмасудың кейде морфологиялық жағдаймен ұқсас келетін кездері де болады. 

Мысалы, түзіліс – түзілім, тілік – тілім, тұрақталды –тұрақтанды сияқты сөздердің мағыналары бір – бірінен 

алыс емес. Морфонологиялық дыбыс алмасу арқылы пайда болған сөз нұсқалары сияқты «с-м», «к-м», «л-н» 

дыбыстары ғана алмасып тұрған  сияқты. Бірақ біз бұл өзгерістерді таза морфологиялық көрініс деп білеміз. 

Өйткені мұнда дыбыс алмасу жоқ, әр түрлі мағыналас жұрнақтар арқылы жасалған сөздер ғана. Мәселен, 

бірінші жұпта етістіктен есім сөз тудыратын «- іс» және «-ім», екінші жұпта «–ік»  пен « -ім», үшінші жұпта 

ырықсыз етістің -л, өздік етістің «-н» жұрнақтары. Морфонологиялық  дыбыс алмасуларды бұндай жағдайда 

шатыстырып алмауды байқау қажет. Ал теңе, деме дегендегі етістік тудырып тұрған «-е » жұрнағы мен « кем-
і», «кең-і» дегендегі «-і» жұрнағын басқаша қарастыру керек. Өйткені бұл төрт сөзге жалғанып тұрған «-е» 

және «-і» жұрнағы басқа қосымша морфема емес, бір морфеманың әр түрлі морфтары. Бұл жұрнақтар «-е –і» 

дыбыстарының морфонологиялық алмасуынан пайда болған. Бұдан біз морфонологиялық дыбыс алмасулар 

таза фонетикалық жағдаймен де, морфологиялық өзгерістермен де түсіндіруге келмейтін сөйлеу барысында 

нормаға айналған дәстүрлі құбылыстар екенін көреміз [1.108].Морфемалар жігінде «п» дыбысының «у» 

дыбысымен алмасуы фонетика оқулықтарында бұрын регрессивтік ассимиляция деп түсіндіріліп келді. Енді 

бұл алмасу морфонологиялық құбылысқа байланысты екендігіне көз жеткіздік. Сонымен, А.Айғабылов «п» 

дыбысына біткен сөздерге дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанғанда «п» дыбысы барлық жағдайда 

ұяңдап, «б» дыбысымен алмаса бермей, басқа да үш түрін көрсетеді: 1) сап-сары, теп-тепеңде; 2) жап-жамыл; 3) 

жап-жауып; «Демек, бұлайша ауытқуға ие болып отырған «п-б» алмасуы фонетика еншісіне жата алмайды»,- 

дейді [4.27]. 

Қазақ тілінің дәстүрлі зерттеулерінде «ойын-ойна», «мұрын-мұрны», «ерін-ерні» деген сөздердегі «ы», 
«і» қысаң дауыстылардың түсіп қалуын, яғни қысаң дауыстылардың ноль «ы» дыбыспен алмасуын Б.Қалиев 

«толық редукция» деп атап, фонологиялық алмасуға жатқызды. Ал М.Жүсіпұлы мұндай алмасуларды 

морфонологиялық құбылысқа жатқызады. Оның көрсетуі бойынша, «мұрын-мұрным», «дарын-дарыным» деген 

сөздердің бірінде қысаң дауысты ноль дыбыспен алмасатын болса, екінші дәл осындай жағдайда өзгеріс 

болмайды. Сондықтан бірдей жағдайда екі түрлі алмасу болуы фонологиялық құбылысқа жатпайды, оны 

морфонологиялық құбылыс деп дәлелдейді[5.181]. Фонологиялық заңдылық бірдей жағдайда екі түрлі болуы 

мүмкін емес[1.109]. Демек, фонологиялық алмасуларда заңдылық толық сақталып отырса, ал морфонологиялық 

құбылыстарда бір сөздерде алмасу болса, дәл осындай жағдайдағы келесі сөздерде алмасу кездеспейді. 

Мысалы, «мұрын-мұрным», «сабын-сабыным». Бұрын фонетика заңымен түсіндіріліп жүрген «парақ-парағым», 

«жүрек-жүрегім», «доп-добым», «мектеп-мектебім», сияқты сөздердегі қ/ғ, к/г, п/б алмасулары енді 

морфонологиялық алмасулар деп есептейміз: қ/ғ «парақ-парағым-парақтар»; к/г «терек-терегім-теректер»; п/б 
«доп-добым-доптар»; п/т «мектеп-мекбетім-мектептер» [5.181]. 

Фонологиялық алмасулардағы дыбыс өзгерістері игерулі өзгеріс (комбинаторлық, позициялы) яғни 

шектік (позициялы), сипаттамалы өзгеріс дейміз. Ал морфонологиялық алмасулар игерусіз өзгеріс (спонтанды, 

бейпозициялық) яғни шектік емес (бейпозициялық), тарихи өзгеріс дейміз. Игерулі өзгерістерде бір дыбыстың 

екіншісіне тигізетін ықпалдары: Іргелес ықпал (контактные влияние), алшақ ықпал (дистактивное влияние), 

ілгерінді (прогрессивтік), кейінді (регрессивтік), тоғыспалы (взаимное). Ал игерусіз өзгерістерде бір дыбыстың 

екіншісіне тигізетін ықпалдары болмайды, олар ешқандай ықпалға тәуелді болмай, іргелес және алшақ тұрып та 

өзгере береді [1.109]. 

Морфонологиялық құбылыстарды морфологиядан ажырату үшін төмендегі мысалдарға назар аударайық: 

«қызық-қызықты», «тиіс-тиісті», «мынадай-мынандай», «барған едім-барған е/ді/м»; Осы мысалдардан сөзге 

басы артық дыбыс қосылса да сөз мағынасында өзгеріс болмағанын байқаймыз. Демек, А.Айғабыловтың айтуы 
бойынша, морфология заңымен түсіндіре алмайтын мұндай өзгерістер морфонологиялық құбылыстар деп 

түсіндірілуі керек. 

М.Жүсіпұлының пікірі бойынша, алмасуға қатынасатын дыбыстардың статусы – жеке фонема немесе 

жеке сингармофонема статусы. Фонологиялық алмасуда жеке сингармофонемалар емес, бір 

сингармофонеманың позициялық түрлері қатысады,яғни фонологиялық алмасу сингармодыбыстардың 

көлеміне қамтиды. Фонологиялық тарихи алмасу емес, бүгінгі алмасу. Фонологиялық алмасу барлық сөздерде 

бірдей кездеседі. Мысалы: қазақ тілінде: тіл алды /ң/, ерінді /м/, /б/-лардың бас жағында тұрып, барлық қазақ 

сөздерінде регрессивтік ассимиляцияға ұшырайды: нан ба /намба/ [5.181]. Сонымен фонологиялық және 

морфонологиялық алмасуларды төмендегіше салыстыра көрсетпекпіз: 

Фонологиялық алмасу- позицияға тәуелді, позициямен анықталады, барлық сөздерде бірдей қызмет 

атқарады. Фонологиялық алмасулардағы дыбыс өзгерістері игерулі өзгеріс (комбинаторлық, позициялы) яғни 

шектік (позициялы), сипаттамалы өзгеріс дейміз. Ал морфонологиялық алмасу- позицияға тәуелді емес, 
позициямен анықталмайды, барлық сөздерде бірдей қызмет атқармайды. Морфонологиялық алмасулар игерусіз 

өзгеріс (спонтанды, бейпозициялық) яғни шектік емес (бейпозициялық), тарихи өзгеріс дейміз [1.112]. 

Қазақ, орыс тілдері арасында сыртқы тұлғасымен ұқсас алмасулардың ішкі жан-дүниесі бір-біріне 

мүлдем ұқсамайды сондықтан да бұлардың статусы бірдей емес, қазақ тілінде – морфонологиялық алмасу, орыс 

тілінде – фонологиялық алмасу.Дауыссыз дыбыстардың дыбыстардың алмасуын тарихи тұрғыда қарастыратын 

болсақ, оларды морфонологиялық құбылыс деп түсінуіміз керек.  

Қорыта айтқанда, дыбыстардың позициялық алмасуы дыбыстар тіркесі, ассимиляция заңдылықтарымен 

байланысты қарастырылады. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ ТАРИХЫ ТІЛШІ-ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ 

 

Зиноллаева А. Қ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ тіл білімінде әдеби тіл мен оның тарихын сипаттайтын ғылым саласының өзі, ең алдымен орыс тіл 

білімінің әсерімен жеке пән ретінде алпысыншы жылдардың басында ғана қалыптаса бастады.Белгілі тіл 

маманы О.С.Ахманованың «Лингвистикалық терминдер сөздігінде»: «Әдеби тіл дегеніміз – белгілі бір қалыпқа 

түскен, диалектілер мен қарапайым сөйлеу тіліне қарағанда жалпыға бірдей міндетті және «дұрыс» деп 
қабылданған нормасы бар тіл» деген анықтама берілсе, лингвист ғалымдар Д.Э.Розенталь мен 

М.А.Теленковалардың «Лингвистикалық терминдердің анықтама сөздігінде»: «халықтың әр қилы мәдени 

қажеттелігіне қызмет ететін нормаланған тіл, яғни көркем әдебиеттің, публицистикалық шығармалар мен 

мерзімді баспасөздің, радио, театр, ғылым, мемлекеттік ұйымдардың т. б. тілі» деп айқындайды.«Қазақ әдеби 

тілі тарихы» атты 1968 жылғы оқулық авторлары: «Әдеби тіл дегеніміз –жазба әдебиет арқылы жүйелі қалыпқа 

түскен, стильдік тармақтары бар, қоғамдық қызметі әр алуан тіл» деген анықтама береді де, тілдің әдеби болуы 

үшін төмендегі белгілердің болуын міндетті деп санайды: 1)Әдеби тіл, ең алдымен, жазба тіл болуы керек, ол 

жазу арқылы ғана қалыптасады; 2)Әдеби тіл нормаланған тіл болуы керек; 3)Әдеби тілдің стильдік тармақтары 

болуы керек /«тілдің стильдік жүйелерінің саралануы – тілдің әдебилігінің басты белгісінің бірі»/; 4)«Әдеби тіл 

– қоғамдық қызметі ерекше тіл» [1, 5 б.]. Әдеби тіл болу үшін «міндетті» делінген басты белгілердің ішінен 

әдеби тілді тек жазумен, жазба әдебиетпен байланыстырған профессор М.Б.Балақаев. «Жазу арқылы 
кестеленбеген тіл – әдеби тіл емес. Жазусыз да әдеби тіл жасала береді деген сөз – тілдің әдеби, әдеби 

еместігінің айырма жігі болмайды деген сөз. Жазусыз әдебиет тілі – шала жансар тіл» [2, 44 б. ]. 

Зерттеуші ғалымдар М.М.Гухман мен Н.Н.Семенок «Әдеби тілдер мен олардың тарихын зерттеудің 

кейбір принциптері» мақаласында жазу жүйесінің қалыптасуы әдеби тілдің қолданылуы мен қоғамдық 

қызметінің артуына белгілі дәрежеде ықпал ететінін көрсете келіп, бірақ жазба әдебиеттің болуын әдеби тілді 

айқындайтын міндетті түрдегі басты белгілердің қатарына қоспайды [3,5б.]. Академик Н.Т.Сауранбаев алғашқы 

зерттеулерінде «әдеби тіл – жазба тіл» деген концепцияны басшылыққа алып келсе, кейін өмірінің соңғы 

кезеңінде жазған «Қазақтың әдеби тілінің тарихын зерттеу туралы» деген программалық еңбегінде: «Әдеби 

тілді жазумен ғана байланыстырып, оны тек кітаби, жазба тіл деп анықтаушылық орта ғасырлардағы 

әдебиетпен байланысты шыққан. Мұндай түсінік, әрине, ескірген, теріс түсінік» [4,19 б.] деп көрсеткен 

болатын. Қазақ қауымында қолданылған «жазба әдеби тілі» көптеген зерттеулерде «кітаби тіл», ал профессор 
Б.Әбілқасымов«көне қазақ әдеби тілі» деп атады. «Кітаби лексика дегенде, жалпыхалықтық тілдің сөздік 

қорынан бөлек тұрған сөздердің тобы бар екен деп ұғынбау керек. ...кітаби лексикаға жататын сөздер «Дала 

уәлаяты газетінде» көбірек орын алған. Бірақ бұл ерекшеліктер барлық мақалаларда сақталып отырмайды, яғни 

мұнда бірізділік, біркелкілік жоқ. Сондықтан мұны ортаазиялық түркі әдеби тілі жазу дәстүрінің газет 

лексикасына тигізген әсері деп қана қарауымыз дұрыс сияқты [5,90-95 б.]. Әдеби тілдің жасалуы мен оның даму 

жайын, тарихын басты-басты екі дәуірге бөлеміз: І) Қазақ халқының ұлттық дәуірге дейінгі әдеби тілі. ІІ) Қазақ 

халқының ұлт болып қалыптасқан дәуіріндегі әдеби тілі [6,190 б.]. Сөйтіп, қазақ топырағында ұлттық әдеби тіл 

қалыптасқанға дейін де әдеби тіл болған және біреу емес, екі әдеби тіл болған, оның бірі – жазба әдеби тіл де, 

екіншісі – ауызша әдеби тіл. Ғалым С.Е. Малов ол кітаптар тілін «кітаби мұсылманша-татарша жаргон» [7, 99 

б.] десе, академик В. В.Радлов төңкерістен бұрын қазақтардың өз жазба әдеби тілі болған жоқ, ал қазақша 

жазылған кітаптар тілі «шұбарланған қоспа тіл» [8,19б.] деп қарайды. 

Профессор Ә. Құрышжанов былай деп жазады: «Қарапайым халықтың жүрегіне жол тауып, еліктіре түсу 
мақсатымен молдалар «кітаби тілге» сөйлеу тілінің де жұрнақ-жұқаналарын ендіріп отырған. Оның үстіне татар 

тілінен, қала берді басқа да түркі тілдерінен талғамсыз келіп қосылған сөздер араласып, айтарға «дуалы», 

естірге «киелі» қоспа тіл пайда болған» [9, 73 б.]. Тілдің лексикалық қорының баюына екі түрлі жағдай әсер 

етеді: бірі – тілдің ішкі даму заңдылықтары, яғни сөз мағынасының тарылуы мен кеңеюі арқылы жаңа сөздер, 

тіркестер жасалатыны, кейбір жұрнақтардың сөз жасау [10, 253 б.]. 

Профессор А.Ысқақов қазақ әдеби тілінің үш түрлі: 1) жаңадан сөздер тудыру (жасау) арқылы; 2) 

байырғы сөздердің бір алуандарының мағынасын өзгерту арқылы; 3) басқа арналардан (басқа тілдерден, ана 

тіліндегі қарапайым сөздерден, жергілікті сөздерден, кәсіп атауларынан) дайын сөздер алу арқылы толығу 

жолын көрсетеді [11, 25б.]. Әдеби тілге қатысты белгілер мен қасиеттердің бәрі бірдей әдеби тілдің мәнін, 
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әдебилігін анықтай бермейді. Бұл–бір. Екіншіден, әдеби тіл деген ұғымды айқындайтын мәнді белгілері мен 

әдеби тілдің дәрежесін көрсететін ерекшеліктер де болуы мүмкін. Бір қарағанда осы екі құбылыстың екуі де 

әдеби тілдің анықтамасына қатысты болып, статусын белгілейтін сипаты сияқты көрінуі де мүмкін. Бірақ 

олардың әрқайсысының өз орнын, өзіндік мәнін айыра білу қажет. Үшіншіден, әдеби тілдің өмір сүріп, 

ұрпақтан ұрпаққа жетуін қамтамасыз ететін де құбылыс болуы мүмкін және ол да әдеби тіл деген ұғымды 

тікелей айқындамаса да, оған қатысты екені еш шүбәсіз болуы мүмкін. Демек, әдеби тіл деген құбылыстың 

басты белгісі, мәнді қасиеті жалпы тіл атаулының қоғамдағы адамдар арасындағы аса маңызды қатынас құралы 

болуы сияқты халықтың қоғамдық, рухани, мәдениет өндірісінің құралы болып, соны келесі ұрпаққа 
жеткізудің, сол арқылы ой-өрісінің, санасының өрістеуіне, тағлым алуына жетелеудің құралы болуы негізінде 

анықталады да, сол арқылы оның жүйелілік, нормалық, сымбаттылық, жалпыға түсініктілік сипаты 

қалыптасып, жазба тіл /жазба әдебиет жанрлары арқылы /түрінде де, ауызша тіл /ауыз әдебиеті арқылы да 

/түрінде де сақталып, өмір сүреді /әрине, әдеби тілдің өмір сүру формасының бұл екі түрінің мәні, рөлі бірдей 

емес /және стильдік тармақтары белгіленіп, қоғамдық қызметі тұрақталады.Қорытындылай келгенде, дүние 

жүзіндегі барлық әдеби тіл атаулыға бірдей, сондай-ақ әдеби тілдің барлық кезеңіне ортақ әмбебап анықтама 

болмайды екен. Ал белгілі бір кезеңдегі әдеби тілдің анықтамасын түзіп, негізгі белгілерін айқындағанда, әр 

дәуірдегі әдеби тілдің нақтылы мүмкіндігі, қызмет ету сферасы, оған жүктелетін міндет, өмір сүру формасы 

ескерілуі керек.  
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ГРАММАТИКАЛЫҚ СТИЛИСТИКА 

 

Ибашева Г. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Портрет құрамына енетін сөздер тобының (соматикалық, вестиалды, кинетикалық) контексте жұмсалу 

аясы сөздер тіркесі мен сөйлемде көрінеді. Микроконтексте сөз тіркестерінің түрлері, олардың сөз топтарына 

қатысы, мағыналық ерекшеліктері, синтаксистік қатынастары айқын танылады. Макроконтексте сөз 

тіркестерінің сөйлемдегі қызметі қарастырылады. Сөйлемдегі бірыңғай мүшелердің қатысы, түрлері, жұмсалу 

деңгейі, портрет жасаудағы қызметі анық көрінеді. Портреттің тілдік көріктеу құралдарымен айшықтануында 

эпитет, теңеу, метафоралы және синтаксистік қайталаулардың мәні ерекше. 

Грамматикалық тұлғалар мен синтаксистік конструкциялардың жеке сөздер тәріздес стильдік салаларға 

жіктеліп, қалыптасуы кең таралған құбылыс емес [1,11]. Арагідік жазуда, не ауызекі сөйлеуде жеке 

грамматикалық тұлғаларды оғаш қолдану олардың сыр-сипаты мен табиғатын жете білмеуге байланысты 
болып отырады. Жазуда, сөйлеуде грамматикалық тұлғалардың орнын айқын біліп, айырмау кейде қате 

түсінікке соқтырады. Ұзақ текстерде бірінен соң бірі айтылатын синтаксистік компоненттердің формалық 

жағынан да, мағыналық жағынан да бір-бірімен қабысып, үйлесіп келуі сөздің әуезділігін арттырады. 

Сондықтан әр компонентті тиянақтап, даралап тұратын грамматикалық тұлғалардың өз орнында, өз иінінде 

қолданылуы шарт. Мағыналары бір-бірімен ұласып жатқан дербес сөйлемдердің баяндауыштары мәні жағынан 

бір-бірімен қабыспай тұрса, логикалық ойдың жүйесі бұзылып, сөздің ырғағы кемиді. Стилистиканық айрықша 

көңіл аударатын мәселелерінің бірі – грамматикалық тұлғалар мен синтаксистік компоненттердің белгілі бір 

мағына беруде синонимдес қолданылуы. Мұндай синонимдік топтар – сөз қайталамаудың, жинақы да жатық 

болудың аса таптырмас құралы, тіліміздің икемділігінің дәлелі.  
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Стилистиканың басты мақсаты, бұдан бұрын айтылғандай, жеке сөздер мен грамматикалық тұлғалардың, 

сондай-ақ синтаксистік конструкциялардың қолданылу заңдылықтары мен экспрессивтік сапасын айқындау. 

Олай болса грамматикалық стилистиканың басты міндеті—грамматикалық категориялар мен синтаксистік 

конструкциялардың мәні мен мағынасын айқындау, сол мән-мағы-наның туу, пайда болу тәсілдерін көрсету 

және жеке тұлғалар мен шумақтардың қолданылу жүйесі мен сферасын белгілеу. Осы міндеттер тұрғысынан 

келгенде, стилистиканың грамматикалық саласының маңызы аса ден қоярлық. Өйткені оған мына тәріздес 

себептер бар: грамматикалық тұлғалар мен синтаксистік конструкциялардың жеке сөздер тәріздес стильдік 

салаларға жіктеліп, қа-лыптасуы кең таралған құбылыс емес. Белгілі бір тұлғалар мен шумақтардың қолданылу 
заңдылығы олардың мән-мағынасы мен грамматикалық табиғатына тәуелді болады. 

Арагідік жазуда, не ауызекі сөйлеуде жеке грамматикалық тұлғаларды оғаш қолдану олардың сыр-

сыпаты мен табиғатын жете білмеуге байланысты болып отырады. Газет беттершен кездескен мынадай бір 

фактілерді талдап көрейік: Сауданың мұндай басшылары өз тұтынушылары нені қажет етіп отыр, нені талғайды 

— бұл жағын зерттеуге селқос қарайды (газеттен). Москвадан келген Колотов деген жолдас өте бір тығыз 

шаруа жөнінен сізбен сөйлескісі келеді (газеттен). Осы сөйлемдердің қайсысы да бір оқығанда сындарлы 

көрінгенмен, грамматикалық қателерден құр емес. Алғашқы сөйлем құрамындағы сауданың мұндай басшылары 

шумағын қарастырайық. Әдетте ауылдың басшысы, мекеменің басшысы деп ілік жалғау қолданылғанмен, 

жалпылық мәнде, әсіресе абстракт ұғьш туғызатын тіркестер құрамында ілік жалғау түсіріліп мемлекет 

басшысы, ел ағасы, сауда мәдениеті деп айтылып, жазылады. Бұл нормаға айналды. Олай болса, жоғарғы 

шумақты да мұндай сауда басшылары деп құру әлдеқайда жатық, түсінікті, құлаққа да жа-ғымды. Сол» сияқты, 

екінші’ сөйлемдегі тығыз шаруа жөнінен сөй-лескісі келеді шумағының құрамындағы жөн сөзінің шығыс жал-
ғауында қолданылуы да аса жарасымды емес. Шығыс жалғаулы сөз әдетте іс-қимылдың шығар көзін, таралу 

мекен-орнын білдіреді. Ал мына сияқты реттерде жатыс жалғауын қолдану икемді(жөнінде). Баяндауыш 

қызметіндегі сөйлескісі келеді күрделі етістігі де сол жалғауды (жатыс жалғауын) қажет етеді.  

Жазуда, сөйлеуде грамматикалық тұлғалар мен шумақтардың орнын айқын біліп, айырмау кейде қате 

түсінікке соқтырады. Мынадай бір мысал келтірейік:Сауда жұмысын жақсарту көп жағдайда сауда 

қызметкерлерінің өздеріне, олардың тапсырылған іске жан ашырлықпен қарауына, инициативашылдығы мен 

іскер-лігіне, тұтынушыларға жайдары, жұмсақ мінезбен сапалы қызмет көрсете білуіне байланысты (газеттен). 

Осы сөйлемді бір оқығанда алғашқы “Сауда жұмысын жақсарту көп жағдайда сауда қызметкерлерінің 

өздеріне” дейтін бөлігін бүкіл сөйлем мағына-сымен ұштастыра түсіну қиын-ақ. Өйткені бұл шумақ 

дұрысында, бүкіл сөйлем бойында айтылған мағынаны жалпылай қорытын-дылап тұр. Автордың айтайын 

дегені: сауда жұмысының жақсаруы сауда қызметкерлерінің іскерлігіне, инициативашылдығына, 
тұтынушыларға жақсы қатынас жасауына, қысқасы, олардың өздеріне байланысты деу ғой. Сол себептен 

жалпылауыш мәнді шумақты сөйлемнің соңғы жағына көшіру орынды, түсінікті бола-тын еді. Әдетте халық 

тілі мұндай реттерде: “алма, жүзім, жидек, өрік — бәрі жеміс” деп жалпылауыш сөзді ең соңында айтады. 

Қай тілде болсын сөйлем тиянақты ойды білдіретін, белгілі бір интонациямен айтылатын тілдің ең негізгі 

бөлшектерінің бірі екені, сондай- ақ түрлі ой-тұжырымдарымыз бен пайымдауларымызды бір-бірімізге 

жеткізетін тілдік тәсіл екені бәрімізге белгілі. Ол осындай ойды білдірудің негізгі формасы бола отырып, сол 

ой-пікірлерімізді неше түрлі етіп, құбылтып айтып жеткізуде де басты қызмет атқарады. Әртүрлі көңіл-күйіміз 

бен тыңдаушы мен оқырманға деген қарым-қатынасымызды сан алуан сөйлем түрлері арқылы білдіреміз. Бұл – 

көңіл-күйдің түрлі жағдайына қарай қолданылатын сөздер мен экспрессивтікті білдіретін амал-тәсілдер арқылы 

іске асады. Түрлі деңгейлік білім беру орындарында оқытылатын қазақ тілі пәні мен ғылымының оқулық-оқу 

құралдарында эмоционалды сөздер мен экспрессивтікті білдірудің фонетикалық, лексика-семантикалық, 
морфологиялық, синтаксистік-стилистикалық амал-тәсілдері көрсетілген. Біздің ойымызша, осылардың 

барлығында шарттылық бар. Себебі, кез келген сөздің нақты лексика-семантикалық қызметі қарым-қатынаста 

(коммуникацияда), яғни сөйлем құрамында көрінетіні сияқты эмоционалдық мағынаға ие сөздердің де 

стилистикалық қызметі мен эксспрессивтікті білдіруі, негізінен, сөйлем құрамында ғана жүзеге асады. Әлбетте, 

кейбір сөздердің жеке-дара тұрып нақты бір лексикалық мағынаны білдіретіні сияқты, олардың бірқатарына 

белгілі бір көңіл-күйді (эмоцияны) білдіру де әбден сіңген. Бірақ бұл бүкіл сөзге тәнділік емес екені анық. 

«Бап» деген сөзді «баб» деп жазып, біз қазақ тілінің сөздік қорына жаңа сөз енгіздік. Егер ол сөзді де «бап» деп 

жазғанда «бір заңның «тарауы», «тараушасы» дегендегі мағынасы «сөзін баптап айтты», «асықпай баппен 

сөйледі» дегендегі «жай-күйге» қатысты сөзге ұқсас болып кетер еді» немесе «Қазақ тілінің жаңа 

орфографиялық сөздігін» дайындау барысында «аққұтан», «көкқұтан» дегендерді біріктіріп жазуды ұсына 

отырып, «ақ аю», «қоңыр аю» дегендерді бөліп жаздық. Себебі – «қоңыраю» деп біріктіріп жазсақ, «көңілім 

қоңырайып тұр» дегендегі сөзбен мағыналас болып кетер еді» деп сөздердің синтаксистік қарым-қатынасқа 
түспейінше, олардың лексикалық нақты мағынасын дәл көрсетіп айту үнемі сәтті бола бермейтінін парықтамай 

жүрген қазақ тіл білімінің қазіргі белгілі ғалымдарының әлгінде біз көрсеткен тұжырымдары қандай қате болса, 

синтаксистік қатынасқа түспеген сөздер де, морфологиялық тұлғалар да, синтаксистік құрылымдар да жеке 

тұрып, сөйлем құрамына енбей, эмоционалдық пен экспрессивтікті үнемі білдіре алмайды. Эмоционалдылық 

пен экспрессивтікті білдірудің 4 фонетикалық, лексикалық, морфологиялық түрлері болады дегеннің 

шарттылық деуіміз сондықтан. Демек, біздің ойымызша, тілдің осы қызметі, негізінен, синтаксистік болып 

саналады. Ал экспрессивтікті білдірудің синтаксистік амал-тәсілдері ретінде «Қазақ тілінің стилистикасы» 

оқулығында: «Ойды жай хабар ретінде де, кісіге әсер ететіндей мәнерлі түрде де айтуға болады. Мысалы: «Енді 

оны көрмеймін» – дегенді күшейтіп: «Ендігіәрі оны көрсем, көзім шықсын» – деуге болады. Осындай, ойдың 
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күшейтіліп, мәнерлі түрде айтылуы сөйлемнің экспрессивтілігі дейміз», – деп жазып, оның мынадай бес тәсілін 

көрсетеді: 1. Сөйлеу тілінде және жазғанда, оқығанда дауыс ырғағын құбылту арқылы сөйлемге экспрессивтік 

мағына енгізуге болады. 2. Бір ойды білдіретін болымды сөйлемнің орнына болымсыз сөйлемді жұмсау арқылы 

оған экспрессивті мағына қосуға болады. 3. Баяндауыштың І жақтық жіктік жалғауын – мен , – бен, – пен 

түрінде жұмсау арқылы сөйлемнің мағынасын экспрессивті етуге болады. 4. Сөйлемнің баяндауышын, кейде 

сөйлемнің түрін мәндес басқа сөздермен не сөйлем түрімен ауыстырып айту арқылы да оған экспрессивтік 

мағына үстеуге болады. 5. Сөйлемнің етістік баяндауышын қайталап екі рет айту да немесе есім, етістік 

баяндауыштардың алды-артына олардың мағыналарын күшейтетін сөз қою да экспрессивтікті білдірудің 
синтаксистік амалы болады» [2, 161]. Бұдан біз көрсетілген амал-тәсілдердің екіншісі мен бесіншісіннен 

басқаларда сөйлемнің экспрессивтігі фонетикалық немесе эмоционалды- экспрессивті сөздердің сөйлем 

құрамында болуына орай, синтаксистік экспрессия болып тұр деп қабылдайтынымыз рас. Солайы – солай-ау, 

бірақ олар сөйлем құрамында жұмсалмағанда жеке тұрып экспрессивтікті білдіруі неғайбыл болып қалар еді. 

Айналып келгенде, экспрессивтілік таза синтаксистік мәселе бола тұра, тілдің қандай амал-тәсілдерімен 

орындалатындығына байланысты ғана ол – фонетикалық, лексикалық, морфологиялық деп жіктеледі. Мәселен, 

біздің жаңағы синтаксистік тәсілдердің бірі ретінде қарастырған алғашқы тәсілімізді орыс лингвистикасында 

экспрессивтікті білдірудің фонетикалық амалдарының қатарына жатқызады. Олардың «Лингвистический 

энциклопедический словарында»: «К фонетическом экспрессивным средством относятся фонологические 

нереливатные для данного языка изменения языков, акцентные и интонационные средства» [2, 78], – деп 

көрсетілген. Демек, олар дауыс ырғағын құбылту арқылы сөйлемге экспрессивтік мән беруді фонетикалық тәсіл 

деп есептейді. Бірақ осы еңбекте мынадай да түсініктеме бар: «Различные функционального использования 
экспрессивных языковых средств и многообразии видов общественно-речевой практики затрудняет их строго 

классификацию по единому признаку, что особенно заметно при переходе от экспрессивной лексики к 

экспрессивному 5 синтаксису» [2, 86]. Бұған қарап, экспрессивтікті білдіретін амал-тәсілдер тілдің бір 

саласынан екіншісіне ауыса беруі мүмкін деген пайымдаудың дұрыс екеніне көз жеткізе отырып, қалай да 

болсын, тілдің экспрессивтік қызметі қарым-қатынаста (коммуникацияда), яғни тілдің синтаксистік- 

стилистикалық қызметінде көрінетініне көз жеткізе түсеміз. Стилистика пәні синтаксистік құрылымдардың, 

әсіресе сөйлемнің жұмсалу аясын, мағыналық құбылыстарын, тыңдаушыға немесе оқырманға олардың әсерін, 

экспрессивтік мағыналарын тағы басқа да қырларын қарастыратындықтан, солардың тілдің қандай амал-

тәсілдері арқылы сөйлемде берілуін анықтау да оның басты мәселелерінің бірі. Олай болса, экспрессивтікті 

білдірудің синтаксистік жолдарын нақтылау негізгі мәселелердің қатарына жатады. Біз осы мақсатқа орай, 

бірсыпыра әдебиеттерге шолу жасау барысында жоғарыда көрсетілген амал-тәсілдерден басқа тағы да бірнеше 
әдістердің бар екеніне көз жеткіздік. Біздің ойымызша, олар мыналар: 1. Синоним сөз тіркесі мен сөйлемдер 

арқылы экспресивтікті білдіруге болады. Бұл тәсіл алғаш рет «Қазақ тілі стилистикасында» сөз болған болса, 

кейін осы тақырып бойынша профессор М.Серғалиев «Синтаксистік синонимдер» [1], «Етістікті сөз 

тіркестерінің синонимиясы», деген арнайы еңбектер жазған. 2. Инверсия (сөздердің сөйлемдегі орындарын 

алмастырып қолдану) тәсілі де сөйлемге экспрессивтік мағына береді. Бұл тәсіл қазақ тіл білімінде 

экспрессивтікті білдірудің бір жолы ретінде арнайы қарастырылмағанымен, жалпы сөйлемге экспрессивтік 

беретіндігі туралы көптеген еңбектерде айтылған. Мәселен, М.Балақаев: «Сөйлем мағынасын түрлендіріп, 

ондағы жеке мүшеге ерекше стильдік қызмет арту үшін, оны басқа сөзбен орын ауыстырып айтуды инверсия 

дейміз» [1], – десе, сөздердің сөйлемдегі үйреншікті орны ауыстырылып айтылса, сол сөзге ой екпіні түсіп, оған 

ерекше мән беріліп жұмсалады деген ойды түсінеміз. Мысалы, баяндауыштың қазақ тіліндегі әдеттегі орны 

сөйлемнің соңы. Егер оған инверсия жасап, ой екпінін түсірсе, сөйлемге өзгеше мағына беретіні түсінікті. Сол 
себептен, кейбір ұран мағыналы лепті сөйлемдерде оны бірінші орынға қойып айтамыз. Ал біздің осы 

пікірімізге қатысты әрі оны басқа қырынан толықтырып тұрған пікірді профессор Р.Әміровтің «Ауызекі сөйлеу 

тілінің синтаксистік ерекшеліктері» [6] деген еңбегінен ұшыраттық. Ғалым осы еңбегінде сөйлемнің 

эмоциональдығы мен экспрессивтігі тек лексиаклық амалдар арқылы ғана көрінбейді. Бұған грамматикалық 

амалдық, әсіресе баяндауыштық форманың септігі көп тиеді деп айта келе, инверсия жасаудағы сөйлем 

мүшелерінің орны туралы мынадай тың пікір айтады: «сөйлем мүшелерінің орын тәртібінің өзгеруі сөйлемнің 

ой екпінін түсіру (актуализация) мақсатына байланысты. Актуализация сөйлеу үстінде көп ескерілетін талап 

болғандықтан, оны жүзеге асырудың тұрақты тілдік амалдары қалыптасқан. Солардың бір амалы – сөйлемнің 

белгілі позициясы» 6 [3, 90]. Ғалым осындай келелі пікір айта келе, қазақ тілі сөйлеміндегі актуалды позиция – 

сөйлемнің соңы, яғни баяндауыштың орны деп көрсетеді. Инверсия мәселесі орыс лингвистикасында кең 

қамтылып жазылған және оларда бұл тәсіл экспрессивтікті білдірудің ең негізгі тәсілдерінің бірі болып 

саналады. Мүмкін, бұл – орыс тілі сөйлемдеріндегі сөздердің орын тәртібінің қазақ тіліне қарағанда еркіндеу 
болып келетінінен шығар. Ал бізде бұл тәсілдің, көбінесе, поэзиялық шығармаларда қолданылатыны мәлім. 3. 

Лексика-синтаксистік қайталаулар арқылы сөйлемнің экспрессивтілігін артыруға болады. Сөйлемге осы әдіс-

тәсіл арқылы экспрессивтік мән беруге болатынын алғаш рет академик Қ.Жұмалиев айтқан болатын. Кейінірек 

ғылыми мақалалары мен көлемді еңбектерінде Р.Әміров, М.Серғалиев сияқты т.б. ғалымдар бұл мәселеге назар 

аударған. 4. Қаратпа, қыстырма сөздерді қолданып, сөйлемге экспрессивтік қасиет дарытуға болады. Қазақ тіл 

білімінде профессор М.Томанов пен Т.Сайрамбаев «Қазіргі қазақ тіліндегі қаратпалар» деген еңбек 

жазғанымен, қаратпалардың стилистикалық қызметіне арнайы тоқталмаған. Бұл тәсіл де кейінгі кезде кеңірек 

зерттеліп, экспрессивтікті білдірудің синтаксистік амалы ретінде қарастырылып жүр. 5. Парцелляция. Бұл – 

сөйлеу тілінің тәсілі, яғни ауызекі тілде сөйлеушінің өз ой-пікірін жағдайға қарай, жекелеген сөз, сөз тіркестері 



140 

 

ретінде бөлшектеп жеткізуі. Парцелляция арқылы сөйлемнің экспрессивті жұмсалатыны қазақ тіл білімінде әлі 

сөз бола қоймаған сияқты. Ал орыс тіл білімінде осы құбылысқа арналған еңбектер жеткілікті. Тіліміздегі осы 

құбылыс, көбінесе, ауызекі сөйлеу тілінде жиі ұшырасады. Бір қарағанда ойды бөлшектеп жеткізу – әдеби 

тілден ауытқып, сөйлемді дұрыс құрамағандық немесе ойды жүйесіз жеткізгендік сияқты болып көрінетіні рас. 

Қалай дегенмен, тілімізде бар құбылыс болғандықтан, оның да мән- мағынасына, түрлі қызметіне назар аудару 

керек-ақ. Мысалы орыс тіл білімінде мынадай сөйлемдерді парцелляцияға жатқызады: «Міне, қараңыз, 

Константин Владимирович, біз сарайдан не таптық?! Мына ағаштардың арасынан», «Ертең дүкенге кел. Біздің 

үйдің қасындағы. Түс ауған соң», «Қыс жылы болды ғой. Отын көп жаққан жоқпыз» [1, 6]. Егер осындай 
сөйлемдердің табиғатына тереңірек үңіліп қарасақ, олар белгілі бір ойды тыңдарманға әсерлі де мәнерлі етіп 

жеткізуден туындап жатқандай. Олай болса, инверсия тәсілі секілді парцелляция да ойды экспрессивті 

жеткізудің синтаксистік амал-тәсілдерінің бірі деуімізге болады. Тілімізде экспресивтікті білдірудің осындай-

осындай да синтаксистік амал-тәсілдері бар екенін айта отырып, біз олардың бәрін түгендедік дей алмаймыз. 

Бұл мәселе – біздің ойымызша, кең ауқымда зерттеп-тексеруді қажет ететін тың тақырыптардың бірі екені 

анық. 
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КОНЦЕПТ СТАРОСТЬ В РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

 

Измурат Г. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

В настоящее время концепт используется как понятие лингвокогнитивное, психолингвистическое, 
культурологическое и лингвокультурное, философское и лингвистическое. Концепт возраста (детство, 

отрочество, молодость, зрелость, старость)принадлежит к числу базовых концептов в картине мира и обладает 

значительным оценочным потенциалом. Возраст – это универсальное явление, так как везде люди рождаются, 

взрослеют, стареют и умирают, но в каждой культуре это воспринимается по – разному, поскольку возраст 

является и социальной категорией.  

Понятие «старость» русские респонденты используют, в первую очередь, оценочные определения. 

Доминирующими в этой группе являются определения с отрицательной эмоциональной окраской (53% - 19 

реакций):старость – морщины, слабость; когда уступают место в общественном транспорте и называют «старой 

клячей»; пора, когда ты, проживший долгую жизнь, повидавший много на своем веку, не можешь ничего!; 

состояние человека, при котором у него ослабляется организм, ухудшается общее состояние здоровья, человек 

становится непригодным к труду.Самыми многочисленными для данного концепта являются определения – 
описания (6% - 3 реакций) и хронологические определения (2% - единичная реакция):старость период жизни 

после молодости и среднего возраста; каждому человеку хотелось бы дожить до той поры, когда близкие люди 

всегда помогут, окружат заботой и теплом; тот возраст, при котором, вероятно, начинаешь объективней 

воспринимать действительность и все происходящее. Старость – период времени от 55 лет до самой смерти. 

В толковых словарях русского языка представлены следующие значение к слову старость; СТАРОСТЬ. 

Период жизни после зрелости,  в который происходит постепенное ослабление деятельности организма.[1, 

с.785]. СТАРЕТЬ 1. Становиться старым, старее старше.2. Становиться устарелым, не соответствующим 

предъявляемым теперь требованиям, устаревать. СТАРЕЦ, 1. То же, что старик в 1 знач. (ритор.).2. Пожилой 

монах (церк.). 3. Монах или лицо не монашеского звания,  пользующееся уважением и авторитетом за свою 

подвижническую жизнь  (церк.,  религ.).СТАРИК 1. Человек, достигший старости. Седойстарик. 2. Спортсмен 

старшего, давно служащий или работающий где-н. (разг. фам.). [1, с.784]. СТАРИТЬ. Делать старым, делать 

похожим на старого. Бородаегостарит. СТАРИТЬСЯ.  Стареть, делаться старым, достигать старости. Он 
быстростарится. || Придавать себе вид старого, прикидываться старым, прибавлять себе лет (разг.). 

СТАРУХА. Женск. к старик в 1знач. Глубокая старуха. СТАРЫЙ, старая, старое; стар, стара, старо.  1. 

Достигший старости; противоп. Молодой. Старыйчеловек. 2. Стариковский, старческий; противоп. Молодой. 

[1, c.785]. 

СТАРЕТЬ1. Становиться старым (в 1 знач.), старше. Он заметно стареет. 2. Становиться устарелым. 

Моды всегда стареют. || сущ. cтарение, -я ср. (к 1 знач.). СТАРЕЦ (высок.). Старик (обычно об уважаемом, 

почитаемом). Мудрый. СТАРИК, -а м. Мужчина, достигший старости. Дряхлый. || уменьш. – ласк. Старичок и 

старикан (разг. шутл.), унич. Старикашка (разг. пренебр.). Симпатичныйстаричок. || прил. Стариковский, 

Стариковскиепривычки. Судитьпо-стариковски. [2, c.749]. 
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СТАРЫЙ 1. Проживший много лет Старый человек [3, c.326]. СТАРЕЙШИНА1.В родовом обществе: 

глава общины. 2.Самый старый и уважаемый член какого-нибудь коллектива. [3, c.762]. СТАРЕЦ – человек 

престарелый, весьма старый, из стариков старик. Старцы – нищие, кто ходит по миру, собирает подаяние: эти 

старцы нередко ходят с рылями и поют думы, они же слепцы, хотя бы и не были ни стары, ни слепы. Не по 

старцу ломоть - велик. Чернец, монах, инок, отшельник, скитник. Старица - престарелая, старуха самых 

преклонных лет. Монахиня, черница, черничка, инокиня, отшельница, скитница, принявшая ангельский чин, 

постриженная или келейница. [3, c.813]. 

В словарях русского языка представлены следующие синонимы к слову старость ;СТАРЕТЬ. 
Становиться старым или более старым. Быстро стареет. Стариться. Дряхлеть. Ветшать (устар.). 

Изнашиваться. Отцветать. Увядать. [4, c.542]. СТАРИК. Мужчина, достигший старости. Глубокий старик. 

Старец. Старикан Дед Дедушка Дедок Старина (разг.). Хрыч (прост.). Старче (устн.). Развалина (разг.). Старый 

хрен (прост.). Старая песочница (прост., шутл.)СТАРЕЦ см. старик [4, c.542].СТАРУХА. Женщина, достигшая 

старости. Древняя старуха. Бабка. Бабушка. Старушка. Старушонка. Старушенция. Хрычовка. Карга (старая). 

Ведьма (прост.). Развалина (разг.). Божий одуванчик (устн., шутл.). [4, c.543]. СТАРЕЦ см. старик [7, c.520]. 

СТАРИК; старый, дед, дедушка (разг.); дедок (прост.); старец (книжн.); старинушка (народно-поэт.); старикан 

(разг. шутл.); (старый) хрыч (прост. бран.) / в обращении или перед именем: старина (разг.) /в обращении: 

старче (уст.) / уничиж.: старикашка, старичишка, дедка (разг.) / о дряхлом старике: развалина, руина (разг.) /к 

мн. собир., уничиж.: старичье, старье (прост.) старая песочница (прост. шутл.). СТАРИКАН см. старик 

СТАРИКАШКА см старик. СТАРОСТЬ. 1. Преклонные годы (или лета), преклонный возраст, дряхлость. 1. 

Ветхость, обветшалость [4, c.520]. 
Старость воспринимается как время болезни, упадки физической силы. В этой фазе своей жизни 

человека ждут только недуги и нерадости. Годы уродуют, калечат человеческое тело: волосы седеют, зубы 

падают, здоровье ухудшается. Старость – это как тюрьма для тела. Старый человек слабый, ему тяжело что – л. 

делать, он уже ни к чему не пригоден.Об этом свидетельствуют и многочисленные паремии русского 

языка:годы калечат; годы не уроды; придет старость – придет и слабость, старость с добром не приходит, 

он не годится и мышей ловить, седина напала – счастье пропало, старость не радость, а пришибить некому/ 

не красные дни/ либо горб, либо кила, от старости зелье – могила, у старой телеги все колеса трещат. 

В старости человек подвергается не только потере физической силы, но и его умственные способности 

ослабевают, его покидают ясность и трезвостьума, он дуреет, впадает снова в детство: из ума выжить; одуреть 

годами, старый – что малый: одно творят/ дважды глуп, старый разум проживаем, нового не наживаем – 

дураками умрем, из старого ума выжили, нового не нажили.  
Старость, как мы уже говорили, воспринимается как возраст слабостиболезни, но в некоторых паремиях 

допускается, что не всегда старые люди дряхлые, они могут быть все еще в силе в хорошей форме и молоды 

духом. 

Голова седая, да душа молодая.  И стар, да весел, и молод, да угрюм. И стар, да петух, и молод, да 

протух. Борода – делу не помеха. Стар дуб, да корень свеж. Старик, да лучше семерых молодых. Здесь 

показывают, что не годы важны , а судьбы и расположение духа человека: не годами стар, а норовом. Не 

старый умирает, а поспелый. Ни смолоду молодец, ни под старостьстарик. Положительная оценка старости 

содержится еще в том, что многие паремии призывают к уважению пожилых. Не смейся над старым, и сам 

будешь стар.Старик, да лучше семерых молодых. Сам стар, да душа молода. Без старых не проживаешь. 

Стар да умен – два угодья в нем. Борода широка, да душа молода. Хорошие дети – добрая старость, худые 

дети и старость худая. Голова седая, да душа молодая. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас 
почет [5, c.441]. 

Итак, если в русских пословицах молодость часто ассоциируется с такими ценностями, как здоровье, 

богатство и бережливость, счастье и радость, то старость, напротив, ассоциируется с антиценностями: болезнь, 

нищета, и расточительность, несчастье и горе. По разному пословица относится к возрастному соотношению с 

нравственно – этическимиантиценностями: если грех и ложь простительны для молодости, то совершенно 

недопустимы для людей поживших. То есть старость чаще связана с мудростью.  
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МИФОФОЛЬКЛОР ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақтың мифтік танымы мен мифологиялық өмірінен кейінгі кезең қазақ фольклоры деп аталатыны 

белгілі. Өйткені қазақ фольклоры – кемелденген, толысқан, өзіндік жекелік сипаты мен зор ерекшелігі бар 

күрделі сала. Сол себепті біз фольклорды алғашқы танымдық сала деп айта алмаймыз. Оның алдында 
фольклордың іргесін қалаған халық танымы жатыр дейміз. Сол таным дегеніміз де – халықтың ежелгі наным-

сенімі, салты, білімі жинақталған үлкен жүйе. Сол мифтік кезеңде әлі жетілмеген таным өмір сүріп, дүниеге 

көзқарас үрей мен қорқынышқа, табыну мен сыйынуға, бағыну мен бағышталуға арналған болса, фольклорда 

ұлттық мінез, ашық өмір жүйесі көрініс табады. Халық санасы көтеріліп, айналаға жаңаша көзқарас 

қалыптасады.  

Жалпы фольклор атаулы дүние – өз шекарасында талай дүниелерді жиыстырған синкретті жанр. Сол 

жүйенің әрқилы ерекшелігі мен сыр-сипаты, қыр-сыры бар. Қазақтың мифологиялық әдебиеті – тарихи 

құбылыс. Өте ірі хронологиялық тізбек құрайтын бұл жүйе құрылымы – сонау алғашқы танымдық 

ізденістерден бастау алып, кейінгі фольклор саласына сіңісіп, одан кейінгі басқа салаларда өз қасиетін сақтап, 

жаңаша жаңғыратын тұтас құбылыс. Жалпы мифология атаулы үлкен құбылысты үш тарихи тұрғыдан 

байыптауға болады:  

1. Табиғаттың, әлемнің, ғалам мен дүниенің, жалпы адамзаттық дүниеауи болмыстық құрылымның 
пайда болуы турасындағы алғашқы жаңа ой-пікірлердің «таза» жиынтығы; 

2. Сол аталған қарым-қатынастардың негізінде қалыптасқан ой-пікірлердің жоғары сатыға көтеріліп, 

олардың көркемдік ырғағының өлең-жырлардың негізінде пайда болуы; 

3. Мифтік сана мен наным-сенімнің заттанған модель ретінде көрініс тауып, жаңаша сипатпен 

қолданылуында.  

Яғни осы тарихи ауқымнан біз қазақтың мифологиялық әдебиетін нақты анықтай аламыз және әр тарихи 

процесте түрліше дамып отыратынын білеміз. Осылайша мифтік сана мен мифтік наным-сенім өз жалғасын 

фольклорға икемдейді де, сол фольклордың аясында миф тағы да қанат жайып, өркендейді. Фольклордың тағы 

бір мифтік фольклор деген саласы бөлініп шығады. Мифтік фольклор ұғымының түсінігін ашпас бұрын 

фольклордың не екенін және оның ерекшелігін біліп алғанымыз жөн.  Көрнекті ғалым М.Тілеужанов мынадай 

пікір келтіреді: «Қазақ ауыз әдебиеті ерекшелігінің бірі – көркемдік бояуларында. Осы бір ерекшеліктерімен 
фольклордың ұлттық көркемдігі, ерекше танымдылығы, фольклорлық стиль, поэтика деген атаулар анықтала 

түседі. Поэтикалық қорытулар, детальдар, әдістер, көркемдік екшеу сөздермен дараланады. Оларды адам 

портретін, мінез-құлқын, күйініш-сүйінішін, қарым-қатынасын ашуда көбірек қолданады. Табиғат құшағында 

ғұмыр кешкен қазақ әр түрлі жағдайларды беруде мал шаруашылығына байланысты лексикологиямызды көп 

пайдаланған»[1, 50-б.],- дейді. Сонда миф поэтикалық негізде фольклорға өз сәулесін түсіреді. Нәтижесінде 

мифофольклор дербес фольклордың бір түрі ретінде қарастырылады. 

Мифтік фольклор –өз аясында фольклор дәуірін қамтып, фольклормен бірге өмір сүретін, жанаса 

байланыста болатын ерекше жанр. Фольклор мен мифологияның тығыз байланыстылығы да сонда – мифтік 

наным-сенім санатына кіріп, ежелгі таным сатысына кіретін ұғым-түсініктер белгілі бір шекке келгенде, 

сұрыптаудан, айқындаудан өтіп жинақталып, қалыптасқан үлгіде екшеліп, фольклорлық шығармаларға өзек 

болады. Сол себепті мифофольклорды тарихи құбылыс ретінде қарастырсақ, біріншіден, ол – мифтік танымға 
негізделген поэтикалық жүйесі бар шығармалар реті болса, екіншіден – сол мифтік танымға тиемелденіліп, сол 

ұғым-түсініктердің басқа фольклорлық шығармалардың өн бойында уәжділіктен туындайтын немесе тарихи 

үдеріс пен қоғамдық ой-сананың даму арнасының шиеленісінен келіп шығатын үлкен құбылыс. 

Мифофольклор ұғымына фольклордың жанрлары мен салаларының барлығы дерлік қызмет атқарады. 

Оның ішінде – тұрмыс-салт жырлары, мақал-мәтел, ертегілер, батырлар жыры, лиро-эпостық жырлар, айтыс 

өлеңдері. Бұлардың алғашқы сатыларында миф айқын түрде көрінсе, келесі түрлерінде бұлыңғыр, солғынданып 

танылады. Әсіресе миф ғұрыптық фольклордың өн бойында толық сақталған. 

Сонымен, халық ауыз әдебиеті мен миф жанры ортақтасып, бір арнаға тоғыса отырып, өз кезегінде бір 

саланың басын ашып алады. Мифофольклор – өте кең, бай ұғым. Өйткені оны бай да мәнді етіп тұрған тін – 

фольклордың қуаттылығында. Ғалым М.Ғабдуллин халық ауыз әдебиеті турасында: «Ең алдымен, ол халықтың 

өткендегі өмірі, тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғұрпы, салт-санасы, дүние танымы, арман-мүддесі, таптық күресі т.б. 

таныстырып көптеген мәлімет береді. Бұларды ол әдебиеттік суреттеу арқылы елестетеді. Ауыз әдебиеті өткен 
өмірді, «халықтың психологиясын», оның «арман-мүддесін» білуімізге аса керекті материалдардың бірі болып 

табылады. Ауыз әдебиеті жалпы тарихынан да елеулі орын алады. Ол өзінен кейін туған көркем әдебиетке көп 

әсер етті. Сюжет құру, образ жасау, тіл байлығын пайдалана біл т.б. жөнінде ауыз әдебиеті көркем әдебиетке 

көп негіз салды. Бұл ретте де ауыз әдебиетінің мәні өте зор» [2,34-б.], - дейді. Сонда мифофольклор – белгілі бір 

сюжеттік желісі бар, композициялық құрылымы кең, поэтикалық бояуы қанық, көркемдік жүйесі бай 

фольклордың ерекше бір саласы. 

Мифологиялық фольклор – табиғат объектілері мен құбылыстарын, адамзаттық болмыс пен бітім 

мәселесін, уақыт пен кеңістік шеңберіндегі адамның өмір-тіршілігін мифтік, діни-танымдық және 

иррационалдық мәнде түсіндіріп, сол таным-көкжиекті белгілі бір көркемдік арнаға түсіріп немесе өз белгілерін 
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белгілі бір фольклор жанрына тиемелденетін тұтастық жүйелі туынды болып келетін ауыз әдебиетінің ерекше 

саласы.  

Мифофольклор өз аясында кең ұғым болғандықтан, оның өзіндік метатілі, яки терминдер жүйесі болады. 

Мәселен, мифофольклорлық сюжет деген терминді алып қарар болсақ, оған мынадай анықтама беруге болады: 

ол – өз құрамында мифтік танымға сәйкестендірілген фольклорлық сюжетті қамтып, тек бір ғана емес, бірнеше 

формаларда көрініс беретін мифофольклордың элементі. Яғни бұл сюжеттер фольклордың арнасынан 

табылады. Алғашқы таным-түсініктер, мифтік әңгімелер фольклорға өзіндік сюжетпен, этюдпен, детальмен, 

штрихпен беріліп, айқындалуы мүмкін.  
Әлемдік фольклортануда «фольклор» ұғымы өте кең мағынада қолданылады. Оған халық музыкасын, 

халық биін, халық өлеңі, халық театрын, халық әдебиетін, халық қолөнерін, халық қолданатын ырымдар мен 

ғұрыптарды, салттар мен наным-сенімдерді жатқызады. Демек, фольклор дегеніміз – тек қана ел арасына 

тараған ауызекі шығармалар емес, фольклор – халықтың бұрынғы замандарда өмір сүрген бабалары шығарып, 

пайдаланып, ұрпақтан-ұрпаққа аманат етіп, бүгінгі дәуірге жеткізген руханият. Ол көп салалы, сондықтан көп 

сипатты және көп функциялы, синкретті руханият. Өте ерте заманда туып, жүздеген ғасырлар бойы өмір 

сүргендіктер фольклор – ежелгі қоғамның дүниетанымы және мәдениеті болған. Үнемі қолданыста 

болғандықтан, ол – адамдар тұрмысының қажетті бөлшегіне, атрибутына айналған. Ұзақ тарихи дамудан өткен 

фольклор біздің дәуірге сөз өнері әрі мәдени мұра түрінде жетіп отыр. Міне, осының бәрі фольклорды 

әдебиетте әлдеқашан бұрын пайда болып, өзіндік көркем жүйе қалыптастырған сөз өнері деп тануға негіз 

болмақ. 
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Қазіргі таңда тарихымыз жеткілікті түрде зерттелініп жатыр десекте, әліде қазақ мемлекеттілігі 

қалыптасқаннан бастап, кең-байтақ елінің бостандығы мен тәуелсіздігін сақтауда аянбай күрескен 
батырларымыз жөнінде тарихи еңбектерде толық мәліметтер оқырманқауымға жеткізілді деуге әлі деерт 

есекілді. Өйткені XVIII ғасырдағы Қазақ тарихы туралы негізгі дерегеміз – ата шежіре, атадан балаға жеткен 

ауыз екі әңгімелер. Ал олардың көпшілігінің өзгеріске ұшырап, әртүрлі алып–қосулар болғандығын ешкім 

жоққа шығара алмайды. Міне, сондықтан да, тарихшы –ғалымдар мұрағат деректеріне арқасүйеп, одан 

табылған дерекке ерекше назар аударады. Дегенмен оның да кей жағдайда сан құбылып, асыра мадақталып, не 

датталып жататыны тағы бар. Біздіңше,бұларада ғылымүшін де, ғалым үшін де басты ұстаным– ақиқатылық, 

шынайылық, ертеңгі ұрпақ алдындағы жауапкершілік басты қағида болуы тиіс. 

Ғылыми танымдағы әдістемелік ұстанымның бір парасы қандай ғана болмасын, құбылысты зерттегенде 

оның үздігін, ең жетілгенін талдауы және тануды басшылыққа алу. Сонда арғы-бергілерінің бары мен жоғы, 

осал тұстары мен толағайы оң зерделенеді. Басқаша айтқанда, елдігімізді сақтап қалған қазақ батырларын 

ғылыми ой-санамен тану арқылы тарихтағы тұлғаның рөлін айқындауға, қоғамдық қатынастардың табиғатын 
түсінуге жол ашылатынын қаперден шығармауымыз керек. 

Батырларды қазақ халқының ұлы перзентіне айналдырған құдірет – олардың бар тағдырының азаттық, 

төл мемлекетімен ұрпақтарының болашағын аянбай қорғауға арналғандығында. Олардың ерлігі мен 

жүректілігі, намысқойлығы мен мәрттігі, ұлылығы мен қарапайымдылығы, қайраты мен ақылы ұлт мүддесіне, 

ұлттық идея мен идеологияға қалтқысыз бағышталғандықтан бұл қасиеттер сын сағатында буырқанып сыртқа 

шықты. Олар елдің атын шығарды, қандай сәтте де елін сыртқы жаулардан қорғауға әзір екенін дәлелдеді, 

мызғымайтын сенім мен оптимизмнің, сафалтындай ізгілік пен зиялылықтың табанына жауыздықты, үрейді, 

сатқындықты таптатты. Олар осынысымен туған халқының мәңгі махаббатына бөленді. 

Қазақ батырлары тарихын зерттеу тәуелсіздікке жеткенімізден кейін ғана батыл түрде қолға алынды. 

Әрине, бұл арада сол кезеңге дейін зерттеулер жүргізілмеді, батырлар тарихы жазылмады деуден аулақпыз. 

Халқымыз қай кезеңдеде өзінің қамқоры, қорғаушысы бола білген батырларына ерекше үміт артқан. 

Қайзаманда да қазақ ұрпағын Алпамыс, Ер Тарғын, Қобыланды батырлар жырларымен сусындатып, ерліктің 
елі үшін жасалатындығын, ер осындай қабілетімен көпшілік жадында мәңгілік қалып ерекше құрметте 

болатындығын сезіндіре алды. Міне, сондықтан да ата-бабамыз бүгінге дейін ұрпағын «Елдің атын ер 

шығарады», «Батырға оқдарымайды, Батылға жау жоламайды»,  «Ер жігіт елі үшін туады, Елі үшін өледі», «Ер 

жігіт үйде туып, түзде өлер», «Батыл болсаң, батыр да боларсың» деп тәрбиелеп келеді. 

Сонымен, батыр дегеніміз кім? Батыр – ер жүрек адамның атағы ғана емес, сонымен қатар көбінесе 

әскери міндеттерді жүзеге асырумен айналысатын адамдардың жеке-дара қасиеті. Саяхатшы 

Е.К.Мейендорфтың анықтауы бойынша қазақ қоғамында ер жүрек, әділ және тапқыр, соғыс кезінде ат 

құлағында ойнаған шабандоз адамдар батыр деп аталған. «Батыр» атағы ешқашан мұраға қалдырылатын 

болмаған, оны тек жеке ерлікпен алған. 
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Ал сонымен бірге белгілі бір батырдың өзін әскери істе айқын көрсеткен баласы немесе немересі батыр 

болған жағдайлар аз кездеспейді. Бұған Кіші жүздің жетіру буыны табын руының ықпалды батыры Бөкенбай 

(1741 ж. өлген) ұрпақтарының – оның баласы Тіленші Бөкенбайұлының және ХІХ ғасырдың 20-30 

жылдарының басында батыс қазақтарының ұлт-азаттық қозғалысын басқарған немересі Жоламан 

Тіленшіұлының осы атақты мұраға алуы мысал бола алады. 

ХҮІІІ ғасырдың бірінші жартысында батырлардың беделімен әлеуметтік маңызы мейлінше күштіө сті, 

мұның өзі сыртқы қауіпке және қазақтардың әлеуметтік ұйымдасуында әскери құрылымдар рөлінің арта 

түсуіне байланысты болатын. Жоңғарлар басқыншылығына пәрменді тойтарыс беруді ұйымдастыру қажеттігі 
әуелі әскери сахнада, ал сонан соң саяси сахнада да халықтың жолбастаушылары мен қолбасшылары – 

батырлардың аса көрнекті шоғырының пайда болуына жеткізді. Олар – қазақ қоғамының төменгі топтарынан 

өсіп шыққан жетіру буынының табын руынан Бөкенбай, Орта жүздің арғын бірлестігінің қанжығалы руынан 

Бөгенбай, Қабанбай және басқа адамдар. Тарихтың жоғарыда келтірілген кезеңдерінің бәрінде батырлар ер 

жүрек жауынгерлер, ат жалында ойнаған шабандоздар және әскери жасақтардың қолбасылары ғана емес, 

сонымен қатар, көшпелі қоғамның ең таңдаулы әлеуметтік топтарының бірі болды. Бұл жағынан революцияға 

дейінгі көптеген авторлардың «батырлар арасынан көшпелілердің саяси ұйымдасуында маңызды орын алған 

рубасы қазақ ақсақалдарын көп кездестіруге болатын» деп ескертуі де кездейсоқ емес. Мәселен, ХІХ ғасырдың 

басында Г.И.Спасский жазып алған үш жүздің 67 рулық бөлімшелерінің 25 құрылымын батырлар басқарған [1]. 

ХҮІІІ ғасыр – қазақтардың «Елім-айлаған» ғасыры. Шоқан ол ғасырды «қандықырғын» («кровавый»), 

«жантүршігерлік» («ужасный»), «жауынгершілік» («рыцарство») ғасыры деп атаған. Елбасымыз 

Н.Назарбаевтың сөзімен айтсақ – «халық тағдыры қайқы қылыштың үстінде қылпылдаған кезең». Әсіресе 
ХҮІІІ ғасырдың І-ші жартысы қазақ халқы үшін қатал сынаққа толы кезең болып келгені баршаға аян. Бұл 

уақытта Жоңғар хандығының қазақ жеріне экспансиясы өзінің шырқау шегіне жетті. Қазақ жүздерінің геосаяси 

жағдайы олардың толықтай дерлік жан-жағынан анталаған жауларының қоршауында қалуымен одан әрі 

тереңдей түсті. Бұл жөнінде белгілі қазақ зиялысы М.Тынышпаев: «бұл тарихи босқыншылық «Ақтабан 

шұбырынды» деп аталды. Аштық және кедейлік өз шегінежетті», - деп өз пікірін білдіріп кетеді [2]. Осындай 

қиын-қыстау заманда сыртқы жауларға тойтарыс беру қажеттілігіне байланысты қазақтарға орасан зор әскери, 

моральдық, интеллектуалдық жағынан күш жұмылдыру талабы туындады. 

ХҮІІІ ғасырдың 30-40 жылдары қазақтармен жоңғарлардың қарым-қатынастары шиеленіскен күйінде 

қала берді, қақтығыстармен соғыстар тиылмады [3]. ХҮІІІ ғасырдың басында туған жерді азат ету жолындағы 

өзекті мәселені шешуді қазақ халқының арасынан шыққан ер жүрек батырлар өз мойнына алады. Жоңғар 

шапқыншылығына қарсы тойтарыс беру барысындағы саяси сахнад аәскери қолбасшылар мен халық 
қарсылығын ұйымдастырушылардың үлкен тобы қалыптасты. Олар басында әскери адамдар ретінде өз 

міндеттерін атқарғанымен, батырлардың арасынан кейіннен елдің саяси өмірінде де үлкен қызмет еткен 

танымал тұлғалар шыға бастайды [4]. 

Қазақ халқы тәуелсіздіктің қадірін ерте білген халықтардың бірі болғандықтан жас ұрпақты, елін-жерін 

қорғауға, батырлыққа, әділдікке кішкентайынан тәрбиелеген. «Басқа елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан 

бол», «Елінен ауған ер жетім, тыңдаушысыз сөз жетім» деген іспетті мақал – мәтелдер осының айқын дәлелі. 

Көрнекті қазақ тарихшысы К.Есмағамбетовтың өзі бұл мәселеге ойдағыдай көңіл бөлінбегендігін айта отырып, 

«Отандық тарих ғылымында қазақ батырларының елі мен жері үшін қан майданда жаулармен шайқасқан 

жанкештілік күресін, оның халық тағдырындағы орнын көрсетуге әлі күнге дейін толық мән берілмей келеді», - 

деген пікірін білдіреді [5]. 
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БЕЙСЕНБАЙ КЕНЖЕБАЕВ ЖӘНЕ СҰЛТАНМАХМҰТТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Искендірова А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ әдебиетінің «сұлтанмахмұттану» деп аталатын арнаулы саласықазіргі кезде жеке ғылым саласына 

айналып, біршама зерттелген, әріғылыми негізі де кеңестік дэуірдегі қазақ әдебиеті кезеңінде 

басталып,қалыптасқан. Сұлтанмахмұттанудың негізін салған әрі ол мұраны ғылымитұрғыдан меңгеруде тарихи 

еңбек атқарған ғалым Б.Кенжебаев болатын.Негізін салу - тұңғыш зерттеген деген сөз емес. Тұңғыш 

зерттеушісі -Ж.Аймауытов. Мәселені ыждағаттай зерттеп, жеке ғылым саласынаайналдырып, орнықтырган 

қазақ әдебиетінің аса көрнекті ғалымы Б.Кенжебаевтың бұл саладағы еңбегі - нағыз негізқалаушылық іс. Қазақ 
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әдебиеті тарихының сан түрлі тақырыптарын тереңнен зерттеген ғалым Б.Кенжебаевтың 

сұлтанмахмұттанудағы ғылыми еңбегін ұлттық әдебиеттану мәселелерімен тығыз байланыста қарастырудың 

қажеттілігі бүгінгі таңда күмән туғызбайды. 

Қазақ әдебиеттанудағы сұлтанмахмұттанудың ғылыми іргесін қалаған профессор Бейсембай Кенжебаев. 

Дүрмегі мен дүрбелеңі мол бұл ғылыми саласының дүниеге келуі тікелей Б.Кенжебаевтың табанды зерттеуінің 

нәтижесінде ғана жүзеге асты. С. Торайғыров бар әдеби мұрасын - бар тағдырын Кенжебаевқа аманат етіп 

тапсырып кеткендей, ол бар ғұмырын ұлы ақын мұрасын тануға, танытуға, әр кезеңде жабылған жаладан 

арашалауға бағыштайды. Өзі анық танығанынан танбайтын табанды, белдескен жерде не не белі сынбай, не 
белдігі кетпей қайтпас, қайсар ғалым Б. Кенжебаев болмағанда, ол ақын әруағы үшін басын бәйгеге тігіп, жан 

сала күреспегенде Сұлтанмахмұт есімін әлідей-ақ әлдеқашан ақтаңдаққа айналдырып жіберіп, өзінің 

тұстастары - ардақты ағаларымызбен бірге тарих қойнауынан енді-енді қайта ашып, қайыра қауышып жатар 

едік... Ақын есімінің өшіп кетпей, ұлтшыл санатта жабық қалмай, бүгінгі ұрпаққа маңдайы жарқырап жетуінде 

- ғұлама ғалым Б. Кенжебаевтың зор күрескерлік әрекеті жатыр [1]. Ақын ғылыми өмірбаянын түзу, 

жинақтарын асқан ыждағаттықпен ғылыми өреде құрастыру, текстологиялық жұмыстар жүргізу, өмір 

белеңіндегі айтқызбаған кезеңдерді деректі-көркем әңгіме түрінде жазу, ұлтшылдық қарғыс таңбасы басылып 

жауып тастаған өлеңдерін мақалаларында атын атамай, түсін түстемей насихаттау...міне батыр жүрек ғалым 

Бейсекең атқарған істердің қайсыбірі осылар. "Ризамын не көрсем де осы жолда" деп ақын айтқандай, Б. 

Кенжебаевтың, Сұлтанмахмұтты ақтау, жақтау, сөйтіп үлкен ілімге айналдыру жолында кешпеген бейнеті, 

көрмеген құқайы жоқ. Бұл жолда ол беделге бас имеді, мансапқорға жағынбады, ақиқаттан танбады. Дәйімгі 

табандылығын ұлы ақын мұрасы дауға түскенде де танытты. Ұлы ақынды анықтау, ақтау, тану, таныту 
жолында ол ұлтшыл да, космополит те атанды. Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің қаулысына да 

ілікті. Қайсар әрекеті үшін Қазақстан Компартиясы ОК-нің әр кездегі хатшылары болған Ж. Шаяхметов, М.С. 

Соломенцев, Н. Жанділдиндермен қырандай сілкесіп айтысты. 

Ақын есімін тұңғыш 1922 жылы естіп, сол жылы ақынның "Адасқан өмір" деген атпен жарық көрген 

жинағын оқыған ғалым, бұл шығармалардан аса айырықша әсер алады. Сол күннен бастап Сұлтанмахмұт 

Б.Кенжебаевтың сүйіп оқитын ақынына айналады. Мәскеуде М. Горький атындағы әдебиет институтында оқып 

жүргенде, 1939-40 оқу жылы өзінің тырнақалдысы "Сұлтанмахмұт Торайғыров" деген тақырыпта курс 

жұмысын жазады. Ол 1940 жылы мамыр айында, ақынның қайтыс болғанына жиырма жыл толуына орай 

"Социалистік Қазақстан" газетінде жарияланды. Міне, содан бері өмірінің соңғы күндеріне дейін ғалым 

Сұлтанмахмұттың өмірі мен шығармашылығын зерттеу жұмысымен үздіксіз айналысып келді. Зерттеуші Б. 

Кенжебаев 1947 жылы "Сұлтанмахмұттың ақындығы" атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғап, ақын 
ғұмыры мен шығармалары хақында көптеген әдеби-сын, ғылыми-зерттеу мақалаларын, 1949 жылы 

"Сұлтанмахмұттың ақындығы", 1957 жылы "Сұлтанмахмұт Торайғыров", 1958 жылы "Қазақ халқының ХХ 

ғасыр басындағы демократ жазушылары, 1968 жылы "Сұлтанмахмұт Торайғыровты зерттеу, тану мәселесі" 

секілді терең зерттеулерін, 1975 жылы "Асау жүрек" әңгімелер жинағын және т.б. көптеген тың еңбектерін 

ақынның шығармашылығына арнады. 

Әр дәуірдің әдебиетінде ерекше тұлғалар болатыны түсінікті. В.Г. Белинскийдің "Орыс әдебиетінің 

гогольдік дәуірі" - дегені секілді, ХХ ғасыр басындағы әдебиетте ерекше тұрған тұлға - С. Торайғыров. Б. 

Кенжебаев Сұлтанмахмұттай ірі тұлғаны даралап алған еңбектерін саралай, салмақтай келе мынадай жүйеде 

қарастыруды жөн көрдік: профессор Б. Кенжебаев  - 1. С. Торайғырұлы әдеби мұрасын жинаушы; 2. 

Сұлтанмахмұттың шығармаларын 1944, 1950, 1957, 1962, 1987 жылдары бір-екі томдық, таңдамалы 

шығармалар жинағын құрастырып, жарыққа шығарушы; 3. Ақын өмірі мен шығармашылық тағдырын 
зерттеуші; 4. Сұлтанмахмұт шығармаларының мәтіншісі (текстологы). Ақын шығармалары мәтіні жөнінде Ы. 

Дүйсенбаев, Т. Әбдірахманов, М. Сәрсекеев сияқты әдебиетшілермен пікір сайысына барған; 5. 

Сұлтанмахмұттану ғылымының негізін салушы; 6. С. Торайғырұлы жайында түсірілген деректі фильмнің 

сценарий авторы; 7. Сұлтанмахмұттану тарихын қоса жазған зерттеуші. Сайып келгенде, ғалым Бейсенбай 

Кенжебаевтың сұлтанмахмұттану ғылымында із қалдырмаған ашық аланқайын таппайсыз [2, 85-б]. 

30-жылдардың соңы мен 40-жылдары бұрынғыдан да күшейе түскен өктем саясаттың қатал 

қысымындағы әдебиеттің қасаң тартуының ішкі кілтипандары мен себептерін түсінуге болады. Зиялы қауым 

арасында әдейі тасталып отырылған жікшілдік оты, шегіне жете ушыққан таптық көзқарас зардабы, ұрандалып 

өткен кезеңдік науқандар мен саяси қудалаулар. "Саяси сенімсіз" деп танылып, "буржуазияшыл, реакцияшыл, 

алашшыл..." т.т. "шылдардың" айдары тағылған тек Сұлтанмахмұттың басына қиындық әкелген жоқ, сол 

уақыттың саясатымен біте қайнастым деген ғалымдардардың өзіне жайлы болмады. Б. Кенжебаев сонау 40-

жылдардың өзінде, Сұлтанмахмұт ұлтшыл буржуазия өкілі ретінде бағаланатын кезеңде, ақын мұрасына төніп 
келе жатқан қауіпті сезіп, оны "Халық ақыны" биігіне көтере бағалапты. Солай бағалапты да айықпас, 

құтылмас пәлеге қалыпты. Ол "Сұлтанмахмұт қазақ халқының ашынған ойын, мұңын, тілегін, аңсаған арманын, 

асыл сана-сезімін бойына сіңірген, қазақ халқының өмірі мен тұрмысын, әлеуметтік және рухани бейнесін түгел 

қамтып жырлаған талантты ақын. Қазақ халқының Абайдан кейінгі реалист үлкен ақыны" [3, 34-Б], - деп жазған 

екен игі ниетпен 

Б. Кенжебаев төл шәкірттерінің бірі, көрнекті сыншы, профессор Құлбек Ергөбектің жазуынша, "бүгінде 

ғалым Б. Кенжебаевтың архивінде "Сұлтанмахмұттың ақындығы" аталатын кандидаттық диссертациясының 

түптелген қолжазбасы сақтаулы. Қолжазба еңбектің кіріспе тарауы  жыртылып алынып тасталған. Ғалымның 

көзі тірісінде өзінен осының мән-жайын сұрастырғанымызда "Қаулыға орай кезінде жыртқызып тастаған" - 
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дейді ғалым. Ол "Кіріспеде" нендей ой бар еді? Бұл сұраққа жауапты Қазақстан Компартиясы ОК-нің сол 

кездегі бірінші хатшысы Ж. Шаяхметовтың Алматы қаласының ғылым, әдебиет және көркемөнер 

қызметкерлерінің жиналысында жасаған "Идеология майданындағы қызметкерлердің айбынды міндеттері" деп 

аталатын баяндамасынан табамыз. Баяндамада Ж. Шаяхметов: "Тіл және әдебиет институты, оның жеке 

ғылыми қызметкерлері бізге дейін болған таптық қоғамдардың өндіріс қатынастарының әлеуметтік мәнін ашып 

көрсетпеді. Мәселен, Кенжебаев жолдас өзінің С. Торайғыровтың ақындығы туралы" (Ж. Шаяхметовтың бұл 

диссертацияны оқымағаны бірден көрініп тұр, өйткені тақырыптың өзін қате атап отыр) деген 

диссертациясында былай деді: ". халқымыз тап ретімен ұйымдасып үлгермегені былай тұрсын, тапқа айқын 
жіктеліп те жеткен жоқ еді. Сондықтан да, біздің ол кездегі әдебиетімізде таптық бағыт, таптық көзқарас 

күңгірт жатады. Бізде айқын, таза тап ақыны, тап жазушысы жоқ деуге болады", - деген. Ұстазы Б. 

Кенжебаевтың әр кездері жазған, айтқан алайда тасқа басылмаған бірен-саран толымды зерделеулерін құлағына 

құйып сіңірген, жинап, сұрыптап, жүйелеп шығару арқылы қоғамдық-саяси, әлеуметтік тарихи зердеміздің 

қазір ойсырап, үңірейіп тұрған беттерін толтырып жатқан ғалым Құлбек Ергөбектің көлденең тартқан осынау 

дәйек-дәлел пайымдауы көптеген мәселенің жайын жете аңғартып тұр. 
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(КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК МЫСАЛЫНДА) 

 

Испатырова И.Ж. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті 

 

Кредит беру - ақшаны өндіріп алуды қаржыландырудың бір түрі болып табылады, бұл ретте жеке тұлғаға 

банктің ақшалай қаражатын есепке алуды қамтамасыз ететін, төлемдерді, төлемақылар мен қайтарымдылықты 

қамтамасыз ететін бастамашылар жатады. Нарықтық қатынастарға көшу процесі ұйымдардың және 
кредиторлардың өзара әрекеттесуінен елеулі өзгерістер тудырды. 

Кредитті бағалаудың негізгі мақсаты қарыз алушының сұралған несиені қайтаруға қабілеттілігін анықтау 

және оның негізінде несиелік келісімде оны ұсыну шарттарын ресімдеу болып табылады. Әрбір нақты 

жағдайда, коммерциялық банк өзіне қабылдайтын тәуекел дәрежесін және қарыздың мөлшерін оны көрсетілген 

жағдайларда беру мүмкіндігін анықтайды.Осыған байланысты іс жүзінде әрбір коммерциялық банкте өз 

күшімен әзірленген әдістемесі, кей жағдайда - тәжірибесін ескере отырып, бәсекелестердің және халықаралық 

үрдістер қолданылады. 

Қарыз алушының кредиттік қабілеттілігі әр түрлі факторлардан тәуелді, соның ішінде, оның қаржылық 

жағдайы - рентабельділік деңгейі, өтімді активтер көлемінің жеткілікті болуы, қаржылық тәртіптілік, қарыз 

алушының және оның контрагенттерінің болуы маңызды. 

Клиенттің несие қабілеттілігінің негізгі критерийлерінің бірі - оның қарызын өтеу үшін (оның қаржылық 
мүмкіндіктері) ағымдағы қызметінде қарызды өтеу үшін ақша табу мүмкіндігі. Тағы бір ұстаным, 

экономикалық нормативті әдебиетте, несие қабілеттілігі жылжымайтын мүлікке күрделі салым дәрежесімен 

байланысты болғанда да көрсетіледі. Бұл инфляция шарттарында қаражаттың құнсыздану қаупінен қорғаныс 

нысаны болса да, ол қарыз алушының төлем қабілеттілігінің негізгі белгісі болмауы мүмкін. Өйткені 

жылжымайтын мүлікке қолма-қол ақшаны аудару үшін уақыт қажет. 

Осыған байланысты қарыз алушының несиелік қабілеттілігін алдын ала талдау келесі кезеңдерді қамтуы 

тиіс: 

- кредиттік талдаудың ақпараттық базасын қалыптастыру; 

- берілген ақпараттың дұрыстығын бағалау; 

- әлеуетті қарыз алушының алдын-ала бағасы; 

- алынған ақпараттарды өңдеу; 

- қабылданған қаржы коэффициенттерін стандартты мәндермен салыстырмалы талдау; 
- қаржылық көрсеткіштерді сапалы талдау; 

- рейтингілік индекс бойынша қаржылық көрсеткіштердің салмағын анықтау; 

- қарыз алушы ұйымның рейтингілік (интегралдық) индикаторын есептеу; 

- интегралдық көрсеткіш негізінде сыныпты қарыз алушыға беру (рейтинг); 

- қаржылық емес (сапалық) көрсеткіштерді талдау; 

- заемшының кредиттік қабілеттілігін бағалауға негізделген қорытынды жасау (қорытынды), оның даму 

шарттарын анықтау және несиені беру мүмкіндігі туралы мәселені шешу үшін 

Несие беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған кезде немесе оң шешім қабылданған жағдайда несие 

бөлімінің қызметкері клиентке несие бөлімінің бастығы қолымен жазбаша хабарлама жібереді. Егер шешім оң 
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болса, онда қарыз алушы туралы барлық бастапқы мәліметтер кредитордың деректер базасына енгізіледі, қарыз 

алушының несие ресурстарын қарызға алуының нақты кезеңі жасалған несие келісімі шеңберінде анықталады 

және барлық кредиттік құжаттар өңделеді. Кредиттеу бөлімшесінің жазбаша өтініші негізінде кредиттік есеп 

беру бірлігі кредиттік шоттың нөмірін сақтайды. 

Кепілдік келісімшартын жасағанда, ол мыналарды көрсетеді: кепіл затының болуы; түзету 

коэффициенттерін ескере отырып, оның бағалау құны; қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындаудың 

нысанасы, көлемі мен мерзімі; қамтамасыз етудің орналасқан жері. Сонымен қатар, несиелік қызметкер 

мақұлдаған несиелік келісім, заңды бөліммен келісіліп, несиелік бөлімнің бастығы қарыз алушыға қол қоюға 
жіберіледі, содан кейін заңды бөлімше және кредиттік бөлімшенің басшысы келіп, банктің басшысына қол 

қоюға жіберіледі. Келісімшартқа барлық тараптар қол қойғаннан кейін, бір данасы қарыз алушыға беріледі, ал 

несие берушінің қызметкері оны кредиттік шарттар тізілімінде тіркейді. 

Қарыз өтінімін құрудың ең маңызды мақсаттарының бірі несие комитеті мүшелеріне заемшының 

ақпаратын неғұрлым айқын түрде көрсету болып табылады. Банк үшін несиелік өтінімнің тартымдылығы - 

қарыз алушының болашақта несиелік келісім шарттарын орындауы мүмкіндігі. Ал банктің несиелік 

қызметкеріне келіп түскен несиелік өтінімдердің барлығын топтастыру үшін осы тартымдылықты сандық 

бағалау қажет. 

Заемшы кәсіпорынның несиелік қабілеттілігін объективті бағалау келесі сандық және сапалық 

сипаттамалардың жүйесімен негізделген болса, ұсынылуы мүмкін: 

- қарыз алушының қаржылық жағдайы; 

- басқаруды ұйымдастыру деңгейі; 
- аймақтағы өнеркәсіп жағдайы, бәсекеге қабілеттілік; 

- қарызға алынған мәміленің сипаты; 

- белгілі бір қарыз алушымен банктің тәжірибесі; 

- клиенттің кредиттік қауіпсіздігі. 

Кредиттік қабілеттілікті бағалау, бірінші кезекте, қарызгердің қызметін несиелік қарыздарды өтеу 

қабілеті тұрғысынан сипаттайтын көрсеткіштерді пайдалануды болжайды. Осындай индикаторлардың барлық 

маңыздылығы үшін олар белгілі бір мағынада шектеулі мәнге ие. Біріншіден, бұл көптеген индикаторлар 

(қаржылық жағдай, капиталдың қолжетімділігі) өткенге айналдырылуына байланысты. олар өткен кезеңдегі 

деректерден есептеледі, ал болашақ несие рейтингі болашақ кезеңде қарыздарды өтеу мүмкіндігін бағалайды. 

Екіншіден, мұндай индикаторлар, белгілі бір мерзімге арналған айналым деректерінің негізінде емес, есепті 

күндердегі қалдық туралы деректер негізінде есептеледі, бірақ айналым деректері несиені өтеу мүмкіндігін 
толығырақ сипаттайды. 

Кредиттік қабілеттілікті бағалаудың күрделілігі қарыз алушылардың сипаттамаларына және несие 

берушінің белгілі бір банкінің ниеттеріне байланысты осындай міндетке әртүрлі тәсілдерді қолдануды 

тудырады. Сонымен қатар, бағалаудың әртүрлі әдістері жоқ, бірақ бір-бірін толықтырады. 

Заемшы кәсіпорынның несиелік қабілеттілігін бағалау кезінде бірнеше әдіс қолданылады. Олардың ең 

көп тарағандары: қаржылық көрсеткіштер жүйесі, ақша ағындарын талдау, бизнес-тәуекелді талдау. Осы 

әдістердің әрқайсысы өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Олардың таңдауы банктің клиентерінің 

ерекшеліктерімен, қаржылық қиындықтар туындауының мүмкін себептері мен банктің несиелік саясатымен 

анықталады. 
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Учет является информационной основой принятия важнейших управленческих решений руководством 

организации - внутренними пользователями информации, и оценки деятельности предприятия со стороны 

внешних пользователей: государственных контролирующих органов, акционеров, инвесторов, кредиторов и 

т.п.Бухгалтерский учет является центральным компонентом системы управления любым объектом. От 

бухгалтерской информации зависят многие управленческие решения, и информационная система (ИС) 

бухгалтерского учета и отчетности оказывает наиболее существенное влияние на эффективность автоматизации 
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управления. Разработка и создание ИС бухгалтерского учета и отчетности является первоочередной задачей 

автоматизации управления любого предприятия. Характеристики объекта управления, особенности формы 

организации бухгалтерского учета и отчетности и учетной политики, масштаб предприятия и другие факторы 

оказывают решающее влияние на разработку ИС.Автоматизированный учет строится на тех же методических 

принципах, что и ручной учет, тем самым используемой формы. Несмотря на это автоматизированное ведение 

учета имеет свои специфические особенности, связанные технологией регистрации, накопления и обработки 

учетных данных и формированием бухгалтерской отчетности. С развитием информационных технологий 

появляются новые возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматизации бухгалтерского учета и 
отчетности, которые требуют своего решения. Например, до сих пор даже в самых распространенных 

программных продуктах по автоматизации бухгалтерского учета и отчетности фактически отсутствуют 

возможности автоматизированного формирования учетно-аналитической информации с учетом временной 

стоимости денег. А ведь это одно из основных требований, которые предъявляют МСФО к учетно-

аналитической информации сразу по многим объектам (выручка, основные средства, финансовые 

инструменты) [1]. Причем существуют строгие математические алгоритмы, которые позволяют рассчитать 

соответствующие показатели. А раз есть алгоритм, то он может быть реализован на программном уровне. 

Следовательно, причина, по которой соответствующие алгоритмы не реализованы -субъективна (отсутствует 

постановка задачи), значит, может быть легко устранена. Рассмотрим основные проблемы на пути еще более 

глубокой автоматизации практики учетных работ, сгруппировав их по нескольким направлениям [2]. Прежде 

всего, рассмотрим основные достоинства и недостатки автоматизированного ведения учета. Анализ основных 

преимуществ, которые несет автоматизация бухгалтерского учета и отчетности, позволил объединить их в 
четыре основные группы: 1. Повышение качества информации. Достижения в области информационных 

технологий в значительной степени позволяют снизить влияние «человеческого фактора», уменьшить 

количество арифметических ошибок в учете и отчетности, и, благодаря созданию единой информационной 

базы, повысить качество выполнения расчетов. 2. Экономия времени и трудозатрат. Использование 

информационных технологий позволяет сократить время и силы на обработку учетных операций, тем самым 

повысить производительность труда сотрудников бухгалтерии. Позволяет повысить скорость сбора, передачи, 

обработки информации, составления отчетов и ведения документации. 3. Оперативность, своевременность и 

актуальность учетных данных. Использование информационных технологий в бухгалтерском учете 

значительно повышает его оперативность, дает возможность оценить текущее положение предприятия и его 

перспективы. Информационные системы значительно расширяют аналитические возможности учета, дают 

возможность для параллельного ведения учета в нескольких стандартах. 4. Усиление контроля. Компьютерные 
системы позволяют осуществить разграничение доступа к информации, разделение функций. Появляется 

возможность для оперативной оценки и контроля деятельности со стороны руководства организации.

 Рынок бухгалтерских программ для персональных компьютеров начал формироваться в конце 1980-х 

гг., но не прекращает пополняться новыми программными продуктами (замена версий, конфигураций, 

расширение доступных информационных технологий и т.п.) и сейчас. При автоматизации бухгалтерского учета 

и отчетности используются:1) неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические 

возможности, к ним относятся электронные таблицы Microsoft Excel, Acess; 2) специализированные 

программные средства для создания информационного хранилища данных бухгалтерского учета и отчетности: 

1С бухгалтерия, Инфо- бухгалтер, Турбобухгалтер, БЭСТ и др.; 3) интегрированные ERP-системы 

(enterpriseresourceplanningsystem) управления предприятием. Рынок программных продуктов непрерывно 

расширяется, а программное обеспечение постоянно модернизируется, и несмотря на появление и развитие 
комплексных систем автоматизации деятельности предприятия, систему автоматизации бухгалтерского учета и 

отчетности следует выбирать исходя из задач и имеющихся ресурсов. Бесспорным лидером среди 

разработчиков является фирма «1С: Предприятие». В настоящее время, в связи с переходом на международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) большинство ученых исследуют вопросы автоматизации ведения 

учета и подготовки отчетности по МСФО. Так, Л.Н.Сорокина [3] рассматривает три программных продукта для 

автоматизации этого процесса: электронные таблицы EXCEL, «1С: Управление производственным 

предприятием» и программный продукт SAP (SystemsAnalysisand Program Development -системный анализ и 

разработка. Один из ключевых принципов, который отличает систему бухгалтерского учета и отчетности и 

МСФО - это учет временной стоимости денег. Учет фактора времени осуществляется с помощью процедуры 

дисконтирования. Дисконтирование - определение на текущий момент времени стоимости «завтрашних» 

денег.РУ = ^ * (1 + г) £,где РУ - текущая стоимость; БУ - будущая стоимость платежа; г - ставка 

дисконтирования; 1 - продолжительность временного интервала, отделяющего данный момент времени от 
момента в будущем. Осуществлять эти расчеты вручную - очень трудоемкий процесс. При этом современные 

автоматизированные системы позволяют осуществить подобные расчеты полностью в автоматическом режиме.

 Развитие информационных технологий в бухгалтерском учете способствует повышению 

эффективности и качества работы бухгалтера, улучшению контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия. Существует множество вопросов, при решении которых необходима выработка 

профессионального суждения, которое как раз-таки слабо подвержено автоматизации, ибо основывается, 

прежде всего, на личном опыте человека. Не следует забывать и о проблемах защиты информации в 

информационных системах. С увеличением объемов и сложности информационных потоков растут и риски 

потерь, искажения информации, которые могут носить также умышленный, преднамеренный характер. 
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Поэтому следует усиливать меры компьютерной безопасности. В зависимости от требуемого уровня 

обеспечения защиты информации затраты на создание таких систем могут быть сопоставимы со стоимостью 

программы автоматизации учета. 
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Основным способом собирания, проверки и оценки доказательств является производство следственных 

действий. 

Термин «следственные действия» постоянно употребляется в уголовно-процессуальных кодексах, однако 

законодатель не разъясняет его значения, как это сделано в отношении ряда других специальных понятий. В 

юридической литературе в одних случаях под ними понимаются все процессуальные акты следователя, а в 

других – действия, которые служат способами для исследования обстоятельств дела и установления истины.  

Общепринятым является понятие следственных действий как «комплекса регламентированных 

уголовно-процессуальным законом и осуществляемых следователем (дознавателем, судом, прокурором) 

поисковых, познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям следов 

определенного вида и приспособленных к эффективному отысканию, восприятия и закреплению содержащейся 

в них доказательственной информации» [1, с.30] 
При этом происходит не только «приобретение» доказательств, но и их систематизация и формирование 

для определенной познавательной цели. 

Следовательно, цель следственных действий- это достижение определенного результата, познания, 

необходимого для правильного, законного, справедливого разрешения уголовного дела. 

Структура выполнения следственных действий в общем виде включает три взаимосвязанных группы 

правил: 

1/ условия их проведения, т.е. правовые основания; 

2/ правила поведения следователя и других участников процесса; 

3/ меры принуждения, принимаемые в необходимых случаях. 

В уголовно-процессуальном кодексе общие правила производства следственных действий 

регламентированы в ст. 197, согласно положениям которой следователь, привлекая к участию в следственном 
действии предусмотренных законом лиц, удостоверяется в их личности, разъясняет им права и обязанности, а 

также порядок производства следственного действия. 

Производство следственного действия в ночное время не допускается за исключением случаев, не 

терпящих отлагательств.  

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и использоваться 

научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 

доказательств. 

При этом недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных действий, а равно создание 

опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. 

Существуют следующие виды следственных действий: 

- осмотр /места происшествия, местности, помещения, предметов, документов, живых лиц, трупов, 

животных); 
- назначение и производство экспертизы; 

- получение образцов для экспертного исследования; 

- освидетельствование /подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего/; 

- выемка /документов, предметов, почтово-телеграфной корреспонденции/; 

- обыск /в помещении, участков местности, личный обыск/; 

-з адержание; 

- допрос /потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого/; 

- очная ставка /между свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми; 

- наложение ареста на корреспонденцию; 
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- перехват сообщений; 

- прослушивание и запись переговоров; 

- предъявление для опознания /живых лиц, трупов, животных, строений, участков местности, 

фотографий/; 

- эксгумация трупа; 

- проверка и уточнение показаний на месте; 

- следственный эксперимент. [2, с.16] 

Уголовно-процессуальное познание не сводится к собиранию, проверке и оценке доказательств, как 
традиционно считается в юридической литературе. Наряду с этими способами в познании по уголовному делу 

надо различать оценку обстоятельств. 

На основании УПК РК суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все 

предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, 

для выявления как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого, а также смягчающих и отягчающих его 

ответственность обстоятельств. Требование всесторонности, полноты и объективности относятся к проверке и 

оценке всех собранных по делу доказательств. Это означает, что рассматриваемый принцип обращен к 

исследованию обстоятельств дела, и доказательств. 

Требования всесторонности, полноты и объективности взаимообусловлены, но не взаимозаменяемы. 

Принцип всесторонности, полноты и объективности исключает возможность использования в 

доказывании безнравственных средств, в частности, получение показаний обвиняемого и других участвующих 

в деле лиц путем насилия, угроз и других незаконных мер (ч. 3 ст. 24 УПК РК). При установлении подобных 
фактов, имевших место при производстве расследования, суды должны принимать необходимые меры для 

привлечения к ответственности виновных в этом должностных лиц. [3] 

Действуя во всех стадиях процесса, указанный принцип обеспечивает законность и обоснованность всех 

следственных и судебных актов, служит установлению истины по делу. Его требования лежат в основе правил 

о соединении и выделении уголовных дел, в основаниях привлечения лица в качестве обвиняемого, 

составления и утверждения обвинительного заключения, постановления вердикта и приговора и др. 

Особое значение в выполнении требования ст. 24 УПК РК имеет судебное разбирательство, где 

испытывает себя на прочность доказательственное здание, построенное обвинителем, где суд может 

основывать свои вердикт и приговор исключительно на тех доказательствах, которые непосредственно 

рассмотрены в судебном заседании. 

Важной характеристикой процесса доказывания является то, что он представляет собой 
последовательное накопление сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Одновременно с этим 

повышаются и требования к степени обоснованности выводов, то есть подтверждения их собранными 

доказательствами. 

Так, если начало досудебного расследования возможно лишь при наличии достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, то привлечение в качестве обвиняемого возможно лишь при наличии 

достаточных доказательств, служащих основой мотивированного постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. 

Запрет постановления обвинительного приговора, основанного на предположениях, означает отсутствие 

у суда каких-либо сомнений в достоверности вывода о виновности в совершении конкретного преступления. 

Если такие сомнения остаются, то презумпция невиновности сохраняет свое действие и приговор может быть 

только оправдательным [4, с.86]. 
Таким образом, стандарты доказанности обвинения от стадии к стадии возрастают. 

Отыскание истины по уголовному делу - это финальный результат функционирования большой и 

сложной системы факторов, влияющих на достижение задач уголовного судопроизводства и этот результат 

зависит непосредственно от условий реализации теории доказательств. 
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ХХ Ғ. 60-80 ЖЖ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУЫ 

 

Карағойшина М.Ә. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі заман тарихнамасыда ХХ ғ. 70-80 жылдарын "тоқырау" кезеңі деп атайды, оған себеп 70 

жылдардың басындағы реформалардың тығырыққа тірелуі. Өндіруші салалардың сапасын көтеру жүзеге 

асырылған жоқ, бірақ сонымен бірге осы жылдар Кеңес мемлекетінде әлеуметтік жағынан тұрақты, әрі өз 
ұрпақтарының болашағына сеніммен қарайтын  уақыт болғаны белгілі.  

1965-1970 жылдары КСРО да Косыгин реформасы, ал батыста Либерман реформасы деген атаумен 

белгілі экономикалық реформа барысында өнеркәсіп пен ауылшаруашылық өндірісінің орташа даму 

көрсеткіштері өсті. Осы уақытта Қазақстан КСРО бойынша ірі өндіріс орталықтарының біріне айналды. 1970 

жылы жалпы әлеуметтік-экономикалық өнім құрамында оның үлесі 48% болды. Ол халық шаруашылығының 

негізгі өндірістік үлесінің 39,8%-ын құрады, бұл үдерісті қамтамасыз ету үшін 1052 мың адам немесе 

республиканың барлық жұмысшыларының 22,4% болды. 1970-1985 жылдарда республиканың өнеркәсіптік 

әлеуетін арттыру байқалды. Жаңадан 1000-астам  кәсіпорындар мен цехтар салыну жоспарланды. Олардың 

қатарына Қазақ газ өңдеу зауыты, Шевченко пластмасс зауыты, Павлодар және Шымкент мұнай өндеу зауыты, 

Қарағанды ақ қалайы комбинаты, Екібастұз және Ермаков ГРЭС-і, Шымкент және Жамбыл фосфор зауыттары, 

Жайрым тау-кен комбинаты және басқалары. Өндірістік көлем бойынша Қазақстан КСРО бойынша 3 орында 

тұрды (1-ші РКФСР, 2-ші Украина). Егер Қазақстанның өндірістік құрылымын салыстырып қарайтын болсақ, 
оның негізінен шикізаттық бағыты дамығанын көреміз [1, 291 б.]. Жиырма жылдың ішінде (1965-1985) 

индустрияландыру процесстері Қазақстанда қарқынды дамыды. Республикамыз КСРО-ның ірі өндіріс 

орталығына айналды. Бұл жерде түсті металлургияның базасы, ЖЭК (Жанармай энергетикалық кешені) іске 

қосылды, химиялық өнеркәсіп, мұнай өндіру ірі орталықтары орналасты. Хром өндірісінің көлемі бойынша 

Қазақстан КСРО да 1-ші орынға; көмір, темір, марганец өндіруде 3 орын; әлемдік фосфаттың 40%-ын, мыс, 

мырыш, қорғасынның 30-70%-ын т.б. металлдар өндіруден жетекші орын алды. Елден арзан шикізат 

шығарылса, бірақ елге қымбат, дайын өнім әкелінді. Республика 8 млрд рубльге шикізат экспорттаса, 16 млрд-

қа импорттады. 1960-1985 жылдар ішінде жұмысшылар саны 2347 мың адамға өсті [2, 45 б.]. 

Әлеуметтік саланы қаржыландыру қалдық негізі бойынша жүзеге асты, оның денсаулық сақтау, 

мәдениет, зейнетақымен қамту бағыттары дағдарысқа ұшыраған болатын. Мысалы: 1970 жылы 108,7 орны бар 

196 мектеп пайдалануға берілсе; 1985 жылы бұл көрсеткіштер 134 және 85-ке төмендеді. Осындай беталыс 
денсаулық сақтау саласында байқалды. Нәтижесінде, 1970 жылмен салыстырғанда: адамдардың өмір жасының 

ұзақтығы төмендеді, бұл көрсеткіш ер адамдарда - 64-тен 63-ке, әйелдерде - 75-тен 72 жасқа төмендеді [2, 49 

б.]. 

Хрущевтан кейінгі билікте жаңартулардың бірі елдің ауыл шаруашылығын қалыпқа келтіру болды. 

Осыған байланысты біршама ірі өзгерістер жүргізілді. Қаржының көп бөлігі ауылға бөліне бастады, ауыл 

шаруашылығын дамытуда тек машиналармен ғана емес, тыңайтқыштармен, электроэнергиямен, 

мелиорациямен, үлкен ирригациялық каналдармен, яғни заманауи аграрлық кешенмен қамтамасыз етті. Ең 

алдымен, жаңа басшылық шаруалардың өздерінің кішігірім жеке фермаларын сақтауына кепілдік берді. 1969 

жылы 35 жылда тұңғыш рет Колхоз фермерлерінің III съезі өтті (Хрущев 2 рет шақыруға уәде берді, 

шақырмаған болатын). Осылайша, ауылдың ең басты талаптары бірітіндеп орындала басталды, немесе ішінара 

орындалды. Дегенмен де, астық жинау көрсеткіштері тұрақсыз болды, ол үнемі импортталды. 80-жылдары елде 
азық-түлік жетіспеушілігі анық байқалды [3, 525 б.]. Хрущев қызметінен босатылғаннан кейін, санкциялар 

шағын қызметкерлер қозғалысын туғызды. Хрущевтің кезінде келген кадрларды ауыстырды. 1964 жылы 

қарашадағы пленумда аграрлық сұрақтар бойынша Орталық Комитет хатшысы Поляков жұмыс орнынан 

босатылды. Бұл 3 адам: КОКП ОК бірінші хатшысы Л.Брежнев, Министрлер Кеңісінің төреағасы А.Косыгин 

және идеялық салаға жауапты Президиум мүшесі М.Суслов - жаңа билеуші элитаға кірді. 

1964 жылдың желтоқсан айынан бастап облыстық, райондық комитеттер қалпына келтірілді. 1965 жылғы 

Реформа кезінде жаңа әкімшілік орталықтандыруды, экономикалық кеңестерді жоюды және Хрущевтің 

таратқан орталық индустриялық министрліктерін қалпына келтіруді жүзеге асырды. Сондай-ақ ірі мемлекеттік 

комитеттер (Госнаб, Ғылым және технология) тарапынан біріктірілген мемлекеттік комитет құрылды. 

Партияның ХХІІ съезінде Хрущев жаңа конституция қабылдау туралы және "жалпыхалықтық мемлекет" 

құрудағы комунизмге көшу керектігін жариялады. 1962 жылы Конституциялық комиссия құрылды, бірақ 

кеңестің басшылары жаңа тұжырымдамасын енгізу, яғни комунизмге көшу деген жалаң әңгімеден бас тартты, 
оның негізгі ережелері 1936 жылғы конституциядан алынды, дегенмен ол, жаңа конституциясын әзірлеу үшін 

15 жыл кетті, оған жаңадан "Дамыған социализм" деген "Марксизм-Ленинизм" классиктерінде болмаған 

ұғымды негіздеді.   

Реформаны жүзеге асыру біртіндеп тежеліп, 1970 жылдың соңына дейін енген және күткен нәтижелерге 

жетпейтіндігі көріне бастады; өнім сапасының жақсаруы, кірістің өсуі, еңбек өнімінің артуы, өндірістік 

қуаттарды тиімді пайдалану байқалмады [4, 388-398 б.]. Ауыл шаруашылығы - КСРО-ның экономикасының ең 

әлсіз секторы болып қала берді. 70 жылдардан бері оның өсуі  шамалы болды. Бұдан басқа 15 жыл ішінде, 

өнімділігі төмен 8 жылды бастан кешірді (1969, 1972, 1974, 1975, 1979, 1980, 1981. 1984). Министірліктер бұл 

жағдайды климаттық себептермен ақтауға тырысты. Сөзсіз тың жерлерді игеру саясатының нәтижесінде, КСРО 
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астық аудандарының көп бөлігі климаттық жағдайлары Украинаға немесе Орта және Төменгі Еділ өңірлеріне 

қарағанда, әлдеқайда тұрақты болатын аймақтарда орналасты. Дегенмен, жаңа даму аймақтарындағы 

(Қазақстан және Батыс Сібір)  климат Солтүстік Американың көптеген бөліктеріне қарағанда, осындай 

"апаттар" болмайтын аймақтарға қарағанда тұрақсыз болды[4, 400-403 б.]. 

1965 жылғы шаруашылық реформасы нәтижесінде ғылыми - технологиялық процесстерді өндіріске 

енгізу ісі өнеркәсіптегі жағдайды өзгертті. Реформа еңбекпен өндірісті ұйымдастыруды жетілдіруге жол ашты. 

80 жылдары одақ көлемінде өндіріске енгізілген ғылыми-техникалық жаңалықтардың 3%-ы Қазақстанға тиесілі 

болды. Тоқырау кезеңі деген атпен белгілі 1971-1985 жылдар аралығындағы Қазақстан экономикасы 
бұрынғысынша техникалық прогресске қабілетсіз, экстенсивті әдіспен жұмыс істеді. Соның өзінде халық 

шаруашылығының дамуында келесі көрсеткіштерге қол жеткізді. Мәселен, осы  жылдарда өндіріс және ғылыми 

өндірістер құрылымдарының саны 28-162 дейін, оның ішінде кәсіпорындар 1971ж.- 97, ал 1985 ж.- 610 дейін 

өсті [7, 110-111 б.]. Бірақ шаруашылық  реформа нәтижесі күткендегідей болмады. Оның себептері: КСРО-да 

Ғылыми техникалық прогресс негізінде түбегейлі өзгерістер жүргізу қажеттігі сөз жүзінде мойындалғанымен, 

іс жүзінде бұрыңғы басқару жалғаса берді. Мемлекеттік монополистік меншік Ғылыми техникалық прогрессті 

тежеп, экономиканың тиімді дамуына мүмкіндік бермеді. 
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БАТЫРЛАР ЖЫРЫНДАҒЫ ІЗГІЛІК ІЗДЕРІ 

 

Карипжан С.Б.  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Халқымыз өз ұрпағын бесікте жатқан кезінен-ақ ауыз әдебиетімен сусындата отырып, өсе келе әңгіме, 

ертегі, тақпақ, санамақ, жаңылтпаш, жұмбақ, мақал-мәтел арқылы тәрбиелеп, жастайынан құлағына сіңіре 

білген. Ғылым мен техниканың өлшеусіз қуатының арқасында ғана миллиондаған ақпаратты «есінде 

сақтайтын», мыңдаған операцияларды жаңылыспай жүзеге асыратын «құлтемірге» құл болған қазіргі заманда 

баланың рухани баюына, ой-өрісінің дамуына, сөздік қорының молығуына, ұлттық құндылықтарымызды 

танып-білуіне тікелей ықпал ететін халық ауыз әдебиетінің үлгілерімен тәрбиелеу қажеттілігінің маңызы 
күннен күнге артып келеді. Жаңа ғасырдың жаңа сипаттағы интеллектуалды ұрпағын қалыптастыру ісі басты 

нысан болып отырған қайта жаңғыру заманында Абайдың «Балаға мінез үш алуан адамнан жұғады: бірінші – 

ата-анасынан, екіншісі – ұстазынан, үшіншісі – құрбысынан» деген сөздері ойға оралады. Сондықтан баланың 

күнделікті көрген-білгені мен көңілге тоқығанына баса назар аудару қажеттілігі тағы алдымыздан шығады. 

Өйткені ғаламтор мен теледидардан көргенін бала тез қабылдайды. Өскелең ұрпақ жас шыбық тәрізді, қалай 

бағыттасаң, солай иіледі. Бүгінде электронды бұқаралық ақпарат құралдарында баланың психологиясына кері 

әсер ететін, қатыгездікке тәрбиелейтін өнімдердің кең етек алып кеткені де ақиқат. Міне, осындай бала 

тәрбиесіне кері әсер ететін дүниелердің орнына ұлттық тәрбиенің бастау бұлағы ауыз әдебиеті үлгілерін 

балабақшадан, тіпті сәби шыр етіп дүниеге келген сәттен бастап отбасында пайдалансақ нұр үстіне нұр болар 

еді. Отбасы тәрбиесіндегі ұлттық ерекшеліктер, туыстық қарым-қатынас, жеті ата туралы түсінік, перзенттік 

парыз бен қарыз, ұлттық намыс, сана-сезім, отансүйгіштік, еңбексүйгіштік қасиеттер ұлттық тәрбиенің негізгі 

бағыттарына арналған туындылар да қазақ халқының ауыз әдебиетінде молынан көрініс тапқан.  
Ұлттық мәдениетіміздің ең үлкен бір саласы - көркем әдебиет десек, сол әдебиеттің ертеден келе жатқан 

әлеуметтік жүгі мол, кең өрісті саласының бірі - батырлар жыры. Батырлар жырының көркемдік ерекшелігі мен 

мәні туралы Ш.Уәлиханов, М.Әуезов, С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, Ә.Марғұлан сияқты көптеген 

ғалымдарымыздың құнды еңбектері бар. Жас ұрпақты тәрбиелеудегі батырлар жырының мазмұн байлығы мен 

ой тереңдігі, кейіпкерлердің даралығы туралы тың пікірлері толық зерттеліп бітті деп айта алмаймыз. Халық 

ауыз әдебиеті уағыздаған сан-салалы ғибраттар батырлар жырында молынан кездесетіндіктен, әр ұстаз соның 

мән-мазмұнын ашып, оқушы жанына сіңіруге талаптануда. Ауыз әдебиетінің ең үлкен саласының бірі ретінде 

батырлар жырын педагогика ғылымы саласынан зерттесе, патриоттық тәрбие туралы ұғымдар ашылар еді. 

Белгілі әдебиетші ғалым Ә.Қоңыратбаев: « Ел, халық санасымен жасалған «Қобыланды батыр», «Алпамыс 
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батыр», «Қамбар батыр», «Ер Тарғын» сияқты батырлар жырында ел тәуелсіздігін сыртқы жаулардан қорғау 

сарыны үстем» деген. Шынында да, батырлар жырында патриоттық сезімді ардақтап, батырлықты мадақтаған, 

ақылдылық, парасаттылық, достық тәрізді адамгершілік игі қасиеттер дәріптелген. Қай халық болсын өзінің 

батырлар жырында елеулі оқиғаларды көркем бейне арқылы жинақтап, өзінше бағалайды, өзінің көзқарасын 

білдіреді. Сол бейне - халықтың алып қуатының, қажымас қайратының, сарқылмас күйінің көрінісі. Олар жеке 

басының қамын ойламайды, елдің амандығы, бүтіндігі үшін отқа күйіп, суға батудан тайынбайтын ержүрек 

қаһармандар. Айталық, «Алпамыс батыр» жыры халықтың бірлігін, тұтастығын, ынтымағын армандаудан 

туған. Бірлігі бар ел ғана жауға қарсы тұрып, туған жердің қасиетті топырағын жауға таптатпайды деген түйін 
жатыр. Елдің тұтастығын сақтап, жауына қарсы айбат көрсетіп, халқына қамқор болатын - оның батыр ұлдары. 

Алпамыс - сондай ерен ерлердің бірі. Ол Тайшық ханның қанды шеңгелінен елін аман алып қаламын деп , оның 

құрған қақпанына байқаусызда түсіп,жеті жыл қапас зынданда отырады. Жырда Алпамыс тек қана қара күштің 

иесі емес, адамгершілік қасиеті өте жоғары, он саусағынан өнер тамған шебер екендігі білінеді. Сонымен қатар, 

Отанын, ата-анасын, туған-туыстарын құлай сүйген нәзік жан. 

«Жаңа көрдім, Байсынды 

Жерім жеймін, жар-жар 

Жаңа көрдім Қоңыратты 

Елім деймін, жар-жар»- деген батырдың сөзінде жылылықпен қатар, туған жерге деген асқан 

сүйіспеншілік байқалады. Дәл сол сияқты «Қобыланды батыр» жырында да елдің тәуелсіздігі жырланады. 

Тыныш жатқан жұртының шырқын бұзған Алшағыр мен Қазанға Қобыланды жалғыз аттанады. «Ел намысы-ер 

намысы» дегендей, Қобыланды батыр кіндік қаны тамған жерін қорғауға жан-тәнімен әзір екендігін іс жүзінде 
көрсетеді. «Ер Тарғын» жырындағы Тарғын бір рудың емес, барша жұрттың батыры ретінде ерекшеленеді. Ол 

басқыншы жаудан елін қорғайды,сол елдің бүтіндігі мен бірлігін сақтауға қызмет етеді. Оны Ақшаханға берген 

жауаптан білуге болады. «Сен кешегі жауды бұзған қайратыңды сені тынышсыздандырған жұртыңа неге 

көрсетпедің? - деді. Сонда Тарғын: «Нақақтан өз жұртымды жылатуға шариғат қоспайды»-дейді. Бұл туралы 

белгілі ғалым Қ.Жұмалиев: «Тарғын қамал бұзып,қалың қолға жол ашқан батыр. Бірақ, сол күшін ол өз еліне 

жұмсауға ожданы бармай,оны үлкен опасыздық деп біледі. Өз жұрты,өз еліне қару көтеріп, қара бет болғаннан 

қашқындық өмірді артық санайды» дей келіп, Тарғынның Ноғайлы атанған елдерден алысқа кетпей, оларды өз 

елі санап, қалмақтарға қарсы кеудесін оққа төсеп, жан қиярлық ерліктерге барғанын жан-жақты талдаған. 

Батырды көзсіз ерлікке итермелеген басты нәрсе-туған жерге, өскен елге деген махаббат. Оны Тарғынның өзі 

былайша айтқан: 

«Еділдің ар жағында 
Атаңа нәлет қалмақтың 

Сыңсып жатқан малы үшін- 

Аттанбадым олжа үшін, 

Аттанғанмын дұшпанға 

Ата-бабам ежелден 

Ескі кегі бар үшін!» 

Бұдан Тарғынның дүние-мүлікке қызықпайтын, ел намысын жоғары ұстап, бірлік пен ынтымақ туын 

биік ұстайтын адал азамат екендігі көрінген. Эпостық жырлардың қай-қайсысында да бірінші кезекте негізгі 

қаһарманның күш-қайраты, ептілігі, шабандоздық, мергендік, найзаласу, қылыштасу, күресу сияқты қасиеттері 

дәріптеле бейнеленеді. Мәселен, Қобыланды батыр алты жасынан атқа шабу, садақ ату, балуандық өнерлерін 

жетік игерсе, Ер Тарғынның бойындағы ерен күш пен мергендік өнер де осал соқпайды. Жыр қаһармандары хас 
батырдың бойында болуға тиісті жігіттік өнерге толық жетілгенде ғана ерлік істерге араласады. Қай жырға зер 

салсаңыз да жыр мазмұны негізгі қаһарманның өзін ғана емес, Отанын қорғауға лайық деңгейге көтерілуі үшін 

оның бойындағы күш-қайраттың толысуы қажеттігін айқын аңғартады.Сондықтан да батырдың күш-қуаты 

көрінетін сәттер бейнеленгенде жыр тілі де құдіреттеніп кетеді. Мысалға жүгінер болсақ, қалмақ батыры 

Домбауылмен кездескен сәтте оның атқан оғы Тарғын киген тоғыз қабат торғауыттың сегізінен өтсе, Ер 

Тарғынның білек күші мен мергендігі одан да асып түседі. Батырдың күштілігі: 

Алаша аттың басы деп, 

Қалмақты ердің қасы деп, 

Қақ жүректің тұсы деп, 

Өлер жерің осы деп, 

Толықсып келген қалмақты, 

Толғап Тарғын салады - деген үлгіде әсірелей бейнеленетін көріністің мәніне зер салу арқылы оқушының 
ынтасын арттыруға болады. 

Ендеше ұлттық тәрбиенің қайнар көзі осы жырларда жатқанына еш шүбә келтіруге болмайды. Қайта 

өшкенімізді жағып, өткен бабалардың осы бір тәрбиелеу тәсілін жаңғыртып, ертеңгіге асыл мұра етіп 

қалдыруымыз керек. Қазақ халқы ат үстінен түспеген кешегі күндері ұл баланың бойында жылқы малына деген 

құрмет, оның қасиетті, құтты жануар, қала берді «ер қанаты» екенін жете түсіну маңызды болғаны даусыз. 

Кішкене күнінен естіп өскен жырлардағы тұлпарлар бейнесі баланың бойында осынау батырларға айнымас 

серік болған сәйгүліктерге сарқылмас ынтызарлықты оятады. Жырларда кездесетін адам мен жылқының етене 

жақындығын, тіпті тұтасып бір денедей болып кететінін сипаттайтын тұстар көшпенді қазақ даласының 

ұландарын жер жаһандағы ең үздік атты әскер етіп тәрбиеледі. Ал қазіргі кезде жауға атқа мініп шаппайтыны 
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бесенеден белгілі, дегенмен атқа мініп өскен ер баланың жігерлі, намысты, қуатты болып өсетіні сөзсіз. Атқа 

міну терапия түрі ретінде де танылып келеді. Қасиетті жануардың энергиясы адамға ерекше қуат сыйлап, 

шаршауын шығаратыны дәлелденіп, дамыған елдерде бұл ең пайдалы демалыс түрі саналып жүр. Сондықтан 

дені сау ұрпақ өсіру үшін атқұмарлық қасиеті ешқашан өшпеуі, ұмытылмауы тиіс.  
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В современном мире медицинский туризм относится к быстрорастущей сфере международного бизнеса, 

получившего широкое распространение в связи с открытостью международных границ, доступностью средств 

перемещения, но главным образом за счёт неравенства стран вопросах стоимости и качества медицинского 
обслуживания. Мировой рынок медицинского туризма сегодня оценивается экспертами в 15 млрд. долларов [1]. 

Медицинский туризм — это направление туризма, целью которого является организация лечения 

граждан за рубежом, а так же это совмещение отдыха с получением высококвалифицированной медицинской 

помощи [2].  

В настоящее время уже сформировался глобальный рынок медицинских услуг со своей инфраструктурой 

(медицинским менеджментом, аккредитирующими органами, агентствами медицинского туризма и 

туроператорами, специалистами в сфере медицинских путешествий). Даже в условиях финансового кризиса 

медицинский туризм развивается и оказывает все большее влияние на национальные системы здравоохранения 

и деятельность страховых компаний, которые все чаще предпочитают оплачивать лечение клиентов в 

зарубежных клиниках. В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма 

заставляет медицину развиваться бешеными темпами за счет современных технологий и улучшения 
обслуживания пациентов. 

В условиях глобализации здравоохранения как одной из отраслей экономики, все больше стран 

инвестируют в медицинский туризм. Они готовят высококлассных специалистов в лучших медицинских 

школах мира, строят комфортабельные клиники, оборудованные новейшими технологиями. Как правило, это 

страны и с высокоразвитой индустрией туризма (Турция, Индия, Сингапур, Таиланд, страны Латинской 

Америки). Такая политика позволяет пациентам – гостям этих стран не только решать свои проблемы со 

здоровьем, в полной мере используя все возможности предлагаемого медицинского сервиса, но и одновременно 

отдыхать, знакомиться с местными достопримечательностями и т.д. [3] 

Cоциально-экономические причины, подвигающие людей получать медицинские услуги за границей, 

различны. Большинство участников таких туров, не имея возможности своевременно получить 

квалифицированное лечение у себя на родине, едут как в соседние страны, так и на далекие континенты 
-за конкретными видами лечения (медицинский туризм), 

-для уточнения диагноза и обследования (диагностический туризм), 

-для оздоровления и улучшения внешнего вида (оздоровительный туризм). 

За рубеж пациенты ездят в поисках медицинских услуг, которые в своей стране недоступны, либо 

недостаточного качества или слишком дороги. В экономически развитых странах медицинские услуги 

настолько дороги, что далеко не все работающие могут позволить себе медицинские страховки, оплачивающие 

все виды лечения. Не имея возможности самостоятельно оплатить дорогостоящую операцию в своей стране 

(например, кардиохирургическое лечение), пациенты ищут по всему свету лечение, которое им «по карману», 

но такого же высокого уровня. Прежде всего, это жители США. Однако, даже более социально-

ориентированные системы здравоохранения Великобритании и Канады заставляют своих граждан искать 

медицинскую помощь за рубежом. К примеру, американские пациенты нуждающиеся в трансплантации 

печени, которая а США стоит около 300 тысяч долларов, предпочитают выезжать в Тайвань, где стоимость 
трансплантации составляет до 90 тысяч долларов США. Одновременно в этих странах есть возможность 

воспользоваться развитой туристической инфраструктурой. На сегодняшний день 48 миллионов американцев 

не имеют медицинской страховки. В Индии цены на медицинские услуги на 65-85 % ниже, чем в США. По 

прогнозам DeloitteCenterforHealthSolutions (США), число американцев, желающих лечиться за рубежом, в 

ближайшее время будет расти и увеличится в среднем в 8 раз (с 750 тысяч до 6 миллионов). Согласно опросам 

общественного мнения, около 200 тысяч жителей Великобритании планируют отправиться на лечение в 

Индию. 97% человек, лечившихся за рубежом, в дальнейшем планируют продолжать лечение в той же стране, а 

96% - в той же клинике [3]. 
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Сертификаты JointCommissionInternational, американской некоммерческой организации, которая 

занимается сертификацией клиник по всему миру, на данный момент имеют 250 медицинских центров в 30 

странах. 

Аортокоронарное шунтирование в Бангкоке стоит 12 тысяч долларов, в США – 100 - 200 тысяч. Лазерная 

коррекция зрения - 730 долларов, в США - 3,7 тысяч. В Дели за базовое обследование (анализ крови, ЭКГ, 

рентгенография грудной клетки, УЗИ брюшной полости) нужно заплатить 84 доллара. В Великобритании -600. 

Протезирование восьми зубных коронок в Будапеште обойдется в 4,3 тысячи долларов (из них 2,9 тысяч 

- работа дантиста). В США аналогичные услуги будут стоить 11 тыс. долларов[4]. 
Все большей популярностью пользуются стоматологические услуги и пластические операции, причем, 

не только в европейских медицинских центрах, но и в клиниках стран Азии и Латинской Америки. 

Обслуживание в соответствии с мировыми стандартами предоставляют многие клиники. 

Высокий уровень лечения большинства заболеваний на уровне мировых стандартов предоставляют 

клиники Турции, Сингапура, Таиланда, Индии, Филиппин.Весь азиатский регион в настоящее время уже 

принимает 1,3 миллиона медицинских туристов в год: Таиланд - более 600 тысяч, Индия - 150 тысяч, Малайзия 

- 120 тысяч. Сингапур, начиная с 2010 года  принимают до 1 миллиона туристов в год. Международный 

госпиталь «Bumrungrad» (Таиланд) ежегодно обслуживает до 400 тысяч медицинских туристов из 160 стран 

мира. Имеет 25 отделений, рассчитан на 554 стационарных места. В штате госпиталя работают 945 врачей 

различных специализаций[5]. 

Таким образом, медицинский туризм породил новую концепцию современного здравоохранения. Не 

имея возможности решить медицинскую проблему в своем государстве, пациент выбирает страну, врача и 
клинику, где ему могут предложить самое современное обследование и лечение. По прогнозам экспертов, в 

ближайшие два-три года медицинский туризм в мире будет активно развиваться. Экономические реалии 

нашего времени,и новый менталитет жителей страны позволяют нам, и следует использовать все возможности, 

которые может предложить мировая система медицинского туризма. 
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КЕЙІПКЕРДІ МІНЕЗДЕУШІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР 

 

Кереева Г. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Фразеологизмдер сөзді жандандырып, тілімізге өткірлік сипат, ұлттық ажар беретін стильдік мәні 

айрықша құрал болып саналады [1, 123]. Фразеологизм дегеніміз формасы жағынан синтаксистік 

құрылымдармен ұқсас бірақ олардай жалпы заңдылыққа сай сөйлеу кезінде жасалмай, даяр қалпында қайталап 

қолданылатын семантикалық және лексика-грамматикалық құрамы тұрақты сөз тіркестері мен сөйлемшелер [1, 

184]. Фразеологизмдер мағына тұтастығын сақтайды, фразеологизмдердің мағыналық тұтастығы құрамындағы 

сөздердің жеке мағыналарына тәуелсіз. Фразеологизмдердің мағыналары құрамындағы сөздердің лексикалық 

мағыналарымен сәйкеспейді, яғни лексикалық мағыналардың жиынтығы емес. Фразеологизмдік мағына 

дегеніміз құрамындағы сөздердің не жеке бір сыңарының лексикалық мағыналарының қайта жаңғыртылған 

жинақты мағынасы. Сол себепті фразеологизмдер семантикалық жағынан біртұтас тіл бірлігі ретінде 

қолданылады [1, 186]. Дүниенің тілдік бейнесі ұлт өкілдерінің өмірге деген көзқарасы мен өмірлік 
тәжірибелерінен тұрады. Сондықтан дүниенің тілдік бейнесі фразеологизмдерден, тұрақты тіркестерден, мақал-

мәтелдер мен идиомалардан анық көрінеді. Себебі бұл тілдік қабатта ұлт өкілдерінің дүниеге деген 

көзқарастары, айнала қоршаған ортаға қарым-қатынасы, сондай-ақ халық даналығы жинақталған. Осымен 

байланысты дүниені танып-білуде фразеологиялық бірліктердің маңызы ерекше. Б.А.Ларин “фразеологизмдер 

қоғамдық өмірді, халықтың дүниеге көзқарасын, сол қоғамдағы идеологияны бейнелеп тұрады”,- деп көрсетеді. 

Қазақ тіл білімінде фразелогизмдер І.Кеңесбаев, Ә.Қайдар, Н.Уәлиев т.б ғалымдар еңбектерінде жан-жақты 

зерттелген. Соның негізінде І.Кеңесбаевтың “Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі”, Ә.Қайдардың “Тысячи 

метких образных выражении в казахском языке”, Н.Уәлиевтің “Фразеология және тілдік норма”, 

Г.Смағұлованың “Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық мәдени аспектілері” деп аталатын қомақты ғылыми 
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еңбектері жарық көрді. Ә.Қайдаров “Қазақ тілінің өзекті мәселелері” атты жинағында фразеологизмдердің 

қасиеті жөнінде мынадай ой айтады: “Фразеологизмы – весьма сложные лингвистические образования. 

Сложность их объясняется не только множеством структурных типов и синтаксических моделей, но и 

тематической и семантической многоплановостью, а также способностью выражать самые различные 

эмоционально-экспрессивные оттенки мысли”. Демек, академик-ғалымның пайымдауынша, фразеологизмдер – 

бейнелі ойлаудың жемісі. Фразеологизмдердің көркем әдебиет тіліндегі маңызы мен рөлі туралы тұжырымды 

ойды біз Х.Кәрімовтің еңбегінен кездестіреміз. Автордың пайымдауынша: “Әдеби шығарма тілін көркемдеп, 

жандандырып, нәр беруші амалдардың бірі – халық тіліндегі тұрақты фразеологиялық тіркестер. Олар тілдегі 
бейнелі экспрессивті-эмоциялы бояуы қанық амалдардың қатарынан орын алады. Олар – ұлттық психикалық 

өзгешелігінің негізінде қалыптасқан образды ойлау тілінің үлгілері, халықтық даналыққа суарылған өткір 

құралдар”. Н.Уәлиев фразеологизмдердің дүниенің тілдік бейнесін берудегі рөлі жайлы былай деп жазады: 

“Халық тілінде байырғыдан келе жатқан тұрақты сөз оралымдарының (мақал, мәтел, қанатты сөздер, 

фразеологиялық тіркестер т.б.) сан алуан сыры бар. Олай болатыны халық өзінің өткен дәуірлеріндегі наным-

сенімін, түйсік-түсінігін, ой-қиялын, тыныс-тіршілігін аз сөздің аясына сыйдырып, әрі нәрлі, әрі әрлі етіп 

ерекше өрнектей білген. Көнелікті ең көп сақтаған “жаны сірі” сөздердің небір шоғырлары алдымен мақал-

мәтел, фразеологизмдердің құрамында шегенделіп қалған деуге болады. “Фразеологизмдер – ұлттық 

психологияны, халықтың тұрмыс-тіршілігі мен салт-дәстүрін, әдетғұрпын бойына сіңірген, соларды 

баяндайтын лингвокультуремалар” [2, 30]. Қазақ тілі фразеологизмдерге бай тілдердің қатарынан саналады. Бұл 

рухани байлық қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерінен, фразеологиялық сөздіктерінен, сондай-ақ көркем 

шығармалардан көрінеді. “Қай елдің, қай жазушының қай шығармасын алсаңыз да тілдің осы халықтық 
элементтерінің сан түрін табуға болады. Яғни қаламгерлердің қай-қайсысы да сөйлеудің халықтық формасын 

пайдалануға бейім” [2, 41]. Фразеологизмдер халықтың өткені мен бүгінгісін жалғастырушы көпір іспетті. 

Көркем образды, терең мазмұнды сөз өрнектері әр ұлт тілінің ерекше көрінісі болып табылады. Мұндай сөз 

айшықтары жалпы халық тіліне айырықша реңк беріп, ұлттық характердің айқын белгісін көрсетеді. 

“Фразеологизмдердің қай-қайсысы болмасын (идиом, фраза, мақал-мәтелдер) бәрі де ең алғаш халықтық сөйлеу 

тілі негізінде қалыптасқан. Сондықтан олар өмірдің барлық саласын қамтып, ішкі мазмұны жағынан өте бай 

келеді. Фразеологизмдер алдымен адамдардың ой сезімін, ара- қатынасын, өмір тануын білдіреді” [1, 82]. 

Көркем әдебиет ұлт тілінің қазынасын танытатын болса, сол көркем дүние тілін ажарландыратын қажетті тілдік 

амал-тәсілдердің бірі фразеологизмдер арқылы көрінеді. Басқалай айтқанда, фразеологизмдер - көркем 

шығарма тілін жандандыратын, астарлап бейнелеу, суреттеудің тілдегі ең қажетті құралдарының бірі. 

Фразеологизмдердің стильдік бояуы сөзбен салыстырғанда әлдеқайда күшті, экспрессивті мүмкіншіліктері 
анағұрлым мол. Осымен байланысты фразеологизмдер белгілі бір оқиғаны баяндауда сөйлеуде ерекше өң 

береді. Олардың көркем әдебиет тілінде атқаратын қызметі сан қырлы. Таратып айтсақ, шығарманың идеясын 

беруде, образ сомдау мен портрет жасауда маңызды рөл атқарады. Фразеологиздер қатысқан суреттеулер 

арқылы айтылар ой бейнелі шығады. Сонымен қатар, характер жасауда фразеологиялық тіркестердің орны 

айырықша. “Адам образын жасауда мінездеудің алатын орны ерекше. Әрине, бұл тілдік құрал арқылы іске 

асады. Көздеген нысанаға дәл тигізетін эмоциялы бояуы күшті, айырықша мәнде сипаттама беретін тілдік 

тәсілдердің көмегімен жазушы адам мінезінің толып жатқан қыр сырын, оның ішкі жан дүниесін, портретін, 

жағымды не жағымсыз әрекетін бейнелейді, не кейіпкерлерді ажуа-сықақ, ирониялық тұрғыдан көрсетеді. 

Айырықша эмоционалды-экспрессивті мәнде мінездеме беру мүмкіншілігі әсіресе, фразеологиялық тіркестерде 

мол”, - деп көрсетеді [3,57]. Фразеологизмдер ғалымдар жетекшілігімен жас ғалымдардың ғылыми 

зерттеулерінде жалғасын тапты. Т.Әбдіков халықтың фразеологиялық байлығын өзіне ғана тән шеберлікпен 
қолдана білген. Оның қаламынан шыққан афоризм, нақыл сөздер халықтық үлгімен құрылған. Мазмұны терең, 

тұрпаты көркем келіп, жазушының өзіндік дара үнін танытады. Мысалы: Кенет жүрегім су ете қалды. Бұл қалай 

келген хат? Палатада жалғызбын. Кім кіруі мүмкін? Неге мен жоқта келеді?. 1) Т.Әбдіков шығармаларында 

фразеологизмдер кейіпкерді мінездеуде қолданылады. Мысалы, Менің «бейтаныс құрбым» зымиян адам. Мені 

сырттан қалт жібермей бақылап жүр(3, 21-б]. Қызара білетін жаны жұқа жандардың өн бойынан теңдесі жоқ 

сұлулықтың, имангершілік пен шыншылдықтың лебі еседі. Жоғарыдағы келтірілген мысалдардың 

алғашқысында автор «зымиян адам» тіркесі арқылы “Парасат майданы” повесіндегі палаталас құрбысының қу, 

айлакер мінезін суреттеп, жағымсыз образ жасайды. Екіншісінде мысалда образға мүлдем қарама-қарсы 

кейіпкер бейнесі берілген. «Жаны жұқа жандардың» сияқты есім фразеологизм арқылы сұлу, нәзік, мінезі 

жұмсақ адам мінезделген. Фразеологизмдердің тәрбиелік мәні тұрғысынан келсек, жоғарыдағы кейіпкерлерді 

мінездеуде автор бірінші бейнеден оқырмандарын жирендірсе, ал екіншісін тәрбиелік мәнде қолданған. 2) 

Жазушы фразеологизмдерді кейіпкердің психологиялық күйін суреттеуде қолданады. Көркем туындыдағы 
сезім қылын шертерліктей әсер туғызатын айшықты сөздердің қай-қайсысы да көркем шығарманың жалпы 

экспрессивтік үндестігін күшейтеді, эмоциялық бояуын әрлендіреді, күшті сезім әсерін туғызады. Ұғымды 

дәлме-дәл, жан-жақты бейнелеп жеткізуде фразеологизмдердің тап басып, дәл түсетін ұтымдылығы басым. 

“Көңіл күйді аңғартатын фразеологизмдер кейіпкер көңіліндегі әр сәттегі өзгерістер мен құбылыстарды 

аңдатады. 

Жазушы фразеологизмдерді талдап, таңдап кейіпкердің образын сомдауда, мінезін ашу, портрет жасау, 

шығарманың идеялық көркемдік жақтарын жетілдіруде тағы басқа толып жатқан мүмкіндіктеріне сай етіп, 

белгілі бір стильдік мақсатпен қолданады. Көркем сөз тәсілдерінің ішіндегі қуаттысы мен құнарлысы болып 

саналатын мақал-мәтелдер тіл атаулының баршасына тән, өзіндік ерекшелігімен көзге түсетін универсалдық 
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құбылыс. Қазақ тіл білімінде барлық тілдердің екі түрлі қызметін атап көрсетеді: оның бipiншici — қоғам 

мүшелерінің өзара түсінісуіне, пiкip алысуына қажетті қатынас құралы ретіндегі коммуникативтік қызметі де, 

eкiншici — өмip шындығын, барлық болмысты өзінде бейнелеп көрсету қызметі. Мақал-мәтелдердің 

табиғатына тән қасиет тілдің осы екінші қызметіне байланысты, өйткені олар белгілі бip тілде сөйлеуші 

халықтың өткен өмipi мен барлық болмысынын кyәгepi icпeттec оның дүниетанымы мен даналығын бойында 

сақтап, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа үзілмей ауысып келе жатқан асыл мұра, рухани қазына болып 

саналады. Мақал-мәтелдердің бойына бip ғана көркем сөз тәсілінің ауқымына сыя бермейтін көптеген басқа да 

қасиеттер мол шоғырланған. Бұл қасиеттерді кеңінен зерттеймін деушілерге мақалмәтелдердің шертер сыры 
мол-ақ. Біле білсек, халықтың дүниетанымын, болмыстың объективтік заңдылықтарын, тылсым табиғаттың сан 

алуан сырын ұққысы келген философ ғалымдар да, халықтың өткен өмipін, әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын, әдет-ғұрпы мен діни наным-сенімдерін зерттегісі келген экономист, тарихшы, этнограф ғалымдар 

да, тәрбие, дидактика мәселесіне байланысты педагогтар да, ауыз әдебиетіне тән көркем сөз поэтикасын 

зерттеушілер де, сондайақ басқа ғылымдардың өкілдері де мақал-мәтел табиғатынан өзіне қажетті мол 

мағлұмат табатыны сөзсіз. Мақал-мәтелдері тіл фактісі тұрғысынан зерттеуші паремиолог-ғалымдардың 

пiкipiнe қарағанда, олар ең алдымен өзінің мән-мағынасы, мазмұны мен тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты 

назар аудартады. Мақал-мәтелдердің шығу тарихы мен пайда болу жолдары, тілі жақын туыстас халықтар үшін 

ортақтығы, логикалық сәйкестік, образдылық, бейнелеу тәсіліндегі шендестік, т.б. толып жатқан мәселелер 

паремиологияның объектісіне жатады. Солардың ішінде мақал-мәтелдерді мән-мағынасына және тұлғалық 

ерекшеліктеріне байланысты топтастыра зерттеу ерекше орын алады. Бұл салада бүкіл Шығыс халықтарының 

мақал-мәтелдерді жан-жақты зерттеп, олардың жүйелі түрдегі ғылыми классификациясын жасаушы белгілі 
совет ғалымы Г. Л. Пермяковтың eciмін ерекше атауға болады. Ал, түркі халықтар тіліндегі мақал-мәтелдердің 

зерттелу жайына келсек, әлі күнге дейін ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс істелмей келеді. Әpбip тіл 

бойынша шыққан мақал-мәтелдер жинағын санамағанда, бұл тілдердегі мақал-мәтелдер ғылыми тұрғыдан аз 

зерттелген саланың бipi; кейбip тілдердегі бірлі-жарымды филологиялық және лингвистикалық зерттеулер 

болмаса, паремиологияның түркі тілдері бойынша әлі негізі қаланған жоқ деп айтуға болады. Басқа туысқан 

тілдерге қарағанда қазақ мақал-мәтелдерінің жинағын шығару, басқа халықтардың мақал-мәтелдерін қазақшаға 

аудару, сондай-ақ оларды тарихифилологиялық тұрғыдан зерттеу жұмыстарының біршама iлгepi екендігін 

айтпауға болмайды. Бipaқ дәл осы жағдайды қазақ мақал-мәтелдерін таза лингвистикалық тұрғыдан зерттеуге 

байланысты айта алмаймыз, өйткені олардың стильдік ерекшеліктеріне, аудару тәсілдеріне байланысты бip-eкi 

еңбектен басқа арнайы зерттеу жоқтын қасы. Ал қазақ паремиологиясының сан алуан тілдік проблемалары 

қазақ лингвистерінен жан-жақты, әpi жүйелі түрдегі ғылыми зерттеулерді талап етеді. Қазақ тіліндегі мақал-
мәтелдердің бәрі негізінен жай сөйлем түріндегі тұрақты сөз тipкecтepінe жатады, яғни олар тұлғасы жағынан 

ұзақ уақыттан бepi қалыптасып, белгілі бip формада тұрақталған, мазмұны жағынан біртұтастыққа ие болған 

жай сөйлем типтері. Осыған орай мақал-мәтелдердегі тұрақтылық пен біртұтастық неге байланысты және оны 

қалай түсінеміз деген заңды сауал тууы мүмкін. Біздің пiкipiмiз бойынша, мақал-мәтелдердегі тұлғалық 

тұрақтылық, сайып келгенде, оның бipтұтac мағынасы мен мазмұнына тікелей байланысты. Ал мағына мен 

мазмұнның тұтастығы қоғам мүшелерінің өмip тәжірибесінен алған тағылымы мен танымынан туындаған oй-

пiкipдiң, логикалық тұжырымның әсерлі бейне, сан алуан образбен қат-қабат астарласа, жалғаса көмкерілуіне 

байланысты болса керек. Олай дейтін себебіміз - мақал-мәтел тұлғасына тән дәстүрлік тұрақтылық (оны 

паремиологияда «клише» деп атайды) қаншама бepiк және тіл үшін нормаға айналған стандарт болса да, 

абсолюттік ұғым емес: ол тілдің тарихи дамуына байланысты, көрші тілдердің әсерінен, сондай-ақ тілдің iшкi 

даму заңдылықтарына сәйкес, стильдік қолданысқа, сөз зергерлерінің сөз саптау шеберлігіне байланысты әр 
түрлі өзгерістерге түciп отырады. Бipaқ бұл өзгерістер мaқaлмәтeлдepдiң жалпы мазмұнына, мағынасына, бүкіл 

тіркеске негіз, дәнекер болып тұрған образ-бейнеге бәлендей нұқсан келтіре қоймайды. Мақал-мәтелдер - халық 

данышпандылығының айнасы, оларды тудырған халықтық тіл байлығының алтын қазынасы. Мақал-

мәтелдердің көбі өмір шындығының қорытындысы, іс-әрекеттің ережесі болып келеді. Олардың « бәрі заңның, 

өсиеттің, ереженің күшіндей күші бар қысқы-қысқа нақыл сөзге айналып тілде сақталып қалады ». Мақал-

мәтелдер аз сөзді, терең мағыналы әрі ұтымды болатындықтан сөйлеген сөзді пайдалана білу керек – ақ.  

Жазушы шығарма тіліндегі суреттеліп отырған заман мен оқиғаны жан-жақты ашып көрсету және 

мүмкіндігінше шындыққа сай беру үшін басқа тілден енген сөздерді молынан қолданады. Көркем шығарма 

құрылымында кейіпкерді мінездеуші тілдік тәсілдердің орны, қолданылу арасалмағы әр автордың мақсатына 

байланысты болады 
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ВИДЫ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Кожабергенова Д., Искиндирова С.К. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

Переводческие трансформации—это те многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые 

преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой эквивалентности ("адекватности 

перевода") вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух языков [1, с.56]. 
Переводческие трансформации являются по существу межъязыковыми операциями "перевыражения" 

смысла. 

Приемы логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение (смысл) иноязычного 

слова в контексте и находим ему соответствие на другом языке, не совпадающее со словарным, принято 

называтьлексическими трансформациями. В семантическом отношении сущность трансформаций заключается 

в замене переводимой лексической единицы словом или словосочетанием иной внутренней формы, 

актуализирующим ту слагаемую иностранного слова (ту сему), которая подлежит реализации в данном 

контексте. 

Приемы трансформаций имеют творческий характер, но, если результат равнозначности приобретает в 

силу своей оптимальности абсолютное значение, он может быть зафиксирован в словаре как эквивалент. 

Хотя не всегда можно четко классифицировать каждый пример перевода из-за переплетения категорий, 

обычно выделяют три вида лексических трансформаций: добавления, опущения и замены. 
Прием добавления связан с тем, что то, что ясно носителям исходного языка, требует добавления при 

переводе на другой язык, чтобы не выйти за рамки нормы переводящего языка. Речь идет о словах, которые не 

носят характер смыслового добавления, например: 

I saw a face watching me out of one of the upper windows. 

Я увидел лицо человека, наблюдавшего за мной из одного из верхних окон. 

125 passengers and 5 crew – 125 пассажиров и 5 членов экипажа. 

Прием опущения используется в случае избыточности информации, которая представляет собой 

нарушение норм переводящего языка. 

He leaned forward to take the paper – Он наклонился, чтобы взять бумагу. 

Иногда опущения при переводе вызваны различиями в структуре предложений, когда в ПЯ нет 

необходимости в полном наборе всех членов предложения. 
The first thing I did was to give her a call. – Первое, что я сделал, позвонил ей. 

He took his bag in his right hand – Он взял сумку в правую руку. 

Прием опущения, однако, не предполагает, что можно опускать любые трудные в переводческом 

отношении места. Смысл предложения не должен быть искажен. 

Прием замены широко используется при переводе в тех случаях, когда отсутствуют прямые словарные 

соответствия. В этом случае надо найти вариант перевода, который подходит для данного контекста. 

Privacy was impossible. – Было невозможно побыть одному. 

Различают семь различных видов контекстуальной замены: дифференциация (значений), конкретизация 

(значений), генерализация (значений), смысловое развитие, антонимический перевод, целостное 

преобразование, компенсация потерь в процессе перевода [2, с.28]. 

1. дифференциация (значений). Многие слова с широкой семантикой ИЯ не имеют полного соответствия 
в ПЯ. Двуязычный словарь обычно дает ряд частичных вариантных соответствий, каждое из которых 

покрывает лишь одно из частных значений иноязычного слова. Однако даже все словарные соответствия в их 

совокупности не охватывают полностью семантики слова ИЯ. Дифференциация без конкретизации возможна, 

когда нужно передать значение широкого абстрактного понятия без его уточнения в переводе. Конкретизация 

того, что намеренно завуалировано в подлиннике считается отклонением от переводческих норм. Affection is 

the best substitute of love. При переводе ни одно из словарных соответствий (привязанность, расположение, 

любовь) не подойдет, т.к. если бы автор имел в виду привязанность, он бы избрал слово attachment. Довольно 

расплывчатое значение слова affection может быть передано душевной склонностью или душевным 

расположением. Этот пример свидетельствует о том, что дифференциация значений возможна и без их 

конкретизации. 

2. конкретизация (значений) – использование при переводе слова с более узким значением, чем слово в 

оригинале. Как правило, лексике русского языка свойственна большая конкретность, чем соответствующим 
лексическим единицам английского языка. Это является основной причиной того, что при переводе на р.я. 

приходится чаще прибегать к сужению, или конкретизации значений, чем к обратному приему – расширению, 

или генерализации. Конкретизация всегда сопровождается семантической дифференциацией и невозможна без 

нее. 

Все это случаи языковой нормативной конкретизации, зафиксированные в словаре. Еще в большей мере 

в ней нуждаются так называемые десемантизированные слова (потерявшие собственное значение), 

вещественность значений которых настолько размыта, что они часто носят местоименный характер.  
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Ни один словарь не в состоянии предусмотреть всех употреблений слова с разветвленной семантикой. 

Сколько бы значений ни фиксировалось за такими словами, как thing, stuff, affair, matter, case, piece, record, 

place и др., невозможно предугадать, с чем ни будут соотнесены в реальном речевом контексте.  

Например: 

it’s gripping stuff – это захватывающая книга (реклама детектива) 

Mother entered, carrying the tea things. Вошла мама с чайной посудой 

We are going to have a secretary. But we don't want some flighty young thing sitting behind that desk powdering 

her nose and making eyes at everybody.  
У нас будет секретарша. Но нам не нужна какая-нибудь легкомысленная девица, которая только и 

будет делать, что пудрить себе нос и строить всем глазки. 

При том, что конкретизация и генерализация — два противоположных приема, находящихся как бы на 

двух противостоящих полюсах, от одного до другого в переводческой практике — один шаг. Те же 

десемантизированные слова благодаря свойственным им местоименным функциям очень часто в русских 

переводах превращаются в настоящие местоимения или опускаются вообще (что можно считать крайней 

степенью генерализации): 

Things they had learned to ignore in each other resurfaced.  

То, что они раньше умели не замечать друг в друге, теперь выплыло на поверхность. 

She didn't want to miss a thing.  

Она ничего не хотела упускать. [3, с.77]. 

Причиной конкретизации глаголов также могут служить не структурно-системные различия языков, а 
стилистические нормы повествования. Так, глаголы речи to say и to tell могут переводиться не только 

глаголами, сопровождающими высказывания типа ответил, спросил, заметил, сообщил, возразил, но и 

глаголами, выходящими за рамки собственных речевых: посочувствовал, велел, пригрозил и т. п. Чаще всего это 

делается во избежание монотонности повествования, для создания большей естественности и живости текста. 

Еще раз следует подчеркнуть огромную роль контекста при использовании приема конкретизации — 

только он может служить надежной опорой для правильного выбора конкретного слова или оборота. 

Использованные литературы: 
1.Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.: Высшая школа, 1990 

2. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода.- М .: Московский лицей,1996 

3.Латышев Л.К. Технология перевода: учебное пособие для студентов лингв.вузов и фак. 4-е издание. М., 
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РОЛЬ КОНТЕКСТА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ 

 
Кострова В. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

В лингвистических толковых словарях определение «контекст» и «многозначность» прослеживается 

определенная связь. В словаре О.С. Ахмановой под контекстом (лат. сontext, исп. сontextо) понимается: «1. 

Лингвистическое окружение данной языковой единицы; условия, особенности употребления данного элемента 

в речи. Контекст речевой (контекст речи). 2. Законченный в смысловом отношении отрезок письменной речи, 
позволяющий установить значение входящего в него слова или фразы» [1, с. 608]. 

Контекст тесно связан с лексической структурой поэтому он играет большую роль в формировании 

правильного перевода и использовании методов переводческих трансформаций. Имеются и другие 

многочисленные производные контекста, которые в литературе достаточно полно описаны. Несомненно одно - 

роль контекста в любом из проявлений речи нельзя недооценивать. 

Ниже представлена схема взаимосвязи компонентов контекста. 

логика 

сеть понятийумозаключения 

категория 

                         предмет суждениясмысл, концепт 

 
                                                        основная мысль        

 

Схема 1. 

 

Из схемы можно сделать вывод, что основная мысль достигается путем анализа всех составляющих 

текста, основанная на логике и суждениях. 

Понятие «многозначность» означает: «То же, что полисемантический. Многозначное слово англ. 

polusemousword. Слово, имеющее несколько значений; ср. полисемия» [1, с.608]. 
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В качестве объекта исследования рассмотрим небольшие отрывки из научно-технических текстов. Для 

иллюстрации роли контекста при выборе переводческого соответствия приведем следующие английские 

предложения, содержащие многозначный термин “reduction”, “rate” и “cell”. 

Термин “reduction” 

Tumor reduction is usually done under general anesthesia (asleep and pain free). 

— Операция по уменьшении опухоли обычно проводится под общим наркозом (во время сна и 

безболезненно). 

Active noise reduction helmet is used in modern airpower. 
Шлем с активной системой шумозащиты используется в современной авиации.  

Термин “rate”: 

Fourth, though their effects are not fully understood, chemicals such as DDT were used for so long and in such 

volume that they are believed at least partly responsible for catastrophic mortality rates among large mammals and 

birds.  

— В-четвертых, невзирая на то, что влияние препаратов не было изучено полностью, химические 

препараты, такие как ДДТ, применялись в течение длительного времени и в большом количестве, что сегодня 

считается одной из причин катастрофического уровня смертности больших млекопитающих и птиц. 

Delivered computer equipment should be examined for error rate. 

– Доставленное компьютерное оборудование должно быть проверено на предрасположенность к 

возникновению ошибок. 

Термин “cell”: 
In sunny countries, solar cells can be put on rooftops to convert sunlight directly into electricity.  

— В солнечных странах солнечные батареи могут быть помещены в крышах, чтобы преобразовать 

солнечный свет непосредственно в электричество. 

Besides, modern cell phones are multi-function: they provide access to the Internet, have various games, 

cameras, memory sticks. 

— Кроме того, современные сотовые телефоны многофункциональные: они обеспечивают доступ к 

Интернету, имеют различные игры, фотоаппараты, карты памяти. 

Рассматриваемый, многозначный термин “reduction” имеет в данных текстах разные значения и, 

следовательно, переводится разными лексическими единицами в зависимости от текстов (технический-авиация 

медицинский тексты). [2] 

Для доказательства важности контекста приведем еще один пример из переводческой практики.  
The protection against line phase inversion can be used to detect the direction of rotation of the motor phases 

and, if it is enabled, to indicate a fault when the direction of rotation is reversed. 

Термины line phase –(линейная фаза) и motor phases – фазы электродвигателя в словарях отсутствуют, и 

это правильно, потому что таких понятий в электротехнике нет. 

Формальный перевод данного предложения может выглядеть, например, так: 

Защиту от инверсии линейной фазы можно использовать для обнаружения вращения фаз 

электродвигателя. И если защита срабатывает, то она может отображать неисправность, (состоящую в 

том, что) направление вращения является обратным. 

Осмысленный перевод этого предложения полностью соблюдая все переводческие трансформации с 

учетом роли контекста выглядит так: 

Защиту от неправильного чередования фаз питающей сети можно использовать для обеспечения 
требуемого направления вращения трехфазного электродвигателя. При обнаружении неправильного 

чередования фаз, означающего, что электродвигатель вращается в противоположную от требуемой 

сторону, вырабатывается сигнал неисправности. 

Как известно фаза (от греч. phasis – появление) означает этап в развитии какого-либо явления. В данном 

случае имеется в виду, что ток в проводнике «С» отстает от тока в проводнике «В», а ток в проводнике «В» 

отстает от тока в проводнике «А» на 120. Поэтому в переводе должно говориться не о вращении, прямой 

перевод слова rotation, а о порядке чередования фаз. [3] 

Таким образом, переводчик всегда должен обращаться к контексту для раскрытия значения слова и 

адекватной его передачи в переводе. Роль контекста очень важна при переводе многозначных слов так, как 

только благодаря контексту выявляется данное значение слова, возникающее в связи с его употреблением. [4, 

с.488] 

Исходя из сказанного выше, мы можем сделать вывод о том, что в рассмотренных нами текстах контекст 
играет очень большую роль при переводе этих терминов. При этом в некоторых случаях помогает не 

внутритекстовый контекст, а контекст, направленность текста в целом. [5, с. 320] 

В результате всего вышесказанного можно сделать вывод что технический перевод характеризуется 

логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связей между частями высказывания, 

стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности при сохранении насыщенности содержания. 

Передача точности текста влияет не только на результат всех последующей работы специалистов, которые 

будут использовать данный текст, но и во многих случаях обеспечивает безопасность так как технические 

тексты очень часто связана с условиями эксплуатации оборудования.  
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Переводчик должен полагаться на свой опыт и знания, а также максимально выгодно использовать 

источники нормативной документации в государственных и отраслевых стандартах, строительных нормах и 

правилах, руководящих материалах, методических рекомендациях, технических регламентах и т. д. 

С связи с прогрессом технологий все больше переводов задействованы именно в сфере технических 

текстов и для переводчика понимание всех новых явлений является не только профессиональной 

необходимостью, но и представляет большой интерес для развития и получения новых знаний. 

Использованные литературы: 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – Изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 

608 с. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М., 

1975.(https://interactive-plus.ru/e-articles/study-6/study-6-4694.pdf) 

3. Шалыта С. И. Заметки о техническом переводе 2012.https://ishalyt.livejournal.com/ 

4. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. Об английском языке, переводе и переводчиках 

научно-технической литературы. 3-е издание, М.: «Р. Валент», 2011. — 488 с. 

5. Слепович В.С. Курс перевода (английский ↔ русский язык) учеб. пособие для студентов вузов — 

Изд.: ТетраСистемс, 2005. — 320 с. 

 

Научный руководитель: ст. преподаватель Кузясова А.М. 

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ТҰҢҒЫШ ҚИЯЛГЕР-ЖАЗУШЫ 

 

Көшкенова Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мархабаев Абдул-Хамид Файзуллаұлы 1938 жылы сәуір айының 18-і күні Қызылорда облысы, Арал 

ауданы, Ауан ауылында дүниеге келген. 2014-ші жылы дүниеден озды.Қазақ әдебиетінде кейін қалған 

фантастика жанрының алғашқы және көрнекті авторы. Филология ғылымдарының 

докторы(2001),профессор(1997). Қазақстан жазушылар одағының мүшесі (1973). ҚазМУ-ды (1964, қазіргі 

ҚазҰУ) бітірген. «Білім және еңбек» (қазіргі «Зерде») журналында әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі (1964-

67), ҚазҰУ-да доцент (1967-76), «Білім және еңбек» журналының бас редакторы, «Жаңа фильм» журналының 
аға редакторы (1976-85), Қазақ КСР-і Баспа, полиграфия және кітап саудасы істері жөніндегі мемл. к-ті бас 

редакциясының аға редакторы (1981-82), Қазақ орталық мұражайы баспа редакциясы секторының аға 

редакторы, сектор меңгерушісі (1985-87) қызметтерін атқарған. 1987 жылдан  ҚазҰУ-да профессор. «Қазақ 

әдебиетіндегі фантастика поэтикасы» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады. Фантастика жанрының 

табиғаты мен теориялық ерекшеліктерін айқындайтын фантастикатану хақында «Қолыңды әкел, Келешек. 

Қазақ фантастикасы: кеше, бүгін және...» (1978),«Қазақ фантастикалық әдебиеті. Жылнамалау, қарастыру, 

топтастыру, даралау, қисындау, дәйектеу» (1998), «қазақ фантастикасының поэтикасы» (2008) атты 

монографиялары, «Ислам-Ғылым-Журналистика» оқулығы (1996), 20-ға жуық кітаптары жарық көрді. 

Х.Ғасылованың «Жайлы мекен» (1974), «Әлемдік фантастика жауһарлары» (2009), т.б кітаптарды қазақшаға 

аударған. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері (2009), ЖОО-ның үздік оқытушысы. 

1959 жылдан республикалық басылымдарда ғылыми-фантастикалық жанр саласындағы әңгіме-повестері шыға 
бастады. «Ғарыштағы қымыз» атты тұңғыш жинағынан (1972) бастап, «Арал әуендері» (1980), «Балалардың 

аман қалғанын айт!» (1997), «Аспанға құлады да кетті» (1997), «Жарылқаушы...» (1998), «Тосын ғарышхат» 

(1998), «Шортан планетасы, сен кінәлісің!» (2008), «Қызық қиял» 2008, т.б. ондаған көркем шығармалары жеке 

кітап болып басылып шықты. Жеке туындылары «Қызыл сәуле» (1962), «Байқоңыр шоқ жұлдызы» (1979), «От-

тас» (1981), «Жерұйыққа саяхат» (1984), «Отанымыздың тәуелсіздігіне тарту» (2006) және де басқа бірқатар 

жинақтарға енген. Кейбір шығармаларын орыс тілінде «Молодая гвардия» баспасының жыл сайынғы 

«Фантастика» жинағы, украин тілінде «Молодь» баспасы, молдован тілінде «Литература артисткэ» баспасы 

басып шығарды.Абдул-Хамид Мархабаев оқырман қауымға «Ғарыштағы қымыз» фантастикалық әңгімелер 

жинағы және «Қолыңды әкел, келешек» деп аталатын сын кітабы арқылы жақсы таныс. Жазушының «Арал 

әуендері» атты жинағына соңғы кездері жазған повестері мен әңгімелері енген. Мұндағы басты мәселе - ғылым 

мен техниканың бейбітшілік пен ізгілікке қызмет етуі. Шығармалардағы оқиғаның өрбу ортасы – Арал теңізі. 

Кейіпкерлері де сол төңірек адамдары. Абдул-Хамид Мархабаев сондай-ақ «Антология современной 
казахстанской научной фантастики» үш томдығының алғашқысы (2012,ОФ «сораба») орыс тілді оқырмандарға 

«Новая функция книги» және «Взрыв из прошлого» повестерін таныстырды. Фантастика жанрының тарихы 

мен теориясын саралап, сараптауда да көшбасшылық қасиетін танытқан жан. Алғашқы «Орбита-адам жаны» 

аталатын сын-зерттеу мақаласы мен «Қолыңды әкел, келешек» деген монографиясынан бастап, 6-7 

фантастикатану» еңбектерінің туындыгері. «Қазақ әдебиетіндегі фантастика жанрында Мархабаевтың 

қаншалықты еңбек сіңіріп жүргенінен баршамыз хабардармыз. Өткен ғасырдың 60-жылдарында әдебиетімізге 

екпіндей енген жас қиялгер-жазушылар легінің ең алдыңғы шебінен табылған ол тек қана көркем шығарма 

жазумен шектеліп қалмай, біз үшін «тұмса жанр» - фантастиканың тарихы мен теориясын да қарастыра 

бастады» (Зейнолла Қабдолов) Әзірше ғылыми-зерттеу саласындағы қорытынды да тұжырымдама еңбегі –

https://interactive-plus.ru/e-articles/study-6/study-6-4694.pdf
https://ishalyt.livejournal.com/
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«Қазақ фантастикасының поэтикасы» («Қазақ университеті»,2008) аталатын көлемді монографиясы. Мархабаев 

педагог-әдіскер мәртебесінде өз орбитасынан көріне білді. Болашақ журналистерге тасқа басылған сабақ 

пошымында боларлық Ислам,Ғылым,Журналистика («Тауар»,1996) «Қазақ фантастикалық әдебиеті» («Ана 

тілі»,1998), «Ислам ілімі-Ғылым алгоритімі»(«Үш қиян»,2005. А.Құрманбаевамен қосылып) т.б кітаптарын 

шәкірттер оқу құралдары дәрежесінде пайдаланады. 

Қазақстан Республикасының «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» және «Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министірлігі жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» (2010) медальдарымен марапатталған. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі сонымен қоса әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің гранттар иегері. Арал ауданының құрметті азаматы» (Қызылорда обл.) Қазақ әдебиетіндегі 

фантастика жанрының алғашқы және көрнекті авторы. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1)Қазақстан ғылымы энциклопедиясы 2-том. Алматы, 2010  

2)Қазақстан ғалымдары энциклопедиялық анықтамалық 2-том. Алматы, 2013 

3)Қазақстан жазушылары: Анықтамалық Алматы, 2009 

4) «Қызы қиял»  Алматы-2018. 

 

Ғылыми жетекшісі: Ұлықпанова. Ә.Ж. 

 

 

ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТОВ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Кубеген Н., Мустафа Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

Согласно пункту 4 статьи 26 Конституции, каждый имеет право на свободу предпринимательской 

деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской 

деятельности. С этой целью, Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 124-III «О частном 

предпринимательстве», устанавливает, что основным принципом государственного регулирования частного 

предпринимательства является гарантия свободы частного предпринимательства и обеспечение его защиты и 

поддержки (п. 2 ст. 4 Закона «О частном предпринимательстве»). И на сегодняшний день, данный Закон 

регулирует общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением физическими и 
негосударственными юридическими лицами частного предпринимательства, определяет основные правовые, 

экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу частного предпринимательства в 

Республике Казахстан. 

С целью дальнейшего совершенствования института предпринимательства в Республики Казахстан, в 

рамках реализации задач озвученных в Послании Президента Республики Казахстан - Лидера Нации 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития 

Казахстана», предпринимательству будет оказана мощная экономическая и правовая помощь. 

Уже сейчас, по поручению Президента, ведется работа по принятию законодательных актов, 

направленных на развитие частного предпринимательства и снижение административных барьеров. В 

частности, согласно озвученному Посланию будет введен законодательный запрет на проведение госорганами 

плановых проверок для новых субъектов бизнеса на срок до трех лет с момента регистрации, а также сокращена 
необходимость наличия лицензий.  

С учетом поставленных задач по реализации Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию, основная роль, в реализации которой, принадлежит субъектам 

предпринимательства, роль проверок деятельности субъектов частного предпринимательства остается 

актуальной.  

Общие правовые основы государственного контроля и надзора в Республике Казахстан, основные 

принципы осуществления контрольной и надзорной деятельности, а также порядок и условия защиты прав и 

законных интересов государственных органов, физических и юридических лиц, в отношении которых 

осуществляется государственный контроль и надзор регулируются Законом Республики Казахстан от 6 января 

2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан». 

Генеральная прокуратура Республики Казахстан размещает полугодовой сводный план проведения 

плановых проверок на официальном интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в срок 
до 25 декабря текущего календарного года и до 25 мая текущего календарного года. Изменения в полугодовые 

планы проведения проверок не допускаются (п.5 ст. 16 Закона РК). 

Так как, интернет сайт Генеральной прокуратуры, в силу огромного объема работы и предоставления 

информации подвержен, риску образования «загруженности» считаем актуальным рассмотрение вопроса о 

размещении полугодового сводного плана проведения плановых проверок не только на официальном интернет- 

ресурсе Генеральной прокуратуры, но и, к примеру, на сайте электронного правительства или министерства 

юстиции. При этом не мало важным остается вопрос создания интернет – ресурса в онлайн режиме которого 

мог бы функционировать экспертный совет по вопросам предпринимательства. 

jl:1005029.260400%20
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Вместе с тем, на сегодняшний день в должной мере урегулирована процедура назначения проверок, как 

внеплановых так и внеплановых. Однако, хотелось бы отметить следующее.  

В силу пункта 3 ст. 43 Закона РК от 31 января 2006 года № 124- III «Очастном предпринимательстве» 

приостановление или запрещение деятельности субъекта частного предпринимательства без судебного 

решения допускается в исключительных случаях на срок не более трех рабочих дней с обязательным 

предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. 

При этом акт государственного органа, осуществляющего контрольные функции, о приостановлении 

или запрещении деятельности действует до вынесения судебного решения. То есть, в данном случае п.3 ст. 
43 Закона императивно устанавливает, что акт государственного органа действует до вынесения судебного 

решения. 

Считаем, данная императивная норма препятствует реализации нормы предусмотренной п.4 ст.8 Закона 

Республики Казахстан «Об административных процедурах», согласно которой подача заинтересованными 

лицами заявления об отмене, изменении или приостановлении действия правового акта в вышестоящий 

государственный орган или в суд приостанавливает действие правового акта до принятия соответствующего 

решения. 

В целом по вопросу внеплановой проверки, которая в силу п.1 ст. 16 Закона является видом проверки, 

назначаемой органом контроля и надзора в отношении конкретного проверяемого субъекта, с целью 

устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам 

физических и юридических лиц, государства. Хотелось бы отметить. Что согласно п.9 ст. 16 Закона 

внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении конкретных субъектов 
частного предпринимательства и послужившие основанием для назначения данной внеплановой проверки. ТО 

есть, буквально – обстоятельства выявленные – однако выявленными они могут быть только результате 

проверки. 

Далее, согласно п.1 ст. 63 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года N 99-IV «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»налоговая отчетность - документ 

налогоплательщика (налогового агента), представляемый в органы налоговой службы в соответствии с 

порядком, установленным Налоговым Кодексом, который содержит сведения о налогоплательщике, об 

объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, а также об исчислении налоговых 

обязательств, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений. 

В случае, если субъект частного предпринимательства в процессе своей деятельности захочет внести 

изменения и(или) дополнение в ранее представленную налоговую отчетность за налоговый период, к которому 
относятся данные изменения и (или) дополнения по видам налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

а также по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является 

налогоплательщиком (налоговым агентом) им сдается дополнительная налоговая отчетность.  

При представлении дополнительной налоговой отчетности выявленные налогоплательщиком 

(налоговым агентом) суммы налогов, других обязательных платежей, обязательных пенсионных взносов и 

социальных отчислений подлежат внесению в бюджет без начисления штрафов. 

Однако, согласно пп.1 п. 5 ст.70  Налогового Кодекса внесение налогоплательщиком (налоговым 

агентом) изменений и дополнений в соответствующую налоговую отчетность проверяемого налогового 

периода - в период проведения комплексных и тематических проверок по видам налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, указанным в предписании 

на проведение налоговой проверки – не допускается.  
Вместе с тем, полагаем, остается актуальным вопрос суммы государственной пошлины облагаемой за 

подачу с заявлений об оспаривании уведомлений по актам налоговых проверок. Так, согласно ст. 535 

Налогового Кодекса для индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств - 0,1 

процента от оспариваемой суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет (включая пени), 

указанных в уведомлении, а для юридических лиц - 1 процент от оспариваемой суммы налогов и других 

обязательных платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении. Предлагаем, пересмотреть данное 

соотношение в сторону уменьшения процентной ставки, ведь принимая во внимание, что срок исковой 

давности по налоговым требованиям составляет 5 лет, при этом помимо доначисления субъекта 

предпринимательства также привлекают и к административной ответственности, данная норма несет в себе 

существенные затраты на реализацию своего права по обжалованию уведомления. 

Учитывая, что контроль и надзор за деятельностью субъектов частного предпринимательства 

основывается на принципах презумпции добросовестности физического или юридического лица, приоритета 
предупреждения правонарушения перед наказанием, необходимости и достаточности, считаем возможным 

предоставление субъекту частного предпринимательства возможности самостоятельного устранения 

допущенных и самостоятельно выявленных нарушений в любой период, а также снижение процентной ставки 

либо установления предельного максимума ( к примеру не более 100 МРП). Ведь основной целью является 

устранение нарушений, а не наказание в виде штрафов, пени.  
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ФАРИЗА ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ОККАЗИОНАЛИЗМДЕР 

 

Кудайбергенова А.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ тіл білімінде ғылыми-зерттеу жұмыстарына ауқымды мәселелерді зерделеу, қазақтың рухани 

мұраларын әлемдік деңгейде салыстыра саралау, ұлттық шеңбер мен әлемдік деңгейді байланыстыра 
қарастыру, зерттеу нысанының басқа ғылым түрлерімен байланысын ашу сияқты міндеттер қойылды.Ғалымдар 

тарапынан негізі қаланған бұл мәселе алғашқыда жекелеген жазушылардың тіл ерекшеліктерін айқындау, 

сараптау тұрғысынан, сонымен қатар әдеби тілмен арадағы байланысын анықтау тұрғысынан қарастырылып, 

кейін жалпы теориялық және тәжірибелік ізденістерге ұласты. Окказионал қолданыстар,яғни окказионализмдер 

тіл білімінің әр түрлі саласында – лексикология мен семасиологияда, сондай-ақ көркем мәтін тілін 

лингвистикалық талдау ыңғайында қарастырылып келеді. Окказионал қолданыстар жаңа құбылыстар мен 

заттарды атап, қайталамаларды жойып, сөз мағынасына жаңа бояу қосып, тілдің беріп отырған бейнелеуіш 

құралдарының құрамын кеңейтіп, жазушының шеберлігін, тілге деген жауапкершілігін көрсетуге мүмкіндік 

беретін тілдік бірліктер. Осыған байланысты  көптеген ғалымдар өз зерттеулерінде  бірнеше анықтамалар 

берген. А.Алдашева «авторлық жаңа сөздер немесе индивидуальды-авторлық сөздер» деген атауды пайдаланса, 

Л.Еспекова «окказионализм», Г.Мұратова «окказионал сөздер» деген атауды ұсынады. Х.М.Нұрмұхановтың, 
Е.Н.Жанпейісовтің пікірлері бойынша, окказионалды сөздер белгілі бір стиль талабына сәйкес дүниеге келіп, 

семантикасы көп жағдайда контекске тәуелді болуымен ерекшеленеді [7,48б]. Ғалым Ш.Ш.Сарыбаевтың 

пайымдауынша: «Окказионализмдер неологизм жасалуының алғашқы сатысы іспетті. Бірақ олардың барлығы 

бірдей нормативті статусқа ие бола бермейді» [10,128б]. Р.Сыздықова «тосын сөздер» деп тосыннан пайда 

болатындығын негізге алса, В.В.Лопатин «Рождение слова» атты еңбегінде: «Сам термин показывает, что 

подобные слова созданы однажды, по случаю. Они созданы и живут лишь в определенном контексте и вне 

этого контекста не воспроизводятся», - деп жазады [6,63].Ал, тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігінде 

«Окказионализмдер (лат.occasionalis-кездейсоқ) ағыл.occasional-мақұлдаған қолданысқа сай келмейтін, бірақ 

арнайы контекстермен айқындалатын сөздер» деген анықтама беріледі[2,253б]. Окказионал қолданыстар — 

автордың белгілі бір жағдайға байланысты сөз тудыру қажеттілігі арқылы өмірге келген жеке авторлық сөздер 

мен тіркестер. Тіл біліміне «окказионализм» деген терминді ең алғаш енгізген Н.И.Фельдман. Тіл білімінде 
жеке автордың қолданысында пайда болған сөздердің берілген атауларынан басқа, М.Степанова, В.Лопатин, 

Н.Фельдман, И.Улуханов, т.б. ғалымдардың еңбектерінен кездестіруге болады. Өзіне дейінгі ұсыныстар мен 

ойларға шолу жасай келіп, Г.Мұратова окказионалды сөздерге тән екі басты белгілерді баса атап көрсетеді. Ол 

белгілер: 1) автордың индивидуальдық шығармашылығының нәтижесі; 2) бір-ақ рет қолданылатындығы 

[8,238б]. Ал, Л.Еспекова жеке автордың қолданысында пайда болған жаңа сӛздер мен тілдік жаңа сӛздерді 

ажыратудың мынадай белгілерін атап кетеді: 1) уақыт өту барысында сөз жаңашылдығының сақталу-

сақталмауы; 2) авторының болу-болмауы; контекспен байланыстылығы; 3) әдеби тілге ену-енбеуі; 4) сөздің 

қандай мақсатпен туындап отырғанын ескеру [9, 30]. Бұл еңбектерде окказионал қолданыстарды зерттеу 

жекелеген ақын-жазушылардың әдеби тілге қосқан үлесін анықтау тұрғысынан да, окказионал қолданыстарды 

қолданудың көркемдік қырларын, шеберлік сырларын сөз ету тұрғысынан да, өзіндік тілдік, стильдік 

қолтаңбаларын ашу тұрғысынан да жүргізіледі. Бұл қолданыстар ақындықтың сыры мен қырына терең 

үңілген,жүрек қазынасын халқына толық ақтарған,онысы үшін лайықты бағасын алған ақын Фариза 
Оңғарсынова поэзиясында көрініс табады. Қазақ поэзиясының есігін сығалап,төріне оза алмай жүрген ақын 

қыздарға тасқамалды бұзып,дарбазасын ашып берген де Фариза.Осының өзі оның ержүрек жауынгер,дауылпаз 

ақын екендігінің дәлелі. [4,16б]. Сезімтал ақын әрбір өлеңінде окказионализмдерді шебер пайдаланады. 

Мысалы: «Әйелдің монологы» өлеңінде мен балқыдым көміліп қылаң нұрға деген окказионал тіркес-ақынның 

өзіндік қолданысы [3,19б]. Тілдік қолданыста ашық нұр, шуақ нұр сынды тіркестер кездесіп жатады,алайда 

қылаң нұр деген тіркес ақынның өзіндік қолданысы болып табылады. Мәнмәтіннен ақын қылаң нұр деп 

бозғылт,ақшыл, жарық түсіп,ағарып көріне бастаған сәтке байланысты айтып отырғаны белгілі. Кейін бұл 

қолданыс (қылаң нұр) жалпы халықтық қолданысқа айналып кетуі де ғажап емес.«Қаласам,жасаймын да 

жайдан құрық» өлеңінде керек емес мекерлік, айла маған деген жолда окказионал қолданыс мағынасын ашып 
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тұрғандай,алайда өлең-жолдардан кезіктіре бермейміз [3,32б]. Ақын мекерлік деп 

залымдық,арамдықты,жағымсыз қасиеттің түрін көрсетеді. «Атты да шұғылалы таң күншығыстан» атты өлеңде 

тұнжыр түн ұйқылы-ояу таңға ұласып   ерекше окказионал тіркесті көрсетеді [5,29б]. Күнделікті қолданыста 

айлы түн,жұлдызды түн т.б. тіркестер айтылып жүр. Бұл қолданыста тұнжыр деп  қабағы 

салыңқы,кірбің,ашулы күйді мәнмәтінде әсерлі жеткізіп тұр. Осы окказионал қолданыс адамның мінез-құлқына 

байланысты туған. Мысалы:Ақай басын төмен салбыратқан тұнжыр күйінде қалды. «Ертегі елестері» өлеңінде 

торласа көкті қошқыл бұлттар егер, ел үшін дұшпан қанын ұрттап өлер деген окказионал тіркес жеке ақынның 

қолданысы болып табылады [3,96б]. Тілдік қолданыста ақша бұлт,шарбы бұлт, қабат бұлт сынды тіркестер 
қолданылады. Ақын қошқыл деп тұлан тұтып келген қара, жерге құлап түсетіндей мың төңкерілген бұлтты 

айтып отыр. «Алыстарға кетейік» атты өлеңінде толтырсын меңіреу дүниені у-шу дүбірге, сенің екпініңнен 

қашқан аң деген окказионал қолданыс та оқырманды толғандырары сөзсіз [3,14б]. Жалпы халықтық 

қолданыста қу дүние,қайран дүние,жалған дүние деген тіркестер белсенді қолданамыз. Ал,меңіреу дүние 

ақынның өздік қолданысына ғана тән. Ақын мәнмәтінде меңіреу деп тып-тыныш күйде әсерлеп тұр. Меңіреу 

адам сияқты,осы окказионал тіркес адамның мінезіне байланысты қолданысқа ие болып тұр. Меңіреу дүние 

окказионал қолданысының оқырман сезіміне әсер ететін экспрессиялығы мен эмоционалдылығы мол. Жазушы 

қолданған «Оғыланды тауы» шумағында алдымда тұтас көкжиек құшып тау жатыр, ықтын болардай жолаушы 

жетсе жаны арып  деген окказионал қолданыс қауызынан ажыратқанда толық дәннен алысырақ түскен 

жартыкеш,салмақсыз дәнге айналу мақсатында ерекше бейнелілікке ие болып тұр [3,57б]. Бұл жалпыхалықтық 

емес,жеке қолданыстағы сөз болып табылады. Мұндай окказионал қолданыстар жазушының өзіндік 

қолтаңбасын танытады. Окказионал бірліктерді лексемдік деңгейде зерделеу олардың әр түрлі аспектілерінің 
зерттеу бағытын айқындауға көмектеседі. Келтірілген окказионал тіркестер ақынның өмір құбылысына өзінің 

идеялық-эстетикалық көзқарасын айқындау негізінде жасалған. Құдыретті өлең-қуатты ойдан туады. Мұның өзі 

ақынның ішкі қуатынан,талант пен тегеурін тұтастығынан туатын тың күш болса керек. Өйткені,ақынның 

бітім-болмысы,мінезі,табиғаты,ой-өресі,сезім-парасаты өлеңінде өріліп,көңіл-күйінің шиыршық атқан 

толқындары жыр шумақтарымен шендесіп жатады. Ойдың өзін мергендікпен көздеп,қажетіне жұмсай алатын, 

ой мергені-Фариза еді! Өлең әлемінде үздіксіз биіктеген поэзия падишасы-Фариза!  
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Т.ШАПАЙ ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Құдасова Ш. О. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Т.Шапай – адамның, қоғамның болмысын, көрінісін, оның барлық қыры мен сырын терең игерген, 

суреттеген бірден –бір проза өкілі. Жазушы шығармашылығы–құнарлы туындылардың бірі және бірегейі. 

Өйткені,  оның дүниетанымдық, интеллектуалдық қуатын барынша ашып, көркем сөздің философиялық 

астарына үңіледі. Ақын прозасында ұлымыздың, қазіргі қоғам көрінісі таңқаларлық көркемдікпен, 

шынайылықпен, тартымдылықпен ашылады. Оған қаламгердің өз шығармалары куә. Тұрсынжан Шапай туралы 

Қасым Аманжолов «Жастарды тартып алатын магниттік күші бар» деп баға берген екен. «Мінезі бір қарағанда 

жұмсақ болып көрінеді. Бірақ ол кісінің ішкі принциптері өте қатты, діні берік, өте шыншыл және сонысына 
қарай, ерекше сирек кездесетін адам. Оны бір ауыз сөзбен сипаттау қиын… Бір жағынан адамның сыртқа 

білінер мінезі ішкі рухани байлығынан туындайды. Ал ол кісі білімді, білімі академиялық жүйеде, өте терең. 

Ғылыми тұрғыда көп ізденістерден өткен адам. Сондықтан ол кісіде нағыз ғалымға тән шығармашылық 

ізденушілік те бар, сонымен қатар ән жазады емес пе, өнерпаздық тапқырлық та молынан» –деп пікір білдіреді 

[1]. Жазушының«Шын жүрек – бір жүрек» кітабы (2001 ж.),  «Ой түбінде жатқан сөз». Әдеби сын мақалалар 

(1998 ж.),«Шын жүрек – бір жүрек». Әдеби сын, зерттеу, эсселер. (1999 ж.),«Қазақтың жаны». 

Публицистикалық толғаулар мен әңгімелер (2001 ж.) жарық көрген. Сонымен қатар, оқырман қауымға кеңінен 

танымал «Әулие ағаш», « Күлкі және көз жасы», «Керексіз», «Біздің мадақ»  сынды әңгімелері бар. «Біздің 

мадақ» әңгімесінде қарапайым жұмысшы мен мекеме басшысы бейнесі арқылы қазіргі әлеуметтік бейнені 
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айқын көрсетеді. Әңгіме мысал жанры арқылы беріліп, түрлі элементтер қолданылған. Мақтай-мақтай, 

күндердің күні, өзің-ақ жақсы көріп кетесің... Әр сөзінен терең мағыналар табасың, әр түшкіргеніне бір 

жәрәкімалла айтуға құштар боласың... Құштарлығың сонша, келе-келе, бастықтың түшкіргенін күтіп, 

танауын аңдитын әдет шығарасың. Бірте-бірте, неге екені белгісіз, оны... мақтан ете бастайсың. Көрші 

мекеменің бастығынан бойы сәл ұзынырақ болса да – қуаныш, мініп жүрген көлігі аздап қымбаттау болса да 

– мерей. Ал енді, жай сәлеміңді алып, өте шықпай, жылы жүзбен бір ауыз хал-жай сұрай қалса, туған әкеңдей 

көрініп кетері бар... Өсти-өсти, бұл бастықтың мекемелік шағын масшабтағы теңдессіз зор тұлғасын 

әлемдік өреге шығарып алып, барша мақтау-мадағыңды бір соған бағыштап жатқаныңды байқамай да 
қаласың. Бастықтың жүріс-тұрысы, киім киісі, күлгені, ашуланғаны... Бастықтың қыз-келіншектерге әзіл 

айту машығы... Жиналыста қызметкерлерге әупілдеп ұрсу мәнері... Айтатын анекдоттарының бәдік те 

болса, мағыналы, актуальды екендігі... Осының бәрі – сөз, осының бәрі – күнделікті әңгіме тақырыбы. Ал 

бастық бүгін жұмысқа қандай көңіл-күйде келді – бұл енді бәріміз үшін өмірлік ең маңызды мәселе! [2]. 

Шынайы өмірде жоғары лауазымдағы басшылардың екіжүзділігі, қоластындағы 

жұмысшылардыңжағымпаздануы көрсетілген. Бұның барлығы қазіргі қоғамның дерті. Бір ғана әңгіме арқылы 

қазақ халқының мінез-құлқы, жоғары жақ өкілдеріне деген бөспе-мақтаншақтық, жағымпаздық секілді 

мінездерді әшкерелеуге құрылған. Көркем шығармада автор кейіпкерлердің мінез-құлқын, ішкі жан дүинесін, 

рухани әлемін, оны сыртқы ортамен ашып көрсету үшін түрлі көркемдік әдіс-тәсілдерді қолданылғаны 

шығармаларынан көрініп тұрады.Пәлекет қыз алпауыт қолжазбаны енді кеудесіне қыса құшақтап алып, өлмей 

бермес түр көрсетіп, тісін ақситты. 

– Бұл былжырақтарыңызды осынша уақыт текке басып, босқа жинап жүрмін бе?! Сатып аласыздар!.. Әр 
сөзін санап тұрып, ақшаға сатып аласыздар!..Күтпеген саудадан бір сәтке аңтарылып қалған біз, тағы шулап қоя 

бердік: 

– Айналайын. беремізқаншасұрасаң да!.. Сатыпаламыз!.. Беріәкел, ойбай!.. 

Сол арада дереу қалтамызды қағып, ақша жинап, мадақ қорын құрдық. Еңбекақы алған сайын жарна 

төлеп, қорымызды молайта береміз деп келістік. Бізде енді мақтау-мадақтың сарқылмас кеніші бар!.. Бұйырса, 

әлі талай жыл бастық та риза, біз де аман боламыз. 

Айтарға мадақ таппай, қаңсып отырған сіздерге де құлаққағыс.[2, б.1]. Жазушы белгілі бір көрініс 

бейнелегенде оның шынайы суретін бере отырып, әлеуметтік болмысын байыптап отыруға шебер. 

 Ал келесі бір «Әулие ағаш» әңгімесінде көркемдік деталь ретінде табиғаттың сәні Ағаш алынған. 

«Жапанда жалғыз ағаш егіледі.Әулие ағаш түс көрді. Қалың орманның ішінде, жасыл дүниенің төрінде екен. 

Таңда шыққан Күнді жапырағы желбірей иіліп, көкжиектен көтеріп алыпты. Құс біткен алтын шуаққа 
шомылып, алтын қанаттары жалтылдап, ән салады. Күнге мадақ. Көкжасыл тіршілікке мадақ... Ұшар басында 

екі алтын көкек жұптасып, бір ырғақпен лебіз қосады. Екеуінің үні айналаға гүл болып тамады. Көкжиекке 

дейін құлпырған гүл. Қызыл, жасыл, көгілдір... тамшылар, тамшылар. Желбір жапырақ жамылған алып 

бұтақтары аспанды қаусырардай аумақтана жайылып, көлемдене көтеріліп, бойын көкке ұсына теңселген 

Әулие ағаш желмен толқындап, қою сыбдырлап, осы қызыққа қанар емес, бұл суретке тояр емес» [3]. 

Жазушы осы әңгімесі арқылы адамның жастық шағын суреттеген секілді. Адамның ең қызықты, 

гүлденіп өсетін шағы жастық шақты әулие ағаштың түсі арқылы көрсеткен.Осы көрсетілген әңгімеде автор 

әңгімені ашу үшін портретті қолданған. Осы термин туралы теоретик ғалым Б.Майтанов: «Портрет– өзгеріп 

тұратын, алайда неғұрлым тұрақтылыққа бейім құрылым. Портрет поэтикасында да ортақ дискурстар басым. 

Портрет адам бейнесіне қатысты метонимиялық құбылыс,бірақ көркемдік тұрғыда толымды құбылыс. Ол- 

жаратылыстың шеберлігіне, өмірдің күрделі  табиғатына тәнті қылатын, тарихи мәні зор эстетикалық, 
эмоционалды-психологиялық, пластикалық, антропометриялық құбылыс» – деп анықтама береді [4, б 98]. 

Негізінде жансыз затты сөйлету, Шәкәрім шығармашылығына тән құбылыс. Т.Шапай осы дәстүрді шебер 

жалғастыра білді. «Әулие ағаш» әңгімесінде ағаш түсі құдды адамның жастық шағының көрінісі 

секілді.Қарапайым ағаш көрінісі арқылы адамдардың өмірге қарым-қатынасын, дүниетанымын, 

көзқарасын,қалыпты жағдайымен суреттеп көрсетілген. Ағаш табиғаттың көркі, әсемдігі болса, жастық шақ 

адамның әсемдігі, өмірінің көркем сәті.  

Қорыта келгенде айтарымыз, автор өзі таныған қоғамдық шындық жайындағы ойларын,ашық,шынайы 

жеткізу үшін әдебиеттегі түрлі жанрларды пайдалана отырып, шығармаларын шебер жазған. Оның әңгімелері 

басқа қаламгерлерден бөлек нақышта,  бөлек қолданыста өзгеше көрініс тапқан. Бір жағдайды мысалға ала 

отырып, әңгімені шынайы бүкпесіз жеткізген.Шығармалары реалистік сипат пен көркемдік қиял тұтастығы 

өмір шындығын  жан-жақты түсінуге жетелейді. Жалпы алғанда қаламгер мұрасын зерттеп, зерделеу алдағы 

уақыттың еншісінде.    
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И  

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Кулмагамбетова А.С.  

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Демократическое государство - это государство, чьи права, свободы и законные интересы являются 

основной целью защиты человеческой жизни. Каждый гражданин Республики Казахстан, независимо от 
возраста, пола, национальности или другой расовой дискриминации защищается государством. На данном 

этапе особый кругозор нацелен на правовую защиту малолетних. В особенности правовая защита граждан-

детей на современном этапе развития охватывает особое внимание, в частности несовершеннолетних, 

рожденные как в браке, так и вне брака. С момента закрепления демократизма и построения правового 

государства приоритетное направление государства характеризуется юридическим закреплением в 

национальной правовой системе правового статуса ребенка, чьи права и законные интересы нуждаются в 

особой защите и внимания со стороны общества и государства в целом. Говоря о правовом статусе ребенка, 

хотелось бы отметить, что начальная стадия закрепления правового статуса начинается с регистрации в 

соответствующих органах государственной власти. Регистрация новорожденного производится по месту 

жительства одного из родителей или одного из них в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. Заявление о регистрации ребенка должно быть подано не позднее, чем через два месяца после 

рождения. Существует стандартный процесс регистрации ребенка, который идентифицируется по фамилии 
одного из родителей. Отчество ребенку присваивается по имени отца, записанного в качестве одного из 

родителей. Установление юридического статуса ребенка должно включать следующее: во-первых, законность, 

определяющая его статус, закрепляемый Конституцией и законами Республики Казахстан, а также 

международно-правовыми документами, ратифицированные Парламентом Республики Казахстан; во-вторых, 

правовые отношения, в которые вступает ребенок. 

Содержание Конвенции учитывает юридические права ребенка, уже появившегося на свет, но правовая 

защита зачатого, но еще не рожденного ребенка, не является частью сферы регулирования защиты законных 

интересов ребенка, а также не подпадает в сферу защиты международной конвенции. Основные участники 

данной декларации проявляют уважение и способствуют обеспечению всех прав, предусматривающий в рамках 

данной Конвенции, за абсолютно каждым ребенком, который находится в зоне их юрисдикции, без какого-либо 

разделения по определенным принципам. Каждый ребенок, обладающий способностями самостоятельно 
сформировывать свои индивидуальные взгляды, имеет полное право их реализовывать, причем уделяется 

должное внимание с учетом возрастной категории и зрелостью ребенка [1]. 

Но также нельзя забывать тот факт, что многие страны сами устанавливают и закрепляют в своих 

законах, с какого момента индивид правомочен считаться «ребенком». На сегодняшний день мало ли кто 

оспорит тот вопрос, что доминирующее положение в семье и в целом в воспитании ребенка занимает женщина. 

Но проблема на данный момент заключается в том, что большинство женщин занимаются профессиональной 

деятельностью, несомненно, обогащая свой интеллектуальный и эмоциональный мир, развивая свои творческие 

способности и повышая свой престиж в глазах ребенка. Но зачастую они забывают о воспитании ребенка. 

Оставляя семью на втором месте. Поэтому вовлеченность женщин в общественное производство приводит к 

значительным потерям в области воспроизводства главной производительной силы общества – человека. 

Согласно правовой статистике, существует отрицательная разница между уровнем женщин, занятые в 
профессиональной деятельности, и уровнем женщин-безработиц. Как известно, профессиональные женщины 

сфере уделяют гораздо меньше внимания воспитанию ребенка, доверяясь другим воспитанникам, чем 

женщины, самостоятельно воспитывающих своих детей, не отвлекаясь работой и другой деятельностью. Это 

один из критериев снижения рождаемости, что проявляется в социальной неопределенности. Однако 

невозможность вступления ребенка в общественные отношения порой зависит не только от субъективных 

причин, которая характеризуется отсутствием у ребенка необходимо зрелой активности социального характера, 

но также и от причин свойства, объективного характера, когда закон не наделяет ребенка как субъекта 

взаимоотношения сторон необходимым объемом правомочии. Семья – это главный круг, в котором развивается 

ребенок. Если говорить о деятельности ребенка, то в семье он получает первые трудовые навыки, а именно 

занимается самообслуживанием, оказывает помощь по дому, приобретает опыт заботы о родителях, братьях и 

сестрах, а главное, учится разумному потреблению материальных и духовных благ. Эффективность семейного 

воспитания зависит, с одной стороны, от социально-экономического потенциала семьи, с другой – от 
нравственно-психологического климата в ней. Поэтому, говоря о функции семейного воспитания, существует 

широкий спектр семейного воспитания. Это особая моральная и эмоциональная поддержка в дальнейшем 

становлении ребенка как личности. Также хочется отметить, что по законодательству «ребенок имеет право на 

защиту от злоупотреблений со стороны родителей или других законных представителей». Основанием 

наступления данной проблемы является в первую очередь ненадлежащее выполнение или невыполнение 

родителями соответствующих обязанностей, включающих обязанности по воспитанию, содержанию, 

образованию и иных надобностей ребенка. Данное основание дает право ребенку обращаться в 

соответствующие органы за защитой [2]. 



168 

 

С момента рождения законодатель наделяет ребенка естественными, неделимыми правами. Права 

человека представляют собой совокупность определенных компетенций, которые отражают естественные и 

правовые принципы, выражающийиндивидуальность детей и граждан в отношениях между государством и 

обществом. Анализируя международное и национальное законодательство о правах ребенка, хотелось бы 

отметить, что выделяют три группы норм, регулирующие правоотношения между различными субъектами: во-

первых, нормы, направленные на защиту материнства и детства; во-вторых, нормы семейного права, 

направленные на защиту прав детей; в-третьих, существуют стандарты, запрещающие рабство, рабские 

институты и традиции. Конвенция о правах ребенка выражает важность особой заботы со стороны государства 
и общества в отношении социально- уязвимых группа: сиротах, инвалидах, беженцах и правонарушителях. 

Однако международные акты по правам ребенка не оказывают непосредственного воздействия на его жизнь. 

Цель содержащихся в нем норм - дать рекомендации национальному законодательству, возложенному на 

соответствующие государственные органы, которые ратифицируют эти акты. Влияние Конвенции на жизнь 

ребенка в конкретной стране может осуществляться только в той мере, в какой оно содержится в национальном 

законодательстве. Также анализируются наиболее важные положения этих международно-правовых 

документов, которые могут в полной мере охватывать вопросы, связанные с несовершеннолетними 

осужденными, и могут быть включены в законодательство Республики Казахстан. Это руководящие принципы 

Эр-Рияда, Пекинские правила, Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы. Таким образом, международная защита прав человека, включая 

права ребенка, органически включает в себя: международные стандарты в области прав человека, изложенные в 

международном и национальном законодательстве; гарантии защиты прав человека на международном и 
национальном уровнях, а также международные и национальные правозащитные механизмы, созданные при 

осуществлении международных договоров по правам человека; ответственность государства за невыполнение 

обязательств и ответственности в области прав человека. В целях регулирования данной ситуации в нашей 

стране на законодательном уровне был принят закон «О предупреждении и профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних» от 9 июня 2004 года [3]. 

Сегодня проблема детей - одна из острых вопросов исследования, его правового статуса, который 

позволяет определить приоритеты государственной политики и улучшить законодательную базу, направленную 

на обеспечение личных проблем ребенка в Казахстане в условиях политического, правового и социально-

экономического базиса. Одним из важнейших приоритетов Казахстана является обеспечение возможности 

защиты прав и законных интересов молодых граждан в соответствии с требованиями Конституции Республики 

Казахстан. Данное направление нашло свое отражение в стратегии «Казахстана – 2030» года, что является 
гарантом успешного становления и развития человека на начальном этапе его жизни. Конвенция ООН о правах 

ребенка является составной частью общества, нуждающейся в специальных мерах защиты, которая 

предопределяет основные начала использования в демократическом государстве международных актов, а также 

определение статуса международных актов как главного инструмента регулирований отношений и реализации 

свобод и законных интересов человека и гражданина. Однако в мировой практике учеными, государственными 

органами, политологами проблемам детей, защиты их прав уделялось большое внимание как допринятии, так и 

после принятии Конвенции, однако в нашей стране они не находились в центре внимания государства. В 

отечественной политической науке отсутствует фундаментальные исследования по проблемам детей, развитию 

государственной политики во благо детей [4]. 

Одним из важных моментов почему данная проблема в нашей стране не попала в сферу особого 

внимания является то, что в Казахстане не получила особого развития такой науки как «ювенология», которая 
стала бы основой для развития нового направления в социально-демократической политике нашей страны. В 

последние годы законодательные акты Республики Казахстан не былиподвергались четкому исследованию 

органами исполнительной власти и иными государственными организациями в разработке системы социальных 

услуг для их направленности, защиты прав и законных интересов ребенка в соответствии с международно- 

согласованными принципами и стандартами. Поэтому существует много спорных аспектов, идентичность 

проблем, изучаемых смежными науками, не информированность об имеющихся в мировой практике 

эффективного подхода в реализации политики в интересах детей, предопределили авторскую разработку 

методологических принципов государственной детской политики. 
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ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ 

 
Кульманова М.Е., Демеуова Г.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» 

 устанавливает принципы учёта инвестиций в ассоциированные компании; 

 описывает требования к учёту по методу долевого участия для инвестиций в ассоциированные 

компании и совместные предприятия. 

При этом он не применяется для учёта инвестиций, которые принадлежат: 

 венчурным фондам; или 

 совместным, паевым фондам и подобным организациям, включая страховые инвестиционные фонды. 

Ассоциированной признается компания, на деятельность которой банк оказывает существенное влияние, 

но которая не является ни дочерней организацией, ни долей участия в совместной деятельности. 

Наличие существенного влияния признается, если у банка есть возможность участия в принятии 

решений по финансовой или операционной политике компании при отсутствии возможности контролировать 

такую политику (единолично или совместно). Данное положение обеспечивается наличием у банка (прямо или 

косвенно) не менее 20% голосов, но не более 50%. Кроме того, признаками наличия значительного влияния со 

стороны банка являются: 

 представительство банка в совете директоров или аналогичном органе управления компании; 

 участие банка в процессе выработки финансовой и хозяйственной политики, включая участие в 

принятии решений, касающихся дивидендов или других распределений; 

 проведение крупных операций (сделок) между банком и объектом инвестиций; 

 обмен управленческим персоналом; 

 предоставление важной технической информации. 

Принадлежность контрольного пакета компании, являющейся объектом инвестиции банка, другому 

инвестору не исключает существенного влияния. 

Наличие и воздействие потенциальных прав голоса (подписных сертификатов, опционов на 

приобретение акций, долговых или долевых инструментов, конвертируемых в обыкновенные акции, или других 
аналогичных инструментов), которые на текущий момент могут быть реализованы или конвертированы, 

принимаются в расчет при оценке наличия у банка значительного влияния. Потенциальные права голоса не 

являются реализуемыми или конвертируемыми на текущий момент, если они не могут быть реализованы или 

конвертированы до наступления определенной будущей даты или будущего события. 

При оценке того, способствуют ли потенциальные права голоса значительному влиянию, необходимо 

учитывать все факты и обстоятельства (включая условия реализации потенциальных прав голоса и любых 

других договорных соглашений, как в отдельности, так и в сочетании друг с другом), влияющие на 

потенциальные права, кроме намерений руководства и финансовых возможностей исполнения или 

конвертирования этих прав. 

Зависимыми обществами признаются общества при условии участия одного из них в уставном капитале 

другого более чем на 20% голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью. Любопытно, что в случае участия одного общества в уставном капитале 
другого хозяйственного лица ровно на 20% голосующих акций акционерного общества или 20% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью данные общества в соответствии с российским 

законодательством зависимыми признаны не будут. 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или 

товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным 

между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким 

обществом. Что касается преобладающего участия, то здесь подразумевается обладание контрольным пакетом 

акций (количества долей) другого хозяйственного общества (51% и более). 

Что касается величины участия одного юридического лица в уставном капитале другого с целью 

признания зависимого или дочернего хозяйственного общества, то здесь требования международных 

стандартов и казахстанского законодательства очень схожи. В значительной степени данные нормы 
продиктованы международной практикой. 

Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия. В предыдущей 

редакции IAS 28 была предусмотрена возможность применения двух методов оценки: метода долевого участия 

или по себестоимости. 

Финансовая отчетность банка, включающая данные ассоциированной организации, будет составляться 

на основе применения единой учетной политики для схожих операций и событий, произошедших в 

аналогичных условиях. В случае применения различных учетных политик банк вводит необходимые 

корректировки, обеспечивающие соответствие учетных принципов. Данное требование стандартов, безусловно, 

логично, ввиду того что при различных учетных политиках по МСФО одни и те же статьи будут 

несопоставимы между собой. 
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При включении в финансовую отчетность банка инвестиций в ассоциированную организацию методом 

долевого участия используется индивидуальная отчетность ассоциированной организации, составленная на ту 

же самую отчетную дату, что и отчетность банка. Если даты составления отчетности не совпадают, 

используется дополнительная финансовая отчетность ассоциированной организации, составленная на ту же 

дату, что и отчетность банка, если это практически осуществимо. В любом случае, отчетные даты 

ассоциированной организации и банка не должны отстоять друг от друга более чем на три месяца. 

Продолжительность отчетных периодов и любая разница между отчетными датами должны быть одинаковыми 

из периода в период. 

Пример 1 

Кредитная организация имеет вложение в уставный капитал ассоциированной компании (доля участия 

составляет 42,6%). При составлении финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО была 

определена стоимость осуществленных банком инвестиций по методу долевого участия. Для этого на 

основании отчетности за тот же отчетный период была рассчитана сумма «чистых активов» ассоциированной 

организации, например, 100 тыс. тг. Справедливая стоимость осуществленных банком вложений будет 

составлять долю участия банка в «чистых активах» организации, то есть 0,426*100 000 = 42 600 тг. Данная 

разница должна увеличить балансовую стоимость инвестиций банка, отразив тем самым справедливую 

стоимость вложений в ассоциированные организации. 

Первоначально инвестиции признаются по себестоимости (фактическим затратам на приобретение) с 

последующей корректировкой их балансовой стоимости в период владения на признанную долю банка в 

прибыли или убытке ассоциированной компании после даты приобретения. В частности: 

 доля прибыли или убытка от объекта инвестиций признается в прибыли или убытке банка; 

 полученный от объекта инвестиций доход уменьшает балансовую стоимость инвестиций. 

Корректировка балансовой стоимости также осуществляется для отражения изменения доли участия 

банка в объекте инвестирования, возникающего в результате изменения собственного капитала и не 

признаваемого в отчете о прибыли и убытках (доля банка в изменении фондов после приобретения относится 

на фонды). Такими изменениями признаются: 

 результаты переоценки основных средств; 

 курсовые разницы, возникающие при пересчете отчетности в иностранную валюту. 

Доля банка в изменениях этих показателей признается непосредственно в его капитале. 

При наличии потенциальных прав голоса доля банка в прибыли или убытке и изменениях в собственном 

капитале ассоциированной организации определяется на основании текущих долей владения и не отражает 
возможное исполнение или конвертирование потенциальных прав голоса. 

Метод долевого участия не применяется для отражения инвестиций в ассоциированную компанию в 

следующих случаях: 

 инвестиция классифицирована как предназначенная для продажи в соответствии с IFRS 5 «Выбытие 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и прекращенная деятельность»; 

 применимо исключение, позволяющее банку не представлять консолидированную финансовую 

отчетность; 

 либо выполняются все нижеперечисленные условия: 

 банк является дочерней организацией, находящейся в полной или частичной собственности другой 

организации, и его другие владельцы, в том числе и те, которые в других случаях не имеют права голоса, 

уведомлены и не возражают против того, чтобы банк не применял метод учета по долевому участию; 

 долговые или долевые инструменты банка не обращаются на открытом рынке (на внутренней или 

зарубежной фондовой бирже или на внебиржевом рынке, включая местные и региональные рынки); 

 банк не представлял и не находится в процессе представления своей финансовой отчетности в 

комиссию по ценным бумагам или другой регулирующий орган с целью последующего выпуска какого-либо 

класса инструментов в обращение на открытом рынке; 

 конечная или любая промежуточная материнская организация банка выпускает консолидированную 

финансовую отчетность для открытого доступа, соответствующую требованиям международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Пример 2 

Кредитная организация, являющаяся стопроцентной дочерней структурой иностранного банка, действует 

на территории Республики Казахстан. В течение 2016 года она осуществляет вложение средств в финансовую 
компанию (ее доля составляет 99%). В соответствии с требованиями IAS 27 «Консолидированная и 

индивидуальная финансовая отчетность» и IAS 28 данная финансовая компания признается дочерней, 

следовательно, должна составляться консолидированная финансовая отчетность. Однако по причине того, что 

данная кредитная организация сама является стопроцентной дочерней структурой, консолидированная 

отчетность может не составляться. 

Инвестиции в ассоциированные организации, учитываемые с использованием метода учета по долевому 

участию, подлежат классификации в качестве долгосрочных активов. Доля инвестора в прибыли или убытках 

таких ассоциированных организаций и балансовая стоимость этих инвестиций должны раскрываться отдельно. 
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Доля инвестора в любой прекращаемой деятельности таких ассоциированных организаций также подлежит 

отдельному раскрытию. 

Доля инвестора в изменениях, признанных непосредственно в собственном капитале ассоциированной 

организации, должна признаваться непосредственно в собственном капитале инвестора и раскрываться в отчете 

об изменениях в собственном капитале. 

Инвестор обязан раскрывать следующую информацию: 

 свою долю условных обязательств ассоциированной организации, принятых вместе с другими 

инвесторами; 

 те условные обязательства, которые возникают потому, что инвестор несет строгую ответственность 

за все или некоторые обязательства ассоциированной организации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 

Кульманова М.Е., Демеуова Г.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Для уточнения оценки стоимости бизнеса, полученной методом ДДП, используется метод сравнения с 

компаниями аналогичного размера и специализации, чьи акции торгуются на фондовой бирже (и, 

следовательно, имеют определенную рыночную цену). 

Для оценки стоимости компании при ее ликвидации (ликвидационной стоимости) используется метод 
чистых активов. 

В большинстве случаев для оценки стоимости компаний используется метод ДДП, поэтому рассмотрим 

его подробнее. Важнейшими элементами метода ДДП являются свободный денежный поток и дисконтная 

ставка. “Свободным” этот денежный поток называется потому, что он получен путем вычета из доходов 

компании не только необходимых расходов (как чистая прибыль), но и инвестиций в оборотные и основные 

средства, необходимых для поддержания устойчивого функционирования бизнеса. Поэтому этот денежный 

поток действительно может свободно распределяться между акционерами бизнеса (путем выплаты дивидендов) 

или реинвестироваться в бизнес. 

Если стоимость вещи представляет собой выраженную в денежном эквиваленте ценность вещи для ее 

владельца (т.е. способность приносить владельцу определенную пользу); то стоимость бизнеса определяется 

способностью этого бизнеса приносить акционерам свободные денежные потоки. 
Поэтому стоимость бизнеса равна сумме ожидаемых в будущем денежных потоков с поправкой на то, 

что чем удаленнее во времени ожидаемый денежный поток, тем менее ценным он является для инвестора (в 

силу инфляции, а также доходов от реинвестирования полученного денежного потока). Эта поправка 

осуществляется умножением каждого денежного потока на так называемый коэффициент дисконта, 

определяемый дисконтной ставкой. 

В свою очередь, дисконтная ставка (которая измеряется в процентах) определяется уровнем риска, 

сопутствующего оцениваемому бизнесу. Очевидно, что чем более рискованным является бизнес, тем выше 

вероятность того, что реальные денежные потоки окажутся меньше ожидаемых и, соответственно, тем ниже 

оказывается стоимость компании. Поэтому чем выше риски данного бизнеса, тем выше дисконтная ставка и 

тем ниже стоимость компании. 

Прогнозирование ожидаемых в будущем денежных потоков осуществляется на основе тщательного 

анализа внутренних и внешних факторов в компании. Дисконтная ставка определяется на основе подробного 
анализа внутренних и внешних факторов риска. Так как в формуле оценки стоимости компании дисконтная 

ставка находится в знаменателе, то сумма денежных потоков является конечной (хотя период времени, в 

течение которого приходят денежные потоки, является бесконечным). 

Хотя прогноз ожидаемых денежных потоков, а также расчет дисконтной ставки, определяемой рисками 

ведения бизнеса, носят во многом субъективный характер, российский и зарубежный опыт показывает, что эти 

значения могут быть определены с достаточной точностью для их использования в системе управления 

компанией, а также в определении цены пакета акций компании. Применение метода ДДП позволило 

выдающемуся инвестору – американцу Уоррену Баффету в течение нескольких десятилетий добиваться 

доходности инвестиций, более чем вдвое превосходящей доходность американского рынка акций. 

http://www.gaap.ru/
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Метод ДДП может использоваться и в других целях; в частности, для расчета стоимости торговой марки 

компании (который необходим, например, при внесении торговой марки в уставной капитал совместного 

предприятия, а также при использовании торговой марки в качестве залогового обеспечения кредита, 

выдаваемого банком или финансовой компанией). 

В основе метода сравнения с “публичными” компаниями (т.е. с такими отечественными и зарубежными 

компаниями, акции которых свободно обращаются на фондовом рынке) лежит не совсем корректное 

предположение о том, что компании одинакового размера (т.е. с одинаковым объемом продаж и чистой 

прибыли) и специализации должны стоить примерно одинаково относительно капитализации 
соответствующего фондового рынка. 

Поэтому для оценки методом сравнения стоимости, например, российской кондитерской фабрики 

необходимо найти в другой развивающейся (или бывшей социалистической) стране “публичную” компании с 

объемами продаж и прибыли, примерно равными соответствующим показателям российской компании, взять 

среднюю за последний год рыночную цену ее акций, умножить на количество этих акций (получив тем самым 

цену компании), а затем умножить на соотношение капитализаций фондовых рынков России и 

соответствующей страны. В результате получится примерная оценка стоимости российской компании. 

Например, если цена зарубежной компании (произведение средней цены акции на количество акций) 

равна 20 миллионам долларов, капитализация российского рынка – 2 млрд. долларов, а зарубежного – 4 млрд. 

долларов, то оценка стоимости российской компании равна 20 * 2 / 4 = 10 миллионам долларов. 

На практике используются более сложные формулы вычисления (используется среднее арифметическое 

по компаниям и странам, соотношения других показателей фондового рынка и т.д.), но суть метода от этого не 
меняется. Очевидно, что этот метод дает значительную погрешность, но, если есть такая возможность, его 

стоит использовать для проверки реалистичности прогнозов, на основе которых проводилась оценка стоимости 

методом ДДП. 

И, наконец, наиболее простым методом оценки стоимости компании является метод чистых активов. 

Этот метод используется при ликвидации компании, когда ее активы распродаются, а вырученные средства 

распределяются в установленном законом порядке между кредиторами и акционерами компании. 

Для расчета стоимости компании методом чистых активов проводится оценка рыночной цены основных 

и оборотных средств компании, а также ее обязательств; при этом для каждого вида активов и обязательств 

используется своя методика оценки рыночной цены. Разница между рыночной ценой активов и обязательств и 

является стоимостью компании по методу чистых активов. Так как при оценке стоимости по этому методу не 

учитывается размер ожидаемых свободных денежных потоков, создаваемых активами компании, она 
оказывается значительно меньше (иногда во много раз меньше), чем стоимость, рассчитанная по методу ДДП 

(и поэтому имеет смысл только при ликвидации компании). 
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К. АХМЕТОВА ӨЛЕҢДЕРІНІҢ ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ МАҢЫЗЫ 

 

Құсайн А.Ш. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ұлттық поэзия патшалығына өзіндік өрнек ерекшеліктерімен келген, адамдық, ізгілік иірімдерін нәзік 

нақышпен, терең тебіреністі толғамдармен еркін жырлаған – К.Ахметова қай тақырыпта болмасын тереңнен 

толғап, ақыл-парасат нұрын, көңіл күнделігін, жан-жүрек сәулесін молынан түсірді. 

Таным – ақиқат дүниені, өмірді танып, білу жөнініндегі білім. Қай ғылымды мысалға алсаңыз да, 

пәлсәфаның жете маңызы туындайды. Пәлсафаның мәні- дүниетанымда. Сонымен қатар ақиқатты іздеуде. 
Ақиқат адам өмірін дүниеге көзқарасы, танымы бойынша болашаққа жетелейді. Тұлғаның әлеуметтік ортада 

дамуын кеңінен қарастырады. Дүниетаным тікелей оймен байлынысты. К.Ахметованың қай өлеңін оқысаңыз да 

адамға үлкен ой салады.  

......Сөйлейтін болса сол тастар... 

Қатып бір қалған аждаһа ма әлде алыппа? 

Буралар ма бұл? Адам ба?  

Бәлкім балық па?... 

Бір нәрселерді айқысы келіп айта алмай 

Жатқандай тастар қамсыз  
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бір жүрген халыққа... [1, б.183]. 

Осы шумақтар мен басталатын ақынның «Бурабайдың тастары» өлеңі тұнып тұрған пәлсафа. Ақын өзі 

қойған сұрақтарына өзі жауап бера арқылы оқырманға үлкен ой салып отыр. Осы орайда: дүниетаным – дене 

пайда болғаннан қалыптасады. Уақыт өте келе дүниетанымның жетілуіне байланысты танымдық көзқарас та 

дами беретіні айдан анық. Адам дүние есігін ашқаннан бастап ойланады, үнемі шырмаулы ойдың үстінде 

жүреді.  

Пәлсафаның басты қызметінің бірі –дүниетаным. Абай өлеңдерінде «Дүние көркі» деп те атайды. 

Дүниенің көркін сезіну, білу, тану- адамның өзіне нұр, көрік беретін қуат. Осы дүниені тануға тікелей қызмет 
ететін- таным. Күләш ақынның «Мәңгілік қалмайды бақ та құстар да, ...Өмір толы ғой қозғалыстар мен 

аттаныстарға» деген шумақтардың өзі дүниенің бір орында тұрмайтынын, ағын су сияқты зулайтынын 

білдіреді. Онсызда тоқтаусыз зулап жатқан уақыт адамға кейде жетпейтіндей  болады. Осындай қызық та, қиын 

сәттерден  сен «Кетуге асықпа, жаным!». Демек, ақынның ойы біз қаламасақ та дүние өзі алмасады деген 

ұғымға саяды.  

Осы бір мың құбылған дүниеде түрлі адамдар өмір сүреді, біреуі – бақыттымын қуанса, екіншісі– 

бейшарамын деп жылайды. Неліктен? Себебі тылсым дүниедегі бақ құсы біреуге қонады, біреуге қонбайды. 

Осы жайтты ақын тілімен нақтырақ жеткізсек: 

Дүние – кезек, қайырымы мен қатысы, 

Қайда деп, кім деп жүрегі, жаны пәк кісі. 

Жынысқа, жасқа, орынға, текке қарамай. 

Ардақтай алған жан бірақ нардай көтерер. 
Бармақтай бақты кейбіреу ұстап тұра алмас. 

Ақылың болса тілектес әрбір ісіңе ел, 

Орынсыз болса тілегіңді кім түсінер? 

Ұшырып алмай, аялап ұстай білсе екен, 

Басына келіп, бақ құсы қонған кісілер![1, б.50]. 

Ақынның ойы халық даналығындағы: «Таудай талап бергенше, бармақтай бақ берсін!» – деген ойлы 

сөздермен ұштасады. Шынында да, ойланып қарасаң, ақын ойын анық, дұрыс жеткізген. Сол бір екі сөз 

(«Бармақтай бақ, бақ құсы») кейде адамның барлық өмірін шешетіндей.  

Ұлы Абай атамыз өзінің бірінші қара сөзінде «...Ақыры ойладым: Осы ойыма келген нәрселерді қағазға 

жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я, 

оқысын, керегі жоқ десе өз сөзім өзімдікі дедім де ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір жұмысым 
жоқ.» деген болатын, осы әке буын ізін дәстүрін жалғастырып, «асылдардың қолынан аршылған» 

К.Ахметованың:  

«...Жазылған жырлар жанымның құйттай құстар, 

Жайлап жүрсіңдер тіршіліктің қайсы тұстарын 

Сендерді көріп сүйсініп жүр ме достарым! 

Таңырқап жур ме, табалап жүр ме дұшпаным. 

Ұшырып ем ғой шартараптарға барсын деп, 

Сендерден біреу керегін тауып алсын деп, 

Ғимараттардың басына емес, өмірге, 

Ғашық жандардың кеудесіне ұя салсын деп [2, б.116].», –деген жолдарды оқығанда ақынның ұлы Абай 

поэзиясынан нәр алып, сусындап өскенін байқаймыз. Әсіресе,«...Ұшырып ем ғой шартараптарға барсын 
деп,Сендерден біреу керегін тауып алсын деп»деген сөздері Абай атамыздың шығармашылығымен тікелей 

үндеседі. 

Өмірде бәрі бір- бірімен байланысты болғанымен, жақсы- жаман қатар жүргенімен, өмірде қулық, 

арамдық таулылар басым болғанымен ертең ана дүниеде бәрі бірдей боп теңеседі. Бұл дүниедегі артық мал, 

артық ақша атаулының бәрі ол кезде басты роль ойнамай қалады. Себебі бұл дүние тәуелді. 

Өмір сыры, болмыс қыры адам тіршілігінің көрінісі, әдемілікті қабылдауы ақылды филасофиялық 

толғаныстарға жетелейді. Өмір бір орында тұрмайды, ағады, еседі, буырқанады. Сондай  жанға жайлы жақсы 

күндер қанша көп болса, сонша ауыр күндер де көп болады. Бұл өмір заңы. Қиындыққа мойымай қоршаған 

ортамыздан қуат алып, әр күнге ыстық ықыласпен қарау керек екендігін: 

Жүрекке мейірім мен жылу – көмек, 

Сүйсінбеуге бола ма сұлуға ерек? 

«Ойлай берсең, ой да көп, уайым да көп,» 
Шыққан күнге қуана білу керек [32.136]! – деп ойын анық жеткізе білген. Артық сөз, көп сөз дегендердің 

өзі ақын шығармашылығына тән емес нәрсе. Әрбір ойын табиғатпен астастырып, қалай қуана білудің жөнін 

үйретеді. Өзіңе -өзің тоқтау қыл, қиыншылықты сабырлық пен шеше біл деп, ақылға, сабырға шақырады. 

Мінезі дара, ойы асқақ, көкірегі қымбат көмбедей елес беретін ақын қыздың жырларының қайсысын 

оқып қарасаң да, өзіңді терең иіріміне тартып, өлең құшағына қарай қалай кіріп кеткеніңді сезбей қаласың. Жан 

сезіміңді тебірентетін жырларын қайта-қайта оқып шыққан сайын бір жаңалық ашқандай сезінесің. Бұрын 

байқамаған бір сипатын, мінез-қырын танығандай боласың, көркемдік бояуына қанығасың, жаныңа нұр 

құйылып, қиялыңа қанат бітіп шатанасың. Сөйтіп ақын әлеміне енген сайын әр өлеңін жаңа бір қырынан 

танығандай боласын. Өлең атты киелі дүниеге тереңдей ене бересің. 
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Под состязательной моделью процесса понимается такое его построение, при котором функции 

обвинения и защиты полностью отделены друг от друга, суд же, в свою очередь, при рассмотрении и 

разрешении уголовного дела не связан мнением сторон. Суд выступает в качестве независимого арбитра. 

Построение состязательной модели уголовного судопроизводства с расширением активности сторон в 

судебных и досудебных стадиях предопределило судьбу многих процессуальных правовых институтов некогда 

существовавших в уголовно-процессуальных законах, так, полностью был ликвидирован правовой институт 
возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования из судебных инстанций, как 

рудимент обвинительной роли суда. На смену ему пришел правовой институт возвращения уголовного дела 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в суде. В настоящее время согласно УПК РК суд не 

подвержен обвинительному уклону, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, не является 

органом уголовного преследования, и способен правильно сделать выводы о виновности лица, исходя из 

состязания сторон [1]. 

Итак, согласно данному принципу: 

- уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон; 

- функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть 

возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо; 

- суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне 
защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав; 

- стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 

Таким образом, каждый участник уголовного процесса осуществляет определенную функцию, иначе 

говоря - роль, которую он играет в данной многогранной деятельности, направление этой деятельности и 

соответственно предназначение данного субъекта. Общепринято различать три уголовно-процессуальные 

функции: 

а) уголовное преследование; 

б) защиту; 

в) разрешение уголовного дела. 

Первая выражается в выдвижении, формулировании и обосновании обвинения в совершении 
конкретного уголовного правонарушения. Вторая, противоположная, представляет собой уголовно-

процессуальную деятельность по опровержению инкриминируемого обвинения полностью или частично или 

по обоснованию любого изменения этого обвинения в сторону, улучшающую положение обвиняемого. Третья 

предполагает формулирование юридически значимого ответа на вопрос о состоятельности или 

несостоятельности предъявленного обвинения и вывод о виновности или невиновности обвиняемого. 

Эта триада в максимально сжатом виде выражается формулой "истина рождается в споре". Согласно 

такой формуле осуществление двух противоборствующих функций - уголовного преследования и защиты - есть 

спор равноправных сторон в уголовном судопроизводстве, необходимое условие установления истины судом, 

возвышающимся над сторонами и осуществляющим свою собственную функцию - разрешение уголовного 

дела. Эта идея отражена и в Конституции Республики Казахстан, провозглашающей, что судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон [2, с.45]. 

Предусмотрев названное принципиальное начало, Конституция РК не определила, не раскрыла его 
конкретное содержание. Это - задача отраслевого законодательства, а именно уголовно-процессуального. 

Решаться она должна с учетом других конституционных решений, относящихся к правосудию, а равно с учетом 

того, что трактовка состязательности как в уголовно-процессуальной теории, так и в законодательстве, 

практике различных государств не едина. Последнее ставило перед законодателем задачу учесть эти различия, 

учесть исторический опыт уголовно-процессуального законодательства и определить, что есть 

состязательность. 

С начала 90-х годов 20-го века уголовно - процессуальное законодательство развивается по пути 

демократизации и расширения состязательных начал при отправлении правосудия. В связи с концептуальными 
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изменениями в социально-политической жизни нашего государства и реформированием правовой системы, 

принцип состязательности и равноправия сторон приобретает новое звучание. 

Состязательность имеет весьма существенное значение для всей системы уголовного судопроизводства. 

Именно она определяет правовое положение и взаимоотношения участников уголовного процесса между 

собой, а так же отношения участников процесса и суда. 

Принцип состязательности представляет собой такое положение, при котором в отдельных стадиях 

уголовного судопроизводства, присутствуют стороны обвинения и защиты, обладающие равными правами, 

осуществляющие путем противоборства друг другу разные процессуальные функции, отделенные от функции 
разрешения уголовного дела по существу, при активном участии независимого суда, восполняющего усилия 

сторон, в целях установления истины по уголовному делу и выполнения иных задач уголовного 

судопроизводства [3, с.73]. Элементами принципа состязательности являются: разделение уголовно-

процессуальных функций: разрешения уголовного дела, обвинения и защиты; наличие равных сторон, 

осуществляющих путем противоборства функции обвинения и защиты; активность суда, который восполняет и 

дополняет активность сторон, обеспечивая тем самым установление истины по делу и достижения иных задач 

уголовного судопроизводства.  

В Казахстане исторически сложился (и до недавнего времени существовал) так называемый смешанный 

тип уголовного процесса, сближавший уголовное судопроизводство нашей страны с уголовным 

судопроизводством европейских стран. При таком построении процесса состязательность и равноправие сторон 

не исключают активности суда (и прежде всего в доказывании) [4, с.93]. 

Процессуальное равенство сторон состоит в том, что обвинение и защита пользуются равными 
процессуальными правами для отстаивания своих утверждений и требований и для оспаривания утверждений и 

требований противной стороны как в стадии судебного разбирательства, так и в стадии досудебного 

расследования. Прежде всего, это равенство заключается в равных процессуальных возможностях сторон по 

участию в процессе доказывания: в собирании, проверке и оценке доказательств. Равенство в процессуальном 

смысле обвинителя, с одной стороны, и защитника и обвиняемого, с другой стороны, в судебном 

разбирательстве предполагает их одинаковые возможности предъявлять доказательства, давать им собственную 

оценку и опровергать доказательства противной стороны. 
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Қазақ әдебиеттануы мен сынының ауыр жүгін көтерген, халықтық мүддеге сай өркен жаюыны еңбек 

еткен, кер замандағы кереғар қағидалардың таяғын жей жүрсе де ұлттық ғылыми-зерттеушілік пен 

сыншылдық-эстетикалық ой-пікірдің дамуына зор үлес қосқан әдебиетші-ғалымдар аз емес. Солардың бірі – 

Халықаралық жоғарғы мектептер ғылым академиясының құрметті академигі, Еларалық қоғамдық Ш.Айтматов 

академиясының академигі, Қазақстан жазушылар одағының С.Сейфуллин атындағы сыйлықтың иегері, 

Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, 

зерттеуші, сыншы – Тұрсынбек Кәкішев. Түбі бір түркі жұрты, қазақ елі, егеменді еліміздің барша зиялылары, 

оқушы-студент жастары ұлт ардақтысы, батыр ойлы ғалым табиғатынан дарынды, ізденімпаз әдебиет 

зерттеушісі Т.Кәкішевті ұлт мүддесіне арналған аршынды іс иесі, ұлттың сөзін сөйлеген ұлық тұлға деп 

ұлықтайды. Көзі ашық көкірегі ояу қазақтың Кәкішевті танымайтыны жоқ шығар.  

Ұстаздық жолын ұлы мәртебелі ұлттық университеті қабырғасында бастаған Тұрсынбек Кәкішев – 
жоғары мектепте дәріс жүргізуді ғылыми зерттеу ісімен егіз өре отырып, сан-салалы әдеби шығармашылықпен 

айналысуға жарты ғасырлық ғұмырын жұмсаған адам. Ең әуелі, Тұрсынбек Кәкішев – ұстаз. Жай ұстаз емес, 

ғалым-ұстаз. Жоғары мектептің дәріс сабағының эмоциялық бояуы қалың, ғылыми мазмұнға негізделген, 

өнегелі сипаты терең және ғылыми дәлелдемелері, деректері, құжаттары мен тұжырымдары анық, айқын, 

дәлелді болуы шарт. Өзі де: "Құжатқа сүйене сөйлесеңдер, мерейлерің әрқашан үстем болады. Ешқашан 

ақиқатқа қиянат жасамаңдар!", - деп отырушы еді. Алыс-жақын шет ел мұрағаттарының шаңын жұтқан 

шынайы ғалымның сөзі осы. Шәкірттерінен де осыны талап етті. Ғалым-ұстаз – қазақ аудиториясында өз 

уақытын аямай, өзгенің бақытын аялай білетін,  шәкірттеріне терең білімі мен үлгі болар тағылымын арнаған 

дарынды дәріскер. "Ақынның сұлулық нышанына айналған қасиетін, жаны таза – ары таза жанның саясаттың 
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шырғалаңына түсіп тартқан азабын, "Тар жол, тайғақ кешудегі" қиын тағдырын, атылғанын айтты. Аяушылық 

сезіммен емес, ар биігінен айтты. "Сөздің қуаты шындығында" екенін ұқпаған адам жоқ. Сәкен Сейфуллин 

сынды алып тұлға алаңнан қарап тұрғандай әсерленді. Ғылым жолындағы стилі дара, адалдықты пір тұтқан 

әдебиетші ұстаздың әр лекциясы ұлағаты мол ғылыми ізденіске апаратын бастау бұлақтар-тын.  

Ғалымның еңбегі әдебиет тарихшысы ретінде бағалы. "Қазақ әдебиетінің қалыптасу дәуіріндегі идеялық 

творчестволық ізденістер" (1917-1929) деген тақырыптағы ғылыми зерттеу жұмысында аталған кезең 

әдебиетінің тарихын жазды. Ұрпақ жадында есімдері көмескілеген ақын-жазушылардың шығармашылығына 

қайта өмір беріп, тірілтудегі еңбегі ерен. "Дәуір суреттері", "Дәуір дидары", "Садақ" сияқты туындыларында 
өткен ғасыр басында әдебиетке араласып, өмірден ерте озған ақын, жазушыларымызға ескерткіш қойды. Онан 

кейін қазақ поэзиясының асау тұлпары, қазақ қоғамына қалтқысыз қызмет еткен халқымыздың марғасқа ақыны 

Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен қызметіне саналы ғұмырын сарп етті. Еңбегі далаға кетпеді. Жалықпады. 

Аршынды жүріп, анық та нық басты. Оның көрсеткіштері: ЖЗЛ-дан шыққан "Сәкен Сейфуллин", "Қызыл 

сұңқар", "Сәкен және Гүлбахрам", "Сәкен сүйген сұлулар", "Тар жол тайғақ кешудің тағдыры" сынды іргелі 

еңбектері және тағы да басқа жүздеген мақалалар.  

Т. Кәкішев – сын тарихын жазған тұңғыш әдебиеттанушы ғалым. Мұрағат қазынасының терең білгірі 

ретінде әдебиет сынының тарихын қалыптастырды. "Қазақ әдебиеті сынының туу және қалыптасу жолдары" 

атты докторлық диссертация нәтижесінде ғылымға "Қазақ әдебиеті сынының тарихы" деген пән қосылды. Бұл 

еңбегі бүгінгі таңда жоғары мектепте филология факультеті студенттері үшін қолдан түспейтін құралға 

айналып отыр. Халық оны әдеби мұралардың жанашыры ретінде де кең таныды. 1927 жылдың тумасы атақты 

ғалым Р.Бердібай өзінің құрдасы Т.Кәкішев туралы: "Бұл тура сөйлеп, туғанына жақпай қалатын жігіттердің 
бірі. Ал қоғамның өркениеті үшін осындай мінездер керек. Қазақ қоғамына жол көрсетіп, зұлымдықты 

әшкерелейтін, жақсылықты мадақтайтын күрескер мінезді, табанды азаматтар өте көп керек"[2,21], - дейді 

өзінің "Дарынды азамат" мақаласында. Р.Бердібайдың тап басып танып отырғаны – қоғамдағы жетістіктерге 

сүйініп, келеңсіз істерге күйінетін, қара бастың қамын күйттегендерден ауылын аулақ салатын Тұрсекеңе ғана 

тән тәкаппар да таза мінез. "Ұлтына, жұртына қызмет қылу – білімнен емес мінезден... Жақсы мінезге тоқтаған 

адам аз. Неше түрлі залалды қазақ мінезі бұрын орысша, мұсылманша хат білгендерден көрініп жүр. Бұлар өзге 

қазақтан білімді. Білімнен жақсы мінез шықса бұл қалай?" [3,3]. Алаш қайраткері Ә.Бөкейхановтың "жақсы 

мінез" деп отырғаны адамшылық, имандылық, елшілдік сынды кез келгенге бұйыра бермейтін азаматтық асыл 

қасиеттер болса керек. Тұрсекең – мінезді адам. Оның мінезі - тумысынан халық қамын, жұрт пайдасын, ұлт 

мүддесін ойлаудан туған мінез. Көптің ісі дегенде дес бермей, ашына сөйлеп дүрсе қоя беретін, қазақтың 

мүддесі күйіп бара жатқан жерде бұғып қалмай, қашан да әділет жағынан табылатын. Бұл – елдік мінездің 
көрінісі, азаматтық мінез, зиялылығы. Мұстафа Шоқай: "Біздіңше, белгілі бір мұрат-мақсаттар соңында жүрген 

және сол белгілі мұрат төңірегіне жиналған оқымыстыларды ғана зиялы деп айтуға болады. Ұлттық зиялылар 

қатарына тек өз халқының саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуына қалтқысыз қызмет ете алатын 

адамдар ғана кіре алады"[4,174], - дейді "Ұлттық зиялы" атты мақаласында. Халық тағдырына, әлеумет 

мәселесіне бей-жай қарай алмайтын Т.Кәкішев ұлт руханиятын бар асылдан биік қоятын. Өзінің бір сөзінде: 

"Ұлттығымызды қалпына келтіруден өзекті мақсат жоқ",- дейді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 

"қазақтардың Қазақстандағы көп этностардың біріне айналып кетуіне жол бермеу", "саясатқа ұлттық рух беруді 

ойластыру", "Қазақстандағы мемлекет құрушы халық - қазақ ұлты, басқалары - диаспора", "ең алдымен, ұлттық 

дәстүрді, мәдениетті, әдебиеті мен тілін білу мәселесін қатты қолға алу керек" т.с.с ұлт мәселесін көтерген 

қайраткер туралы "Тұрсекең осы ортадағы өз ойы мен өз сөзін Әділ, Адал айта білген ұлт зиялыларының 

ішіндегі шоқтығы биік өкілі болды" деген Нұрлан Оразалиннің қалың жұртшылық атынан айтылған пікіріне 
ден қоямыз. Ғылымда табаны таймаған ғалым, ұрпақты елшілдік рухта тәрбиелеген тағылымы терең ұстаз, 

ұлтқа қызмет етудің қас үлгісін көрсеткен ұлт зиялысы деп Тұрсынбек Кәкішевті айту ләзім. 

Әдебиет зерттеушісінің ел тарихында елеулі еңбек еткен, әйтсе де, есімдері ескерілмей қалып жүрген 

қайран боздақтардың есімін қайта тірілтіп, әдеби-мәдени мұраларын мәңгіліктендіру жолындағы іргелі 

зерттеулерінің өзі бір төбе. Соның ішінде Ж. Тілепбергенов туралы ой толғаған, ол туралы жазған естеліктері 

ел есінде. Ғалым Кәкішевтің әдебиеттегі еңбегінің біздер үшін ерекше құнды енді бір саласы – Ақтөбе өңірінен 

шыққан кәсіби қаламгер, ұлттық әдебиетке бір кісідей үлес қосқан жазушы, қазақ  журналистикасының 

жампозы, сатира жанрының семсері, ағартушы-ұстаз, алашыл азамат Ж.Тілепбергеновтің еңбектерін 

жинақтаушы, бастырушы, тұңғыш зерттеушісі болғандығында. Ж.Тілепбергеновтің өткен ғасырдың 

аласапыран жылдарында алуан басылым беттерінде шашылып, мұрағаттардың қойнауында жатқан мұраларын 

қажымай, талмай жинақтап, саралап, жинақ етіп бастырды. Оның тұлғасы мен шығармашылық қызметінің 

өзгеше қырларын ашып, жұртшылық игілігіне жаратқан да –Кәкішев. Әсіресе, ғалымдық-зерттеушілік 
ізденістерінің бастауында тұрған қазақ баспасөзі тарихында өзіндік орны бар "Садақ" қолжазба журналы 

жөніндегі зерттеулерінің маңызы зор."Сандалтқан "Садақ" (1955), "Қолжазба "Садақ" журналы" (1958), "Сәйфи 

ағаның ғибраты"ғылыми-танымдық  мақалаларының бас кейіпкері, Уфадағы "Ғалия" медресесінің шәкірті – 

Ж.Тілепбергенов. Ғалым жазушының тындырған істерін тәптіштей баяндап, оның еңбегінің тарих тасасында, 

өткен күндер көлеңкесінде қалып қоймауына бар ынтасымен кіріседі. Оның азды-көпті еңбегін "Қазақ әдебиеті 

тарихының" (1967) 3-томына енгізіп, "Дәуір суреттері" деп аталатын монографиялық этюдінде зерттеу аясына 

тартып, талдау жасайды. 1969 жылы  "Ізбасар" атты жинағын құрастырып, баспадан шығарады. Осы кітапта 

жазушының тұңғыш рет ғылыми өмірбаянын жасап, жариялады. Заман ағысына қарай Тұрсынбек Кәкішевтің 

қаламы өзге тақырыптар төңірегіне ойысса да, Жиенғали-Жекейді естен шығармады, орайы келгенде, 
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республикалық, Ақтөбеден шығып тұратын басылым беттерінде мақалалар жариялап, мерейтойлары 

қарсаңында қалың жұртшылықтың, әсіресе жерлестерінің жадына салатын да Т.Кәкішев еді.  

Бүкіл саналы ғұмырын сарп еткен ғылым жолындағы қыруар еңбектері арқылы Т.Кәкішевтің қазақ 

әдебиеттану ғылымына сіңірген айрықша еңбегін көреміз. Өзінің осынау баға жетпес еңбектерінің арқасында 

ғылым жолындағы дара тұлғалардың бірі болумен қатар, зерттеушінің ұлы азаматтығы, болашақ ұрпақ үшін, 

тарих үшін «ақтаңдақтар ақиқатын » ашудағы табанды күрескерлігі, шыншылдығы үшін халқының қалаулы 

азаматтарының бірі, білім-ғылым жолындағы беделді, биік тұлға ретінде көріне білді.  
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«ҚЫЗ ЖІБЕК» ЖЫРЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ БАСЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ БІРЕР СӨЗ 

 

Қазмағамбетова А. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қыз Жібек» жыры –адамгершіліктің, достықтың, ар намыстың, бет қайтпас ерліктің, тұрақты 

махаббаттың үлгісі. Бұл жыр қазақ халқының өмірінде болған тарихи шындықты суреттеп қана қоймай, сол 

кездегі ел тұрмысын баяндайды. «Қыз Жібек» жыры қазақ халқының сол кездегі көшпелі салтын білдіреді, 

сондай салт, сондай дәстүр орнаған қоғамда туып-өскен адамның көзқарасы қандай екенін көрсетеді. Ескі 

көшпелі өмірдің сұлу табысы деп бағалауға сай жырлардың бірі- «Қыз Жібек» екені даусыз.Жырдың  халық 

арасына кең тараған да, аз тараған да нұсқалары бар. Бірақ барлық нұсқалары мен версияларына ортақ бір 

сюжеттің бары анық. 

1953 жылғы қазақ эпосы жөнінде өткен конференциядан кейін қазақ қолжазбаларын іздестіру жұмысын 

Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл және әдебиет институты қолға алады. Одақтағы кітапханалардың 
қолжазба қорлары мен архивтарын ақтару, іздестіру жұмысы жүргізіледі. Осы іздестірудің нәтижесінде 

Москваның Орталық тарих музейінде – академик Н.И.Гродековтың қолжазба қорында сақталған «Қыз 

Жібектің» жаңа версиясы табылады, ол версия «Киргизская старая песня Кыз Жибек» деп аталады. Филология 

ғылымдарының кандидаты М.Ғұмарова іздестіріп тапқан бұл версияның көлемі 1620 жол өлең және қарасөз 

аралас болып келеді [1, 42-б]. Бұл қолжазба XIX ғасырдың 80-жылдарында орыс транскрипциясымен қағазға 

түсірілген. Осы тексті сол кездерде Қазалы қорғанында істеген милиция прапорщигі М.Ағаманов 1887 жылы 

орыс тіліне аударған. Ол да сол қорда сақтаулы екен. Онда «Қыз Жібек» жырынан басқа «Қосай батыр», 

«Қобланды батыр», тағы басқа да қазақ қолжазбалары бар. «Қосай батыр» мен «Қобланды батыр» жырын 

жазып алған Е.Александров деп көрсетілген. Осы екі жырмен «Қыз Жібектің» тексі бір бумада тіркеулі 

қолжазбаларының қағазына, жазылуына қарап «Қыз Жібек» жырын да жазып алған осы Е.Александров болар 

деп болжайды ғалым.  
Е.А.Александров – Көкшетауда туған, қазақ тілін жақсы білетін Сібірдің казак орысы. XIX ғасырдың 80-

жылдарында Қазалы қорғанында штабс-капитан болып әскери қызмет атқарған. Ол Қазалыда істеп жүрген 

кезінде қазақ елдерінде болып жататын ойын-тойға, ас-жиынға қатысып, сол кездерде орындалған қазақ ауыз 

әдебиет үлгілерін жазып алып жүрген. Қазақ ауыз әдебиетін жинаумен шұғылданғандардың бірі – сол Қазалы 

қорғанында істеген әскери адам И.В.Аничков. Ол 1902 жылы Шөмекей аулында болған бір аста, Қазалы 

маңында өмір сүрген Мұсабай жыраудың «Төлеген мен Жібек» туралы жырды орындағанын, жыраудың 

орындау шеберлігін «Поездка на киргизские поминки» деген мақаласында хабарлайды. Е.Александров «Қыз 

Жібек» жырын осы Мұсабай жыраудан жазып алған. Сондықтан «Қыз Жібектің» жаңадан табылған версиясын 

Мұсабай версиясы деп аталған. Бұрын белгісіз болып келген, ертеде «Қисса Қыз Жібек» деген атпен 

жарияланған бір тексі табылады. Бұл текст Қазанда 1894 жылы Чиркова баспаханасында шыққан, қорғасынға 

құйылған (литография). Осы басылым 1895, 1896, 1899 жылдары сол баспаханада өзгерместен қайтадан 

жарияланған. Тексті Қазан баспасына ұсынушы татар, кітаптың соңында ол өзі туралы: «... Мұны мен өзім 
ноғай болсам да, достым Ахметкерімге арнап, қазақша жаздым» , – деген сөз бар. 

Айта кететін бір нәрсе, революцияға дейінгі қазақтың ауыз әдебиет үлгілерін бастырушылар авторлық 

пен жинаушылықты бір деп үғатын сияқты. «Қазақша жаздым» деп отырған «ноғай», әрине, «Қыз Жібек» 

жырының авторы емес, жазып алушысы, жинаушысы ғана. Ол, ел арасында ертеден айтылып, таралып жүрген 

тексті біраз реттеп, жазып, баспаға ұсынған адам, өзін «ноғаймын» дейді. Бұл сол уақытта шыққан кітаптарда 

аты-жөні кейде аталып, кейде аталмай жүретін Валиулла Тухфатуллин болуы мүмкін дейді М.Ғұмарова. Ол – 

Челябін облысынан Зайсан қаласына ауысқан татар. 

Бұлардан басқа іздестіру кезінде табылған ертеден белгілі Жүсіпбек Шайхисламов жариялаған «Қыз 

Жібек» жырының бірнеше басылымдары болды. Олармыналар: «Қисса ҚызЖібек хикаясы» Қазан, 1900 жыл, 
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Университет баспаханасы. Кітаптың мұқабасында: «Мен хожа Жүсіпбек басында «Қыз Жібек» хикаясын 

жұртқа өзім шығарып жайып едім. Оны басқа адамдар сөзін бұзып қойған екен, көріп қайтадан түзетіп жаздым, 

оқығандарға мілілкелмесін деп» деген жазу бар. Міне, осыдан бастап Жүсіпбек Шайхұлисламов атымен «Қыз 

Жібек» жырының бірнеше басылымы жарияланған [2,36-б]. Москвадағы В.И.Ленин атындағы кітапхана 

қорында сақталған «Қыз Жібек» жырының Жүсіпбек жариялаған басылымдарын бірін- бірімен текстолог 

ғалымдар салыстырады. Біріншісі «Қисса Қыз Жібектің хикаясы», Қазан, Университет баспаханасы. 1900 жыл. 

Одан кейін 1903 жылы «Қыз Жібектің хикаясы» деген атпен ағайынды Каримовтардың баспаханасында 

жарияланған. Мұнда бастапқы «қисса» деген сөз жоқ. 1905 жылы «Қисса Қыз Жібектің хикаясы» деген атпен 
Университет баспаханасы шығарған. Мұнда «қисса» деген сөзді қайта қосқан. 1909 жылы осы баспахана «Қыз 

Жібектің хикаясы» деп «қисса» деген сөзді тағы да алып тастап шығарған. 1910 жылы Б.П.Домбровский 

баспаханасы «Қыз Жібектің хикаясы» деген атпен шығарған, онда Қисса «Қыз Жібек». Қазан, 1894, 41-жол.  

Қисса «Қыз Жібек» хикаясы. Қазан, 1900, 1-6. 136 «сегізінші» басылуы деп берген. Сол жылы осы баспахана 

«тоғызыншы» басылуы деп тағы шығарған [3].  

1911 жылы «Сабақ» баспаханасы жариялаған, онда да «тоғызыншы» басылуы деп көрсеткен. Мұнан 

«Қыз Жібек» жырын әр баспаның шығарғанын, оны кейде «қисса», кейде «хикая» деп атағанын байқадық. 

Совет дәуірінде де «Қыз Жібек» жырының осы Жүсіпбек тексі бірнеше рет жарияланған (1923, 1933, 1939 т. б.). 

«Қыз Жібек» жырының Жүсіпбек тексі бірнеше рет жарық көруі, жырдың Қазақстанның түкпір-түкпіріне кең 

таралуына көп себеп болады. Қазақтың жыршы-жыраулары баспа бетінде жарияланған жырды жаттап алып, 

өздерінше өңдеп өз нұсқаларын жасады, алайда негізгі текстен көп ауытқымай тұрақталған мазмұнын сол 

қалпында қалдырып отырды. 
Сөйтіп, әзірше табылған «Қыз Жібек» эпосының екі версиясы бар, олар: 1) 1894 жылғы текстен алып, 

кеңейтіп жырлаған Жүсіпбек версиясы; 2) 1959 жылы Москвадағы Орталық тарих музейінен табылған Мұсабай 

жырау версиясы. Осы екеуі 1963 жылы шыққан «Қыз Жібек» жырының ғылыми басылымында жарияланған. 

Жүсіпбек хожа Шайхұлисламұғлы (1857–1936). Ол 1896 жылы «Айман – Шолпан» жырын да Қазан 

баспаханасында бастырады. Сол жырда Жүсіпбек өзі туралы, баспахана қызметкерлеріне арнап мынандай бір 

өлең жазыпты:  

Арқада, Сарысуда – туған жерім, 

Сарытау құмда Сары үйсін тұрған жерім. 

ШаһарыВерныйдеседідуанымыз, 

Семиреченскийоблысыжүргенжерім. 

Сол өлеңде «нәсілім хожа» дейді. Жүсіпбек Бұхарада діни медреседе оқыған. Шығыстың классикалық 
әдебиетін, діни қиссаларды көп білген. Жүсіпбек қазақ арасында тараған эпостарды, аңыз-әңгімелер мен 

ертегілерді көп жинаған. Оларды өлеңге аударып, баспаорындарына ұсынып отырған. XIX ғасырдың 80-

жылдарынан бастап Жүсіпбектің атымен Қазан, Уфа, Ташкент баспаханаларында біраз қиссалар жарияланған. 

Соның бірі – 1900 жылдан бастап Жүсіпбек атымен жарияланған «Қыз Жібек» жыры. Осы 1900 жылы Қазанда 

Жүсіпбек жариялаған «Қисса Қыз Жібек хикаясын» 1894 жылы шыққан «Қисса Қыз Жібек» тексімен және 

Қ.Мырзағалиев, Е.Ахметов, Р.Мәзхожаев нұсқаларымен салыстырып зерттеген.Сондай-ақ орыс тілінде 1988 ж 

жеке кітап болып шықты. Қазір ҚР Ғылым академиясының Орталық кітапханасының қолжазба қорында 

жырдың 2 нұсқасы сақтаулы. Оның ішінде Қ. Мырзағалиев, Ә. Дәнікереев, Ж. Қалмағамбетов, Е. Рақметов, 

Р.Мәзқожаевтардың нұсқалары бар. 

«Қыз Жібек» жырының әр-кезде әркімдердің орындауынша бізге келіп жеткен весиялары түптеп 

келгенде 2-3 нұсқадан аспайды, қалғандарының қайсысын алсақ та солардың бірін болмаса да бірін қайталайды. 
Жырдың халық арасында негізгі айтушыларының бірі – Мұсабай жырау – дейді Ы.Дүйсенбай [4, 56-б]. «Қыз 

Жібек» жырының қазіргі күнге дейін ауыз әдебиеті түрінде сақталып келе жатқан екі варианты бар. Бұл 

варианттардың екеуі де Ақтөбе облысында, ертерек кезде Жағалбайлы руының көшіп-қонып жүрген 

жерлерінде таралған.Бұл нұсқаларды жинап алған Шапай Қалмағамбетовтың айтуынша, бұның екеуі де сол 

елде жеті атадан бері айтылып келе жатыр дейді.Бұл екі варианттың екеуінде де «Қыз Жібек» жырының негізгі 

желісі болған Төлегеннің қыз іздеп ел кезуі және қосымша оқиғалар түгел сақталған. 
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ЕТІСТІКТІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Фразеологизм – қазақ әдеби тілінің айшықты да, мәнерлі де бай саласының бірі. Бұлар өзінің әсерлілік, 

экспрессивті-эмоциялық, суреттеме қасиетімен көзге түседі. Осындай көркем, бояуы қанық алуан түрлі 

тіркестерді халық орынды пайдаланып ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырған. Фразеологизмдер – тілдік бірліктер, 
тіліміздің бөлінбес бір бөлшегі. Фразеологизм тіркес құрамындағы сөздер әуел бастағы негізгі, тура 

мағыналарынан айырылып, бәрі жиналып түйдегімен бір ғана ұғымды білдіретін тілдік бірліктер. Бүтіндігі 

жағынан түйдектер сөзге өте-мөте жақын. Жеке тұлға ретінде сөздерге қандай қасиеттер тән болса, түйдектерге 

де сондай қасиеттер тән. 

Тілдегі фразеологияны меңгермейінше тілді жақсы білу, соның ішінде ағылшын тілін жақсы меңгеру 

мүмкін емес. Фразеологияны білу адамға публицистикалық, көркем және заң әдебиеттерін оқуда көптеген 

жеңілдіктер туғызады. Сөзбе-сөз аударылмайтын, ал мағыналық тұрғыдан қабылданатын фразеологиялық 

оралымдардың көмегімен тілдің эстетикалық аспектісі күшейе түседі. Идиомалардың көмегімен, түрлі-түсті 

бояулардың көмегі сияқты тілдің ақпараттық аспектісі біздің өміріміздің, әлеміміздің сезімдік-интуитивтік 

сипатымен толықтырыла түседі. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдер бір-біріне балама бола тұра, өзара жалпы 

мағына жуықтығына қарамастан құрамы жағынан әр түрлі болып келеді. Осыған орай, біз ағылшын және қазақ 
тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің синонимдігін құрылымы жағынан сараптап, жүйелей келе 2 топқа 

бөлдік: 

1. Біртектес құрылымды синонимдес етістікті фразеологизмдер. 

2. Әртектес құрылымды синонимдес етістікті фразеологизмдер.  

Ендігі кезекте осы екі топтың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, мысалдар арқылы талдау жасайық.  

Васk water – Беті қайту а) «көңілі қайту»; ә) «қарқыны басылу». 

Тағы да: watch one’ tongue // Аузына ие болу – а) «абайлап сөйлеу»; ә) «аузына сақ болу». Немесе: 

Ағылшын тілінде: sleeр a perpetual sleep (мәңгілік ұйқы ұйықтау); give up he ghost(аруаққа жол беру); die a 

naturel death (табиғи өлімнен өлу).Қазақ тілінде:  Қайтыс болу; Дүние салу; Дүниеден өту. Екі тілде де беретін 

мағыналары – «өлу, қазаға ұшырау». Берілген мысалдардан ағылшын және қазақ тілдерінің туыс емес, 

генетикалық алыс тілдер болуына қарамастан қос тілде тіларалық балама синонимдес етістікті фразеологизмдер 
аз да болса кездесетінін көрдік. Ендеше, ағылшын тілінде берілген етістікті фразеологизмдердің қазақ тіліндегі 

баламаларынан мысалдар берейік:  

Жұмған аузын ашпау; Тілін жүту; Тілі қарысу; Ләм-мим демеу; Дыбысын шығармау – «сөйлемеу, 

үндемеу». Берілген синонимдес етістікті фразеологизмдер бір-бірінен семантикалық реңіне, стильдік бояуына 

және қолдану аясына қарай да ерекшеленеді. Сондықтан  ағылшын және қазақ тілдеріндегі синонимдес етістікті 

фразеологизмдер өздерінің мағыналық және әр халыққа тән ерекшеліктерін сақтап отырады.  

С.А.Барсикьян «Фразеологиялық антонимдер дегеніміз - бір құбылыс немесе заттарды әр түрлі, алайда 

бір-біріне сәйкес келетін жақтары арқылы біздің сана-сезімімізде мағыналары жағынан қарама-қарсы қойып 

көрсететін фразеологизмдер» [1, б. 42], - дейді. 

Ағылшын жәнс қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің антонимдігін айқындауда олардың 2 

түрлі болып кездесетінін байқадық: фразеологизмдердің өз ішінде компоненттері басқадай сөздермен  
алмастыру арқылы жасалады. Мысалы, қазақ тілінде: аты шығу <- аты өшу; ат ізін салмау <- ат ізін құрғатпау; 

әлі кіру <- әлі кету; бақ қону <- бағы таю; бетінен от шығу <- беті бүлк етпеу, т.б. Ағылшын тілінде: have lost 

one’s tongue (тіл қатпау); not to lift a hand (қол ұшын бермеу); find one’s feet (аяққа тұру); not to put feet right 

(аяғын шалыс басу) т.б. 

Фразеологизмдердегі варианттылық белгілерін алғаш зерттеген В.Н.Телия фразеологизмдердің 

варианттары - мағына мен нормаға сай құрылған тұрақты тіркестің өзге түрі дей келе, тұрақты тіркестегі 

варианттылық - оның басқа идиомалардан айырып тұратын басты белгіге нұқсан келтірмей өзгеруі дейді [2, б. 

59]. 

Фразеологиялық варианттылықтарды тілдегі қызметтері мен лексика-грамматикалық мағынасы 

тұрғысынан қарастырғанда, олардың сөз табына қатыстылығы айқындалады. Бұл құбылыс арқылы олардың 

варианттылық қасиеті толықтырылады. Қазақ тілінің фразеологиялық варианттарын ғалым Г.Н.Смағұлова 

өзінің «Фразеологизмдердің варианттылығы» атты еңбегінде фразеологиялық варианттардың жасалу 
жолдарын, пайда болу себептерін, олардың түрлерін, қолдану ерекшеліктерінің тілдік нормамен арақатынасын, 

олардың лексикология мен стилистика саласындағы орнын, фразеологиялық варианттар мен фразеологиялық 

синонимдер арасындағы айырмашылығын жан-жақты қарастырып, әрқайсысына тұжырым жасаған [3, б. 25-

26]. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдерде «ұйытқы сөздердің» көптеп кездесетінін 

анықтадық. «Ұйытқы сөздер» төңірегіндегі теориялық еңбектерде соматикалық атаулардың, жан-жануарлар 

атауларының, кейбір сан есімдердің қос тілдегі фразеологизмдерге ұйытқы болуын зерттеуші ғалымдар жан-

жақты қарастырған.  



180 

 

«Ұйытқы сөздер» туралы теориялық тұжырымдарды негізге ала отырып, ағылшын және қазақ 

тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің ұйытқы сөзбен қолданылу анализін жасалық. Нәтижесінде: 

а) соматикалық атаулардың қос тілдегі етістікті фразеологизмдерге ұйытқы болуы; 

Қазақ тілінде: аузы әппақ болу; аузы-аузына жұқпай; аузына құм құю; аузынан ақ ит кіріп, қара [көк] 

ит шығу; жүрекке шоқ түсу;көздің қарашығындай сақтау;мұрнынан шаншылау, т.б. 

Ағылшын тілінде:to hold one’s head high; to turn someone’s head; to make the hair rise; to lead by the nose; 

to show one’s teeth;to have on the tip of one’s tongue;to hold one’sides etc. 

ә) жан-жануарлар атауларының қос тілдегі етістікті фразеологизмдерге ұйытқы болуы.  
Қазақ тілінде: ала тайдай бүлдір; ат жалын тартып міну; ат кекілін кесісу; ат сауырына 

мінгізу;тұлыпқа мөңіреген сиырдай; түйе үстінен сирақ үйіту,  т.б. 

Ағылшын тілінде:agree like cats and dogs;cross as a bear;calf love; to separate the sheep from the goats; to 

put the cart before the horse, etс. 

б) сан есімдердің қос тілдегі етістікті фразеологизмдерге ұйытқы болуы.  

Қазақ тілінде: алпыс екі тамырын иіту; беттің суын бес төгу; жүзден озған;бес аспабы сайлаулы; мың 

ойланып, жүз толғану т.б. 

Ағылшын тілінде: two and two make four; two can play at that game;to kill two birds with one stone etс. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің ұйытқы сөздермен қолданылуын 

соматикалық атаулары, жан-жануарлар атаулары және сан есім атаулары негізінде талдап, анализ жасау 

барысында қос тілдегі етістікті фразеологизмдердің ұйытқы сөздермен қолданылуы -ағылшын және қазақ 

халықтарының дүниетанымының әсерінен және қоршаған ортаны етістікті фразеологизмдер арқылы 
қабылдауынан пайда болғаны - екі тілдің фразеологиялық жүйесінде көрініс тапқан.  

Дегенмен, екі тілдегі тіркестерді талдай келе, соматикалық атауларға ұйытқы болған тіркестер жиі 

кездесетіндігі анықталды. 
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Бүгінгі біздің қоғамда адамдарды алаңдататын мәселелер көптеп кездесуде. Солардың бірі әлем дабыл 

қаққан жасөспірімдер арасында көбейіп бара жатқан суицид проблемасы. Демократиялық және экономикалық 

қайта өрлеу дәуірінде адам санасы да түбегейлі өзгерістерге енді. Бұл кезең әсіресе жасөспірімдерге ауыр 

тиюде. Себебі олар жас ерекшеліктеріне сәйкес тұрақсыз, қолайсыз жағдайларды басынан өткереді. Жалпы 
жасөспірімдік кезеңде адам түрлі қиындықтарға қарсы тұруға қабілетсіз және бұл кезең  психикалық және 

денелік тұрақсыздықтың айқын көрінетін кезеңі. Адамның өміріндегі 14-25 жас аралығы оның аутоагрессивті 

әсерлерге жоғары сезімталдығымен сипатталады. 

Еліміздің болашағы саналатын жастардың арасында өзінеөзі қол жұмсау секілді мұндай оқыс әрекеттерге 

баруы бүгінгі күні алаңдатарлық жағдай. Жалпы суицид дегеніміз (ағылшын тіліндегі «suicide» сөзінен шыққан, 

өзіне-өзі қол жұмсау) - бұл мақсатқа бағытталған адамның өз бетімен өмірден кету, саналы түрде жоспарланып, 

іске асатын адамның өзіне-өзі қол жұмсау әрекеті. Суицидті мінез-құлық - тұлғаның маңызды қажеттіліктерін 

қанағаттандыру жолында кездесетін кедергілерге қарсылық көрсетуге қабілетсіздіктің нәтижесінде туындайтын 

әрекет [1]. Күшті эмоционалды дағдарыс қарқынды сипат алған кезде тұлға жағдайдан шығатын жолды дұрыс 

таба алмайды. Ол үшін өмір маңызын жояды. Суицидті мінез-құлық ауқымды ұғым. Оның құрамына суицид 

әрекетімен қатар өліммен аяқталмаған суицидті талпыныстар, өзіне-өзі қол жұмсауға даярлықты білдіретін 

пікірлер, ойлар, ниеттер енеді. 
Өзіне- өзі қолжұмсаудың себептерін алғаш зерттеген ғалымдардың бірі 

Э.Дюркгейм өлімге итермелейтін себептерден бастап зерттеген: эгоисттік себеп (қоғам мен индивидттің 

арасындағы қарым- қатынастың әлсіреуі); альтуристік (шындық үшін немесе басқа адамдар үшін); аномикалық 

(қоғамдағы дағдарыс жағдайлар). 

Дорпат және Босвелл суицидтті әрекеттік немесе демонстративті деп қарастырған, өзінің өміріне 

қастандық ету әрекеті. 

Л.Векштайн (L. Wekstein) суицидттік әрекеттің отызға жуық түрін көрсетеді: алкоголдік немесе 

нашақорлық мәселесі, рационалды суицид, психикалық және экзистенционалды және т.б. [2]. 
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Э. Фроммның пікіріне де мән беру керек, дамып келе жатқан қоғамға адам икемделе алмаса, жекеленіп 

қалғандығы туралы сезім пайда болады сол себептен осы невротикалық сезімнен айырылудың жолы ретінде 

өзіне қол жұмсайды деген . 

Суицидке барған адамдардың соңғы хаттарын зерттеумен айналысқан көптеген авторлардың пікірінше 

қағидалы сөздер, жазудағы қателер, қарама қайшы сөздер, ызасы келтірілген жағдайлар кездеседі деген. 

Л.И.Постовалов  отбасылық суицидттің әлеуметтік- психологиялық аспектілерін көрсеткен. Отбасылық 

классификация бойынша: интеграцияланған және дезинтеграцияланған, гармониялық және дисгармониялық, 

корпоративтік және альтуристік, ашық және жабық, авторитарлы және демократиялық.[3] 
XX ғасырдың басында З. Фрейд суицидтің алғашқы психологиялық теориясының негізін салды. Онда 

ғалым адамның өзін-өзі өлтіруіне бағытталған агрессияның ролін атап көрсетті. Американдық психиатр 

К.Меннингер З. Фрейд идеяларын жалғастырды. Оның ойынша, барлық суицидтер үш өзара байланысты 

санасыз себептерден болады: кек-жек көрушілік (өлтіру тілегі), депрессия-үмітсіздік (өлу тілегі), өзін -өзі 

кінәлау сезімі (өліп қалу тілегі). Психологиялық тұжырымдамаларға сай суицидті тенденциялардың 

қалыптасуында негізгі фактор ретінде психологиялық фактор саналады. 

А.Г Амбрумова, Е.М Вроно жасөспірімдік шақтағы суицидті мінез-құлыққа тән тұлғалық ерекшеліктерді 

зерттей отырып, олардың көп бөлігіне импульсивтілік тән деген. Барлық суицидент жасөспірімдер 

эксплозивтілік және эмоционалды тұрақсыздықпен сипатталады. Бұндай жасөспірімдердің көңіл-күйлерінің 

өзгеруі бір сәт пен мәнсіз әсерлерге тәуелді. Дау-жанжалды ситуацияларда оларда үрейлену элементтері бірге 

жүретін шашыраңқылық күй, вегетативті бұзылыстар пайда болады. 

Импульсивтілік, эмоционалды тұрақсыздық көптеген жасөспірімдерге тән. Оларда өзіндік талдау сезімі 
өрістей түседі, өлім мен өмір проблемаларына деген қызығушылық жоғарылайды, осы бағыттағы 

философиялық сұрақтармен айналысу күшейе түседі. Жасөспірімдер қоғамда өз орнын іздей отыра, өмірдің 

мәнін түсінуге тырысады. 

Жасөспірімдер арасында өзіне- өзі қол жұмсаудың себептері: 

• Депрессиялық көңіл күй. Жеткіншектің жанының жараланғыштығы, психикалық ауруларға шалдығуы 

да әсерін тигізеді. 

• Отбасындағы шиленіскен қарым- қатынастар әсерін тигізеді; 

• Оқудағы қиындықтар (мұғаліммен ортақ тіл табыса алмауы да әсерін тигізеді); 

• Ол әдетте сәтсіздіктің белгісі, басқа адамдармен қарым- қатынасындағы сәтсіздіктер, жақын адамынан 

айырылу; 

• Қоғамдық орындардағы эмоционалдық,психикалық көңіл күйге назар аудармай, ауыр дөрекі сөздермен 
кемсіту, ар ождан, намысқа тию; 

• Дене бітімінде физиологиялық кемшіліктер (адамның өзіне- өзі қанағаттанбауы). 

Жасөспірімдердің суицид жасауға итермелейтін жағдайдың бірі ғашықтық сезім немесе махаббат. Қазіргі 

кезде бәрімізге белгілі Шекспирдің кейіпкерлері Ромео мен Джульетта оқиғасы. Ғашықтық жолында өз өмірін 

қиюға дейін барады. Көбіне махаббаттың құрбаны болып жатқан суицид өз ізін қалдырып кетеді екен. Міне 

осындай жолдармен өмірден өтуі жөн көрген жасөспірімдеріміз сан қилы оқиғаларды қағаз бетіне ойластырып 

тастап кетуге тырысады. Көбіне мұндай өлер алдындағы соңғы тілек немесе хат тастап кету бұлардың барлығы 

да кинофильмдерден алынады. Мұны психологияда «Вертер синдромы» деп атайды [4]. 

Жасөспірімдік кезеңдегі суицид бұл көмекке шақыру жан айқайы, өзінің ситуациясына өзгелердің 

назарын аудартуға тырысу. Бұл жерде шынайы өлім тілегі болмайды, өлім туралы ойлары анық емес, 

инфантильді түрде болады. 
Жасөспірімдік кезеңдегі суицидті мінез-құлық өмірлік тәжірибенің жеткіліксіздігімен байланысты. 

Жасөспірімдер өмірлік мақсаттарын дұрыс анықтауға және оған жетудің жолдарын белгілеуге қабілетсіз. И.П. 

Павлов өзіне-өзі қол салуды «мақсат рефлексін» жоғалту арқылы түсіндіреді. Осыған байланысты ғалым былай 

деп тұжырым жасады: «Мақсат рефлексі үлкен өмірлік мәнге ие, ол әрбір адамның өмірлік энергиясының басты 

формасы. Мақсат жоғалған кезде өмірдің де қызықтылық деңгейі төмендейді. Әрине адамдардың өмірлік 

мақсаттары шексіз. Өзіне өзі қол салу кезінде өмір рефлекстерінің тежелуі, тоқталысы орын алады...». 

Осылайша, И.П Павлов суицид әрекетін жасаған тұлғалар психикалық науқастар деген пікірді жоққа шығарды 

[5]. 

Жасөспірімдік кезеңдегі суицид келесі факторлармен шартталады:балалық шақтың толымсыз және аз 

қамтылған отбасында өтуі. Отбасындағы ауыр психологиялық ахуал, ата-анасының біреуінен айырылу, ата-ана 

арасындағы дау-жанжалдың көріністері, олардың алкогольды тұрақты қолдануы және т.б. Балалық шақтың 

психологиялық тұрғыдан бұзылған отбасында өтуі: жасөспірімнің ата-анасымен қабылданбауы, тәрбиенің 
әділетсіз тәсілдерін қолдану, шектен тыс талап қою, жасөспірімдердің өз беттілігін шектеу, ата-анасына 

тәуелділік, жазалау шараларын көп қолдану. 

Қорыта келе балаға әрқашан назар аудару, түсінуге тырысу, мәселелерін шешуге көмектесу, өзіндік 

тәжірибемен бөлісу, ұрысу, жекіру орнына жиі мақтап мадақтап отыру, кешірімді болу, ал ең бастысы, бала 

қандай болса, солай қабылдау, сол қалпында жақсы көру, кемшілігін жасырып, артықшылығын асырып, оны 

жақсы көретіндікті сездірту бұл келеңсіз жағдайларды алдын алатын жолдардың бірі. 
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"АҚ ЖАЙЫҚ" ТРИЛОГИЯСЫНДАҒЫ ДӘУІР СИПАТЫ 

 

Қалдыбай Б.Н. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ тарихын оның ақтаңдақ беттерін ұлттық мүдде тұрғысынан зерттеудің соңғы жылдары батыл 

қолға алынғаны белгілі. Солардың қатарында көрнекті жазушы, Қазақ ССР мемлекеттік сыйлығының иегері 

Хамза Есенжанов кесек туындыларымен қазақ әдебиетіне қомақты үлес қосқан дархан дарын иесі. Ақтандақтар 

қасіретін басынан кешірген, алмағайып дәуірдің зұлматын басынан өткізген қайсар жандар қатарында Хамза 

Есенжановтың есімі ерекше. Көрнекті қаламгер есімін бүкіл қазақ жұртына, оқырман қауымға «Ақ Жайық» 

романымен танылды. Бұл шығармада толқыны жағаға соққан асау Жайық өңірінің Алашорда кезіндегі тарихи 

өмірі суреттелген. 

Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Хамза Есенжановтың «Ақ Жайық» романының «Төңкеріс 
үстінде» атты бірінші кітабында 1918-19 жылдардағы Орал өңіріндегі қанды төңкеріс оқиғалары суреткерлік 

көзбен терең психологиялық тұрғыда бейнеленеді. Трилогияның екінші кітабы сол 1918 жылдың 

желтоқсанында жергілікті халықпен тізе біріктіре қимылдап, Қызыл Армияның Орал өңірінің азат ету 

жорығына келіп тіркеледі. Ал “Тар кезең” романында Войско үкіметінің мықты тірегі, ұлтшылдық ұранның 

ұясы, қырық құранды хан жасақшыларының басындағы шындық көрсетілген [1, 342]. 

Профессор Ж.Дәдебаевтың «Өмір шындығы және көркемдік шешім» (1991) атты монографиясында: 

«Тарихи дәуір шындығы тек тарихи шығармалар құрылымында ғана емес, бүгінгі күн тақырыбына жазылған 

туындылардың сюжеттік және композициялық желілерінде де кең көрініс тауып отыр. Соған орай, қазақ 

әдебиетінің жеткен биігі мен асқан асуын анықтауда, пайымдап бағалауда тарихи өткен дәуір шындығын 

суреттеуге арналған шығармалардың көркемдік ерекшеліктерін арнайы қарастырудың маңызы жоғары 

екендігінде сөз жоқ», - деп келтірілген [2, 60]. Қазақстанның тәуелсіздігі жарияланғанға дейінгі тарихи 
тақырыпты игерудің поэтикалық үрдісіне және өзектілігіне ғылыми байыптау жасаған. Зерттеуші осы пікірін 

зерттеулерінде тарихи тақырыптағы кейбір романдарда нақты тарихи тұлғалардан гөрі ойдан шығарылған 

көркемдік қиялға негізделген бейнелер де орын алатынын қарастырған.  

Қазақ прозасындағы тарихи шындық поэтикасы бағдарымен жазылған Х.Есенжановтың «Ақ 

жайық»трилогиясы ұлттық әдебиетіміздің әлемдік тәжірибедегі үлгілермен үндестігін айқын аңғартады [3, 85]. 

Аталған романда ұлттық тарихымыздағы қайраткерлер тұлғаларының, оқиғалардың барлығы да шындықты 

көркем бейнелеудегі қаламгер шеберлігін, өзіндік мәнер машығын танытады. Бұл трилогияда Қазақстан 

тарихының материалдық және рухани мәдениет салаларындағы даму оқиғалары, кеңестік кезеңнің жетістіктері 

мен кемшіліктері, көрнекті тарихи қайраткерлердің әрқайсысына тән даралық сипаттары, қоғамның, 

мемлекеттің, шаруашылық ортаның қарым-қатынастарындағы қайшылықтар мен қақтығыстары баяндалады.  

«Ақ Жайық» трилогиясында белгілі тарихи тұлғалар тағдыры суреттелген. Олардың қатарында Оралда 
1918 жылы бірінші облыстық Совдепті құрған адамдар, юрист Бақытжан Қаратаев, Доссордың жұмысшысы 

мектебінде істейтін мұғалім Павел Червяков, Меңдікерей Ипмағаметов, Әмірғали (Әмір) Ипмағаметов, 

Әбдірахман Әйтиев, солдат Иван Белан, Ғұбайдолла Әлібеков, Совдептің тұңғыш председателі, жалынды 

үгітші, шешен П.Дмитриев, Орал гимназиясының оқушылары, және басқалар бар [4, 185]. 

Революциялық тарихи кесек оқиғалар тұсында революциялық идеяны ту қылып ұстаған жеке тарихи 

тұлғалар жұртшылықты өз бітімі, табиғатына қарай әрекетке тартатын қозғаушы құдірет көзі тәрізді. 

Тарихи тұлғалардың кескін-келбетін қаламгерлер көркем бейненің шынайылығын танытатын реалистік 

танымға негіздеп береді. Тарихи тұлғалардың шынайы кескін-келбеті арқылы олардың табиғи мінез-құлық 

психологиясы да, киінген киімдері де уақытына сәйкес дәстүрлі болмысына лайықты етіп жинақталады. 

Тарихилық – көркем бейненің реалистік негізі. 

Көркем бейненің тарихи деректерге негізделе отырып, әдеби шығарманың халықтық сипатын күшейте 

түсетін мұндай ерекшеліктері жазушының шеберлік тәсілі тұрғысынан айқындалады. «Ақ Жайық» 
романындағы тарихи тұлғалардың күрделі тағдырлы іс-әрекеттері, мінез-құлық қасиеттері, кескін-келбеттері 

ұлттық-этнографиялық негіздерін сақтай отырып, суреткерлік-көркемдігімен жазылған. Аталған романда халық 

тарихындағы көрнекті тұлғалардың сомдалуы осы заңдылық бойынша бағаланады. Әдебиеттанушы ғалым 

Ж.Тілеповтың пікірі де сөз арқауындағы тарихи деректілік шындық тағылымын дәйектей түседі: «...белгілі бір 

автор ел тарихымен байланысты шығармасын қай машықта жазса да, ондағы көтерілген мәселе – болған 

шындықтан ауытқымаған шынайылықпен ерекшеленбек. Тек сонда ғана назар аударылып отырған туындының 

бойынан тарихилық ізделмек, ондағы көрініс берген жайлар мен деректілікке ие тарихи құжаттармен 

салыстырылмақ. Олай болмаған жағдайда тарихилық проблемасы туралы сөз қозғаудың өзі артық» [5, 95]. 
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Қазақ романдарындағы тарихи тұлғалардың көркем бейне тұғырында бейнелеуінде осы айтылған пікірге сәйкес 

заңдылықтың сақталғанын көреміз. 

Тарихтағы революция мен азамат соғысы жылдарындағы дәуірдің әр қилы аласапыран құбылыстары 

Жайық өлкесінде көрініс тапты. Хамза Есенжановтың романдары Жайық бойындағы елдің революция 

қарсаңындағы өмірін, революцияға келу жолын, ондағы азаттық идеаларынынң тарауын, ауылды советтендіру 

кезіндегі тап тартысының әр қилы шындығын эпикалық тұрғыда суреттеп берді. Оның кейіпкерлері де бір 

кітаптан бір кітапқа ауысып, революциялық күрестің ұзақ жолынан өтеді. Жазушы жасап кеткен қазына 

әдебиеттің алтын қорының мәңгілік мұрасы.  
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КӨНЕ ТҮРКІЛЕР ЛЕКСИКОНДАРЫНЫҢ МОНОСИЛАБТЫҚ НЕГІЗІ 

 

Қарағұлова Ж. Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

 

Қазақ тілі тарихи ономастикасының терең зерттеуді қажет ететін өзекті мәселелерінің бірі де - көне 

түркілік қабаттың қазіргі казақ атаулар жүйесіне қатыс-дәрежесін, ішкі-сыртқы кұрылымдық модельдеріндегі 

ортақтықтар мен ерекшеліктер деңгейін, ономастикондар құрамындағы түбір сөз дамуын айқыңдап алу. VІІ-IX 

ғасыр аясында өмір сүріп, өзіндік дара мәдениетін қалыптастырған көне түркілердің бар болмысын, 

дүниетанымдық ерекшеліктерін көрсететін онимдік бірліктер көне түркі жазба мұраларында молынан 

сақталған. Олардың негізгі бөлігін топонимдер, антропонимдер, этнонимдер құрайды, Aj, Kun, Ulker тәрізді 

космонимдер, Тanrі теонимі, Umaj, qut, iduq jer-sub мифонимдері, тұлпарларды атауға арналған зоонимдер 

қолданылады. Академик Ә.Т.Қайдар: "Этногенез проблемасына байланысты тіл деректерін пайдалану дегенде 
біз ең алдымен этнонимдерге жасалатын этимологиялық талдауларды айтқан болар едік, - деген ойлары арқылы 

этнонимдерді зерделеудің маңыздылығын көрсетеді [1,35 б.]. 

Казақ тіліңдегі этнонимдер де жалпы лексиканың элементтері болғандықтан алтайлық, 

түркілік,қыпшақтык, қазақы қабаттардан тұрады. Көне қабаттарға жататын этнонимдердің кейбірі қазіргі 

қазақ тілі этножүйесінде қолданылмауы немесе олардың сұлбалары қазіргі этнонимдердің морфологиялық 

компоненттері ретінде ғана сақталуы да мүмкін. Бұл тіл табиғатына тән тарихи заңдылық. Түркілік қабаттың 

VII-IX ғасырларындағы этнонимдердің тұлғалық, құрылымдық, семантикалық сыр-сипатын көрсететін дерек 

көзі — Орхон-Енисей жазба ескерткіштері тілінде кездесетін ру, тайпа атаулары. Ескерткіштер тілінде қазіргі 

түркі тілдерінде қолданылып жүрген немесе тарихтан белгілі көне атаулар да, қандай этностың атауы екені 

белгісіз, бізге беймәлім этнонимдер де кездеседі Ескертіштер тілінде жиі ұшырасатын дербес лексемалық 

қабілеті бар бір буынды этнонимдердің бірі az тайпасының атауы: Az elteberin tutdi "Аз (халқы) елтеберін 
тұтты" КТү. 43 (Айд. I, 190); Colgi az eri boltim "Шөлдегі аз ері болдым" Тон. 23; Ozum azjirim "Өзімнің аз 

жерім" Тон. 24 (Айд. II, 108). С.Аманжолов Каспий теңізі ІХ-Х ғасырларда Хазар дариясы аталғанын көрсете 

отырып, казақ этнонимі құрамындағы қаз/қас/хас морфемасын жоғарыда аталған лексемалар құрамындағы 

хаз/кас морфемаларымен байланыстырады. Көне тайпалар аздар мен сақтардың тарихи, генеалогиялық 

байланысы негізінде қазақ этнонимі қаз (<һаз<хаз<қаз) және сақ лексемаларының бірігуі арқылы жасалғаны 

тарихи-лингвистикалық тұрғыдан дәйектелген мәселе.  

Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінде отызға жуық этнонимдер кездеседі. Олардың ішінде turges, 

usun/ujsin, qibsaq, toqar, tardus, apar, quriqan т.б. тәрізді түркі халықгарының атаулары да, qitan, tabyac, tat, tiipiit, 

soydi, tezik т.б. сияқты басқа халыктардың атаулары да бар. Көне түркі жазбаларының окиға желісі негізінен 

сол кездегі түркі елдерінің басынан өткізген тарихи-әлеуметтік, саяси оқиғаларға, жаугершілік жағдайдағы 

халыктың жай-күйі мен ел бастаған кағандардың, олардың төңірегіндегі кеңесшілері мен қолбасшы 

батырлардың әскери – тактикалық іс-әрекеттерін, ел басқарудағы және көрші елдермен дипломатиялық қарым-
қатынас орнатудағы іскерлігі мен кемшіліктерін баяндауға, тәңірлік идеясын барлық түркі жұртшылығын 

ынтымаққа, бірлікке шақырудың құралы ретінде насихаттауға құрылғандықтан ескеткіштер тіліндегі 

антропонимдер түркілік аристократияға тән гонорофорлық есімдерден тұрады. Сондықтан Орхон, Енисей, 

Талас жазбаларындағы кейіпкерлер есімдерінің басым бөлігіне титуларлық лексемалар қосарланып 

қолданылады. El: Eletmic, Elteris, Elbilge, Kul: Kultegin KT. Kulicor КЧ. Kultud'in ИА. 1(1)4, Kulig ijge, Kuligtuyan 

E., 14, Kulug Cugsi Эл. YI, Kul irkin т. 

Адамзат әлеміндегі әрбір индивидті даралаушы лингвистикалық таңба - адам есімдері этнос санасында 

танылған идеялар жиынтығының сұрыпталған жүйесі [3,19б.]. Көне түркі жазба мұралары тілінде қолданылған 

этнонимдерді толық жинақтап, олар туралы бұрын-соңды айтылған пікірлерді саралап, қазіргі түркі 
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этнонимдеріне қатыс-дәрежесін, морфологаялық, семантикалық құрылымын, этимологиялық негізін 

моносиллабтық деңгейде айқындау түркі лингвистикасының өзекті проблемасы. 
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ОРАЛХАН БӨКЕЙ ПОВЕСТЕРІНІҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Қарасай М 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Оралхан Бөкей-өте күрделі жазушы. Кемел суреткердің прозалық шығармаларын әлденеше қырынан 

зерттеуге болады. Бөкей туындыларындағы уақыт, қоғам, адам, романтикалық сарын, философиялық 

толғау,көркемдік ерекшеліктердің әр қилы жолдары , түр дамыту мен көркемдік бірлік тағы да басқа мәселелер 
өз шешімін таба бермек. 

«Қайдасың, қасқа құлыным» бас кейіпкердің атынан, бірінші жақпен баяндалады. Шығарманың бүкіл өн 

бойындағы тілдік өрнек осыған орай құралған: кейіпкердің ой-толғауы табиғат суретімен астарласып, араласып 

жатады, өйткені табиғатты сезінбесе, ол адам романтик болар ма! Және ой қуалаған адамның түйсігінде табиғат 

тек танылып қоймайды, ол «тіріліп» кетеді. Жалпы, Оралханның көптеген туындыларында табиғат, Алтай 

табиғаты негізгі фон, кейде тіпті кейіпкерлермен жарыса жүретін образ иесі екенін аңғару қиын емес. Жазушы 

Оралхан Бөкей - туған өлкесі - әсем Алтайдың, асқақ Алтайдың жыршысы! Оның шығармалары Алтай 

өлкесінің гимні іспеттес. Табиғатқа жан бітіре, оған адамның қиял - әрекетін, қасиет – қадірін тікелей суреттеу 

– Оралханның тілінің өзіне тән бір белгісі. [1.129] Жалғыз «Қайдасың, қасқа құлыным» емес, О.Бөкейдің өзге 

шығармаларында да табиғат тірі жан иесі болып суреттеледі: «адырлар... ойға батып, бүк түсіп жатыр». 

Табиғаттың сын - сипаты, тұс - тұрпаты да адамдарға тән қасиеттермен берліген:жат бауыр күз,аждаһа қыс, 
жетім тамшы, салдақы жел, тәкәппар тас, ойшыл орман, тоқ түлкі бұлт, т.с.т. Мұндай «орынсыз» тұрған 

эпитеттердің жаттығы сезілмейді, керісінше, олар  жалпы жазушы өрнегімен үндес келіп оның қолтаңбасының 

бір қырын таныта түседі. Демек, Оралхан ұсынған табиғат - адам тіршілігінің ажырамас компоненті, адам, 

рухани дүниесінің фоны, көңіл-күйінің аккомпономенті. О.Бөкейдің көптеген повестері лиризмге толы 

туындылар. Мен, әсіресе «Қайдасың, қасқа құлыным» уыз жастықтың арманы, ізгілікке іңкәрлығы жайындағы 

поэма дер ем. «Елең-алаң» да – ересектікке қадам қойған мазасыз шақ жайлы лирика. Сондықтан автор 

табиғаттың поэтикалық образын жасаса, ол сол шығармалардың жанры мен тілінің сәйкестігі қабысу болып 

тұр. Демек, бұл-жазушы тіл өрнегінің бір түрі. Келесі қырын бейнелеуіш (образдылық жасайтын) тәсілдерінен 

іздеуге болады. Көркем шығарма өзінің образдылығымен ерекшеленеді. Теңеу, метфора, эпитет, метонимия, 

синекдоха, әсірелеу, параллелизм т.б. сияқты поэтикалық құралдар тек өлең сөзге-поэзияға ғана емес, прозаға 

да тән екенін, оның ішінде лирикалық үнде келетін повесть, әңгіме, новеллаларда молынан қолданылатын 
суреткерлік амал екенін білеміз. 

«Жетім бота» повесінде сәулетші Тасжан ойы автордың телегей теңіз ойларымен астасып үлкейіп келеді. 

Бұл жолға жазушы әртүрлі жолмен келетіндігі байқалады. Мысалы: «Ол кереметті көруді екі мыңыншы жылы 

келер ұрпаққа қалдырайық та,ендігі әңгімені қазіргі заманның ұланына берейік», - дейді де басты кейіпкер 

Тасжанның өзіне кезек береді. Оның өзі туралы танстыруы қала, өнер, сәлет өнері жайлы ой-толғамдарға 

ауысады, «Ия ағайын, өмірдің үнсіз әуенін тудырып, тас пен топыраққа жан бітіретін сәулетші өнерінен асқан, 

сәулетші мамандығынан ардақты не бар екен бұл жалғанда. Рас, анау қарлығаштың ұясындай сәнді үйлерде 

біреулер өлер, біреулер туар, талай жылдар өтіп, жаңа ғасырдың табалдырығынан да аттармыз, ол күнге менің 

ғұмырым жетер, бәлкім, жетпес де, бірақ мен салуға қатысқан Ақтау қалады артымда: оны жер бетінен 

жоғалтып жіберетін күш жоқ» Төл сөзді беру тәсілдерін автор ажыратып жұмсайды: ең алдымен ол төл сөз 

диалог пе монолог пе – осыған қарай конструкция құрайды. Одан соң төл сөз айтылған сөз бе, кейіпкердің ойы 

ма – бұл да өз құрылымымен, тіпті өз тыныс белгілерімен келеді. Үшіншіден төл сөзді ұйымдастыруда сол 
сөзді қашан айтылғаны еске алынады. [1.131]. Жазушы өзінің «Сайтан көпір» деген повестінде өз 

геройларының азаматтық, ерлік тұлғасын, төзімділігін сайтан көпірдің тар қыспағына салып сынайды. 

Повестегі образдар  психологиялық жолмен жасалған, басқа түскен қиыншылыққы қарсы ерлікпен күресе 

отырып, олар қуанышпен қайғының, күйіні пен сүйініштің алуан түрлі сәтін бастан кешеді, өз өмірі, айналасы, 

өткені мен болашағы жайында ойланады. Сондықтан автор образды ашуға ішкі монологты көбірке 

пайдаланады. Шығарма сюжеті уақиғаны баяндау, әңгімелеуденгөрі герой бойындағы азаматтық тартыстың 

динамикасына негізделе дамиды. «Қар қызы» атты повесін Қонқай атты жұмбақ шал суреттеледі. Ол қалың 

елден алыс Айыртаудың буырында қар басып жатқан жалғыз үйде жеке өзі оңаша өмір сүреді. Қоңқай 

бейнесіне автор аңыздық та сипат береді. Қар қызының шығуын да оның зорлығымен баланыстырады. Алайда 
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Қоңқай бейнесі аңыз емес реалды образ есебінде повесте сәтті шыққан. Ол ешкімге жақсылық тілемейтін, 

залым жау. Қоңқайдың зұлымдықтың символы ретінде суреттей отырып, Оралхан оған қарсы екінші бір қартты 

қарсы қояды. «Қар қызы» повесі «Біздің жақта қыс ұзақ» атты кітабына жарияланады [2.123]. 

Кітапқа жазған соңғы сөзінде Оралхан өз шығармаларындағы осындай бір қиялдан, арманнан туған 

жұмбақ көріністердің «заңдылығын»дүниежүзілік әдебиеттің кейбір үлгілерінде кездесетінімен түсіндірмек 

болыпты. Бірақ оның себебін, жазушылык концепциясын ашып айтпайды. Ертегілік – мифтік сюжеттердің, 

образдардың шығармаға кіруі, сол арқылы адамның күрескер рухын, гуманизмін ашыға ұмтылу дүниежүзілік 

әдебиетте де, совет әдебиетінде де кездесетіні рас. Ондай үлгілерді өмірді бейнелеудің бір түрі ретінде 
пайдалануға болады. Жоғарыда айтылғандай, ол реализмнің даңғыл жолы емес. Сондықтан ол реалистік 

туындының рунына қайшы келмей, оның белгілі моменттерде толықтыра алатын, геройлардың іс- әрекетіне 

көтерінкілік беретін образдар болуы тиіс. Геройдың арманшылдығын қиалын суреттейміндеп, өмірден алыс 

фантазия жетегінде кетіп қалу, жұмбақ шешімдерге ұмтылу негізгі мақсат болмауы керек. Реалистік әдебиет еш 

уақытта алына ондай мақсат қоймайды [2.128]. Шығармалары образды тілге, бейнелі суретке бай. Әсіресе ол 

адам психологиясын еркін, ішіне кіре суреттейді. Табиғатты Алтай табиғатын жетік біледі, оны да 

геройларының тағдырына ортақтастыра көркем бейнелейді. 

Оралхан тілді жақсы біледі. Орынды, образды түрді қолдана, пайдалана алады. Сонымен бірге онда екі 

ұшты ұғым тудыратын, кейде мағынасы айқын емес сөздер де ұшырайды. «Бәрі де майдан» повесінде Ахаңның 

кемпірі Алманың кішентай ағаш шелекке жинаған қаймағын пісіп май алуы сөз болады. Екінші бір жерде автор 

оны іркіт пісті дейді. Бұл жерде автор қаймақпен іркітті бір мағынада қолданады. Алтай бойында қалай 

қолданатынын білмеймін, ескі қазақ  ұғымында, іркіт – іріген сүт. Соны жинап, қазақтар құрт қайнатады. Ал 
майды қаймақтан, кілегейден алатын. Орынбай үйде қонақ боп отырған Ақан насыбай атады, соның артынша 

насыбайды құмарлана иіскеді- дейді автор. Насыбай атып алған адам, оны қолма-қол қайта иіскеуші ме еді? 

[2.131]. Сөз жоқ, қай жазушының болсын, сөз қолдансында өзі туып өскен ортаның әсері болады, оны жоққа 

шығару әділетсіздік болар еді. Дегенмен жазушы атанып, қолға қалам алған әрбір адам тек өз ауылының емес, 

бүкіл халықтың қайраткері екенін түсіну керек. Ал халықтық деген сөздің деген сөздің өз жауапкершілігі 

болады: халықтың әдеби тілдік нормасын зерттеу, сақтау, оны толықтыру, жетілдіру міндеттері алдында 

тұрады. Мұны Оралханның да есінке салып қою артық болмайды деп ойлаймын. 
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Фразеологизмдердің ішіндегі кейбір сөздер семантикалық жағынан ерекше байқалып, түп қазық есебі 

қызмет атқарады. Академик І.Кеңесбаев мұндай сөздердің фразеологиялық құрамындағы ұйытқы сөздер екенін 

айтады [1, 259].  
Көңіл-күйге қатысты фразеолгоизмдердің көпшілігінің жасалуына ұйытқы болатын  денем үшелерінің 

атаулары бар соматикалық фразеологизмдер болып саналады. Бұл туралы ғалым Ә.Болғанбаев "Анатомиялық 

атаулар негізгі сөздік қорға жататындықтан, көпмағыналы, туынды, жаңа сөз жасауға соншама бейімділігімен 

ғана сипатталмайды, сонымен бірге тұрақты тіркестер жасаудағы белсенді қызметімен де айырықша көзге 

түседі", - деп, соматизмнің фразеология жасаудағы маңызын айтады [2, 107]. 

Түркі тілдеріндегі қыпшақ тобынағы тілдерде дене мүшелері ұйытқы болған фразеологизмдер, негізінен, 

осы тілдерде кең таралған, жиі қолданылатын, өздеріне тән құрылымдық және семантикалық ерекшеліктері бар, 

көркем ойлаудың ұлттық бояуын жинақтаған, құрылымдық, семантикалық жүйелеріндегі 

айырмашылықтарымен ұқсастықтарын, әр тілдің өзінеғана тән ерекшеліктерін анықтап зерттеудің негізгі 

нысанын белгілейді. Соматикалық атаулар, яғни дене мүшелерінің атаулары арқылы жасалған фразеологизмдер 

бір-біріне тәуелсіз, әр тілде, адам баласының қоршаған ортаны, мінез-құлықты, табиғатты, өмірде болатын 

әртүрлі жағдайларды, адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасын өздері арқылы, өздерінің дене мүшелері 
арқылы тудырған. 

Қазақ тіліндегі анатомиялық атаулардың ішіндегі фразеологизмдерді жасауда қызметі жағынан ең 

өнімділері деп жүрек, көз, жан, бас, қан, бет, ауыз, т. б. 

Адам өміріндегі маңызды дене мүшесінің бірі жүрек сөзі түркі тілдерінің бәрінде де фразеологизмдер 

жасаудағы ерекшелігімен танылады. Төменде қазақ, татар, башқұрт тілдерінде "жүрек" соматизмі ұйытқы 

болған фразеологизмдерге талдау жасадық. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі бойынша алынған 

мысалдарды келтірсек: 

Жүрегі алып ұшты- қатты толқыды.(Қорыққанда, я қуанғанда көңілді болатын қатты қобалжу сәті 

туралы айтылады) [3, 277-278 ]. 
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Жүрегі елжіреді -жаны ашыды, мейірленді [3, 278]. 

Жүрегі жарылды - қатты қуанды, көңілденді [3, 278]. 

Жүрегі дірете қалды - бірден қатты шошыды [3,278]. 

Жүрегі қарсайырылды - қайғыдан қатты күйінді [3, 279]. 

Жүрегіне дақ түсті - қайғы, өкініш ұялады, өксікті өкініш меңдеді [3, 279]. 

Жүрегі өрекпіді- көңілі қобалжыды [3, 280]. 

Жүрегі от боп жанды -қапа болды, қайғырды, уайымдады [3, 280]. 

Жүрегі су етті - бойын қорқыныш биледі, үрейленді, зәресі ұшты [3, 281]. 
Жүрегі суып қоя сала берді - қатты қорықты үрейленді [3, 281]. 

Жүрегі тас төбесіне шықты - қатты үрейленді,шошып кетті [3, 281]. 

Жүрегі ұшты - қатты үрейленді,шошып кетті [3, 281]. 

Жүрегі тебіренді - елжіреді [3, 278]. 

Жүрегі шайлықты - шошыды, сескенді, запы болды [3, 281]. 

Жүрекке ас батпады- сабырсызданды, көңілі орнына түспеді, көңілі күпті болды, жегені желім болды [3, 

281.] 

Жүрек қалмады - қатты қорықты, үрейленді [3, 282]. 

Жүректі дерт алды -қайғыланды, қапаланды [3, 282]. 

Ал татар тілінде жүрексоматизмі ұйытқы болған фразеологизмдер мыналар: 

Йөреҡ алыну - ҡурҡу [4, 59]. 

Йөреҡ бугазгаҡилеп терәлү - биҡ ҡаты ҡурҡу [4, 60]. 
Йөрәҡ дулау - борчылу, ныҡ дулҡынлану [4, 60]. 

Йөрәҡ жу иту - сисҡәнү, биҡ ҡаты ҡурҡу [4, 60]. 

Йөрәҡ итен талау - ҡайгыру, газаплану [4, 60]. 

Йөрәҡҡөл булу - ҡайгыга төшү [4, 60]. 

Йөрәҡ сиҡерү - ныҡ дулҡынлану [4, 61]. 

Йөрәҡтабанга төшү - биҡ ҡаты ҡурҡу [4, 61]. 

Йөрәҡ тетрәү - ныҡ дулҡынлану; ҡурҡу, ҡаушау [4, 61]. 

Йөрәҡ уч төбендә - биҡ ҡаты ҡурҡу [4, 62.] 

Йөрәҡ чыга язу - ныҡ ҡурҡу, дулҡынлану [4, 62]. 

Йөрәҡ ярылу - чиҡтән тыш ҡурҡу [4, 62]. 

Йөрәҡ жиргә тәгәрәү - ныҡ ҡурҡу [4, 63]. 
Йөрәҡне ҡаерып алу - ҡаты ҡайгыга төшү [4, 65]. 

Йөрәҡтә ачу ҡайнау - ныҡ ачу ҡилү, нәфрәтләнү [4, 65]. 

Башқұрт тілінде жүреҡ соматизмі ұйытқы болған фразеологимдер: 

Йөрәге ҡүҡрәгенә һыймау - биҡ ныҡ ярһыу, ашҡыныу [5, 30]. 

Йөрәҡ атылып сығырзай булыу - биҡ ныҡ ярһыу, тулҡынланыу [5, 30]. 

Йөрәҡ ҡубыу - ҡапыл шомланыу, ныҡ ҡурҡыуға ,хафаға төшөү [5, 33]. 

Йөрәҡ ҡузғалыу - ныҡ тулҡынланыу, борсолоу [5, 33]. 

Йөрәҡ табанға ҡилеү - биҡ ныҡҡурҡыу, шөре бәреү [5, 35]. 

Йөрәҡ ус төбөндә булыу - ныҡ ҡурҡып турыу [5, 36]. 

Йөрәҡ үҡсәгә ҡитеү - ныҡ ҡурҡыу [5, 36]. 

Йөрәҡ шыу итеү - ҡапыл ҡурҡыу,шомланыу [5, 36]. 
Йөрәҡ яныу - хәсрәтлану, ныҡ ҡайгырыу [5, 37]. 

Йөрәҡ ярһыу - ныҡ тулҡынланыу, хисләнү [5, 37]. 

Үш тілде көңіл-күйге қатысты фразеологизмдерде "жүрек" сөзінің ұйытқы болуымен жасалған тұрақты 

сөз тіркестеріне талдау жасап көрелік. Мысалда келтірілгендей, жүрек сөзіне қатысты көбіне адамның қуаныш 

және қорқыныш сезімдерін білдіру үшін қолданылады. Адамдардағы қорқу сезімін білдіретін 

фразеологизмдермағыналас болғандықтан өзара синонимдік қатар құрайды. Мысалы, жүрегі су ете түсу, жүрегі 

тас төбесіне шығу, жүрегі шайылу, жүрегі дауаламау, жүрегі жарылу, жүрегі қалмау, жүрегі қабынан шығу, 

жүрегі суып қалу,т. б 

Түрҡі тілдерінде жүрек сөзі кейде көңіл сөзімен бірдей мағынада қолданылады. Кейде жүреҡ сөзінің 

орнына бауыр сөзі де жүре береді. Татар тілінің түсіндірме сөздігінде бәгырь (көне сөз) жүрек (бөгеренә төшү, 

башқұрт тілінде бауыр бірінші мағынасы өт шығаратын ағза, екінші мағынасы жүрек деп көрсетілген.Мысалы, 

башқұртша таш бағер "тас жүрек" деген мағынаны білдіреді. 
Бәгырь ҡату - биҡҡатырәнжү, үпҡәләү ҡатыш ачу ҡилү [4,40]. 

Бәгырь тетҡәләнү - борчылу, газаплану [4,40] 

Бұл мысалда бауыр сөзі жүреҡ сөзінің орнына ауыстырылып қолданылып тұр. Яғни, лексикалық 

ерекшеліктерді байқауға болады, ал бұл тұрақты тіркестер ренжу, уайымдау деген мағынада жұмсалып тұр. 

Мұндағы қазақ тіліндегі қатты үрейлену деген мағынаны білдіретін "жүрегі тас төбесіне шықты" 

фразеологизмі татар тілінде"йөрәҡ табанга төшү" түрінде қолданылса, башқұрт тілінде "йөрәҡ табанға ҡилеү" 

түрінде қолданылады. 

Адам денесіндегі жүректен кейін белсенді мүшелердің бірі бас болып саналады. Бас соматизмі арқылы 

жасалған фразеологизмдер: 
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Бас терісі салбырады- үнжырғасы түсті [3,123]. 

Басын шайқады -қайран қалды, таң қалды [3,131]. 

Басы салбырады -еңсесі түсті [3,131]. 

Баш ҡагу - ризалыҡны белдерү, хуплау [4,30]. 

Баш ҡүҡҡә ҡүтәрелү - биҡ ныҡ шатлану, ҡуану [4,30]. 

Баш салындыру - ҡүңелсезләнү [4,30]. 

Башны ташҡа бәрү (ору) – үҡенү [4,32]. 

Башы түшәмгә тию - шатлану,ҡуану [4,32]. 
Баш ҡүҡҡә тейеү - биҡ ныҡ шатланыу [5,68]. 

Баштан сығыу - уйза ҡүңелдә булмау [5,69]. 

Жоғарыдағы мысалдадан байқап тұрғанымыздай, қазақ тіліне қарағанда, татар тілінде бас соматизмі 

қатты қуану, шаттану мағынасында жұмсалып тұр. Ал татар тіліндегі "баш ҡүҡҡә ҡүтәрелү" түріндегі тірҡесі 

мен башқұрт тіліндегі "башы түшәмгә тию" және "баш ҡүҡҡә тейеү" тірҡестерінде мағыналық жағынан 

алшақтық болмаса да, лексикалық құрылымы жағынан ерекшеліктер бар еҡені сөзсіз көрініп тұр. Және қазақ 

тілінде "төбесі көкке екі елі тимеу", "төбесі көкке жетҡендей болу" деген тұрақты сөз тіркестері бар. Бұл 

тіркестердегі көк сөзі мен төбе сөзінің мағыналық реңкі екі түрлі жұмсалады. 
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АҚТӨБЕ ӨҢІРІНЕ ҚАТЫСТЫ ТОПОНИМИКАЛЫҚ АҢЫЗ-ӘҢГІМЕЛЕР 

 

Қожықова А. С. 
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

 Қоршаған ортадағы объектілердің барлығының дерлік өз атаулары бар. БҰҰ сарапшылар тобының 

анықтамасы бойынша, географиялық атау деп Жер шарындағы объектіге қатысты атауды айтады. 

Географиялық атау. Жер бетіндегі белгілі бір жерді, объектіні немесе ауданды атау үшін ұдайы қолданылатын 

жалқы есім болып табылады. Аталған объектілерге жататындар: 

- елді мекендер (мысалы, қалалар, кенттер, ауылдар, деревнялар), 

- әкімшілік бірліктер (мысалы, штаттар, кантондар, облыстар, аудандар, округтар), 

- табиғи объектілер (мысалы, өзендер, таулар, мүйістер, көлдер, теңіздер), 

- жасанды құрылыстар (мысалы, бөгендер, әуежайлар, жолдар), 

- жергілікті халық айрықша мән беретін (кейде діни), шекарасы анық ажыратылмайтын жерлер мен 
аудандар (мысалы, жайылымдар, балық ауланатын аудандар, қасиетті жерлер) 

Географиялық нысандардың атауларын топонимдер (гректің τοπος – «мекен, орын» және ονομά – 

«атау») деп атайды. Жалпы алғанда, лингвистиканың атаулар туралы саласы болып табылатын ономастика 

тұрғысынан алғанда, топоним дегеніміз – тілдің номинация қызметін атқаратын, атайтын және белгілейтін 

бірлігінің бірі. Белгілі бір белгісі бойынша, яғни аумақтық, тілдік, кейде хронологиялық ерекшелігі бойынша 

анықталатын географиялық атаулардың жиынтығын топонимия деп атайды. Топонимия немесе топонимикон 

топонимика ғылымының зерттеу объектісі болып табылады. Топонимияны лингвистер тілдің айрықша 

лексикалық қабаты ретінде қарастырады. Ал географиялық ғылымдар тұрғысынан алғанда, топоним белгілі бір 

нысанға берілген атау ғана емес, оның географиялық болмысын айқындап тұратын, мағыналық жүктемесі 

жағынан белгілі бір ақпарат бере алатын, жалпы алғанда сол нысанның өзінен айырып алуға болмайтын атау 

болып табылады. Топонимдер жергілікті жердің кеңістіктік сипаттамасын беретін бірден-бір белгі жүйесі 

қызметін атқарады. Ал географиялық атауларды (топонимдер), олардың шығу тегі, дамуы, қазіргі жай-күйі, 
мағынасы, жазылуы мен айтылуын зерттейтін ғылым топонимика деп аталады. Географиялық атаулар дүниесі 

алуан түрлі және қызғылықты. Адамзат қоғамы ғасырлар бойы қалыптасқан топонимдердің күрделі әлемінде 

өмір сүреді. Топонимдер уақыт өткен сайын ұмыт болуы, өзгертілуі мүмкін. Соған қарамастан, кейбір 

топонимдердің «жасы» бірнеше ғасырды құрайды. Топонимдер белгілі бір аумақты мекен еткен алуан түрлі 

халықтардың тілдерінде, әртүрлі факторлар әсерімен қалыптасады.  

Географиялық атауларды біз ақпарат құралдарынан тыңдаймыз, оқимыз, ғылыми және оқу 

әдебиеттерінен кездестіреміз. Тіпті күнделікті өміріміздегі оқиғалар, көптеген маңызды ақпарат географиялық 

атаулармен байланысты болып келеді. Соған қарамастан, бізге бұрыннан таныс, өзіміз жиі қолданатын 

географиялық атаулардың мағынасы мен шығу тегін жетік біле бермейміз. Қазіргі заманғы өркениетті 
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географиялық атауларсыз елестету мүмкін емес. Топонимдер қоғам дамуының ажырамас бөлігіне айналған. 

Топонимия кез келген аймақтың, елдің тарихы мен географиясының, халқының айнасы деуге болады. Осы 

тұрғыдан алғанда, топонимдердің мағынасын, олардың пайда болу жағдайларын, өзгеру сипатын зерттеудің 

маңызы зор. Жер шары тарихындағы ең ірі бөліктер ретінде қарастыруға болатын көне құрылымдардың да 

атауларын да ғалымдар ерекше мән беріп қойған.[1,21 б]. 

Топонимиканың қазақ әдебиетіндегі топонимдік аңыз түріне тоқталсақ, жалпы топонимдік аңыз, ең 

алдымен халық санасында орын тепкен, белгілі бір жер-судың,  өзен-көлдің, тау-тастың неліктен бұлай 

аталғанына байланысты. Міне, сондықтан да бағзы бір кезеңдерде халықтың өзі туғызып, шығармашылық 
өнеріне арқау еткен жер-судың мәнін баяндайтын аңыздар кейінгі ұрпақтың аузында дәмі айнымай, мағынасы 

өзгермей сақталып келеді. Еліміздің қай өңірінде де осы сипатта баяндалатын, бір жағынан өткен тарихты 

тарқатып, танытатын, бір жағынан жер-судың қойылу сырын анықтайтын аңыздар көптеп саналады. Айта 

кететін бір жәйт, бұл аңыздардың бәрінде дерлік тарихты баяндаудан гөрі жер-судың атын анықтау басымырақ 

орын алады.Соныдықтан бұл аңыздарды топонимдік аңыздар деп атауды жөн санаймыз [1,128 б]. 

Ал топонимдік әңгіменің жанры өз бастауын фольклордан алатыны белгілі. Академик З. Ахметов бұл 

жөнінде былай деп жазады: "Қазіргі реалистік әңгіменің бастаулары халық ауыз әдебиетінде жатқандығы 

белгілі. Өйткені сонау көне замандардан-ақ, халық өзінің тұрмыс-салты, күнделікті тіршілігі жайлы нетүрлі 

ауызша әңгімелер туғызып отырған" [3-90б]. 

Топонимдік аңызға да,әпсана, не хикаятқа да жатпайтын, сюжеті шындыққа құрылған, орындалуы 

фольклордық дәстүрге сай келетін туындыдыр бар. Біз оны осындай сапалық белгісіне қарай топонимдік әңгіме 

деп атауды ұйғарып отырмыз.  
Топонимдік аңыз бұрын болған жәйтті әңгімелесе, топонимдік әңгіме кеше, жақын арпада ған болған 

жағдайды әңгімеге өзек етеді. Топонимдік әңгімелерге тән тағы бір ерекшелік-- оқиғаның дәл, анық баяндалып, 

кейіпкерлердің нақты бейнеленуі. Мұндай әңгімелерде көбінесе кейіпкерлер- шын, тарихта, өмірде болған 

адамдар. Олар өз есімдерімен аталады. Оған мысал ретінде Ойыл ауданынақарасты Шығанақ Берсиев 

ауылының "Байбике" атауы турасындағы топонимдік әңгімені келтіруімізге болады.  Әңгіме мазмұны 

төмендегідей:  

"Қазақ халқының басынан небір зұлмат замандардың өткені әркімге аян. Күндердің күнінде қазқа 

жігіттері "ел шетіне жау келді" деген лақапқа сеніп, атқа қонып, саманын сайлап жау табанын туған жер 

топырағына тигізбеу үшін жау бетіне қарсы аттанады. Елде қару асынып дұшпанның мысын басатын жігіт 

атаулы қалмайды. Осы сәтті пайдаланып ашкөз қалмақтар қыз-келіншек, бала-шаға, қариялар қалған ауылға 

соғыс ашады. 
Сол ауылдың мыңғырған малы қорасына сыймай асып-тасқан бай кісінің шаңырағын шаттыққа 

кенелткен егіз қыздары- Байке мен Бике ер адамдарша сауыт киіп, қарына найза іліп, келген қалмақтармен 

қанды майданды қыздырып айқасады. Олар қалмақтарды қазіргі Егізқарада туған жері үшін жанын пида етіп, 

ерлікпен қаза табады. Сол айқас үстінде бір қыздың сауыты шешіліп қалады, мәйіттің қыз екенін көрген 

қалмақтар қыздардың ерлігіне таң қалады. Жеңіске жеткен қыздарды ел адамдары арулап жер қойнауына 

береді. Осы екі егіз қыздардың ерлік істерін ел жадында мәңгі сақталып қалсын деген ниетпен Байке мен 

Бикенің туған жеріне қыздардың есімін қояды. Байке мен Бикенің мазарын 1875 жылы шешендер алтын іздеу 

мақсатымен келіп, бұзып кеткенге ұқсайды. Қазіргі кезде Байбике- шөбі шүйгін, ел ырысын арттырып отырған 

қасиетті жер [5,37 б]. 

Бұл әңгімедегі қыздар Байке мен Бике- тарихта болған адамдар, шынайы кейіпкерлер. Олар жөнінде 

"Ақтөбе облысының топонимикалық кеңістігі" аталатын сөздікте мынадай мәлімен берілген: "Байбике - 
Қаратал селосының оңтүстігінде орналасқан  мал қыстағы. Жоңғар шапқыншылығы кезінде ерлікпен ел 

қорғаған қыздар Байкен мен Бикеннің қаза тапқан жері. Ащы Ойыл, Қуырдақты өзендеріне жақын. Іргесінде 

Бесқалаға баратын керуен жолы жатыр" [6,43 б].  

Жоғарыда келтірілген мәтін- әңгіме мен аңыз аралығындағы шығарма. Ол алғашқыда әңгіме түрінде 

пайда болған да, уақыт өте келе аңыздық сипат қабылдаған. Сондықтан да бұл шығарманы әңгіме деп те, аңыз 

деп те атауға болады.  Осы тектес әңгімелер Қазақстанның барлық аймақтарында айтылатыны, халықтың 

бұндай туындыларға аса құлақ түретіндігі өзіндік этникалық ерекшелік болып табылады.  

Зерттеу барысында аймақтық топонимияның жүйелік құрылымына негіз және алғышарттар болатын 

физикалық-географиялық және этномәденифакторлар нақты дәйектелді. Мұның бәріне ғылыми талдау жасауды 

мұрат еткен жоқпын. Бұл жұмыстың мақсаты - өздеріңізге жақсы таныс немесе бейтаныс бірқатар жер 

атауларының, өңіріміздегі аңыз-әңгімелердің  қайдан шыққандығы, қандай мағынаға ие болғандығы жайында, 

айқын да анық мағлұмат беру ғана. Еліміздің тарихын, жер-су аттарын, топонимикалық аңыз-әңгімелерін 
сақтап, мүмкіндігінше қайтарып, келер ұрпаққа жеткізіп насихаттау. 

Ақтөбе облысы аумағындағы топонимикалық аңыз-әңгімелердің - мәдени философиялық, тарихи-

танымдық, дүниетанымдық, діни, идеологиялық және аксиологиялық әулеттері өте жоғары, сол себепті ұлттық 

санада, қазақ халқының рухани мәдениеті мен тарихында қайталанбас және мәңгі өшпес өз орны бар. 

Қорыта айтқанда, Ақтөбе облысы аумағындағы Жер-су атауларының, аңыз-әңгімелерінің – қазақ мәдени 

кеңістігіндегі белгілі бір эталон, киеліліктің (әулиеліктің) метафорасы және символы. Жер- су атауларының 

тарихы  мыңжылдар бойы сақталуының негізгі себебі – «мәңгі ел» Қазақтың мәңгі өшпес рухының 

жасампаздығында, сансыз ұрпақтардың рухани сабақтастығында.Және алдағы уақытта Ақтөбе облысына 
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қатысты топонимикалық аңыз-әңгімелердің шығу тарихының лексикалық мағынасын бұрмаламай, 

фонетикалық құрылысын өзгертпей келер ұрпаққа сол қалпында жеткізілсе деймін. 
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ФИЛОЛОГИЯ МАМАНДЫҚТАРЫН ОҚЫТУДА ДУАЛДЫ ОҚЫТУ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ПАЙДАЛАНУ 

 

Қондыбай К.Ә., Абдирова Ш.Г., Мұхан А.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі білім беру саласында көптеген жаңартулар жүргізіліп жатыр. Кәсіптік және техникалық білім 

берудің мазмұнының жаңартылуы, электронды оқыту, зияткерлік мектептер арқылы жоғары оқу орындарына 
дарынды шәкірттер дайындау, жоғары оқу орындарына қойылатын жаңа талаптар, магистрлар мен PhD 

докторларды дайындау арқылы университеттік білімді жаңа деңгейге көтеру бірқатар инновациялық жобаларға 

негіз болып, инновациялық оқыту әдісі жаппай қолданыла бастады. Қазіргі таңдағы білімді одан әрі дамытуды 

қажет ететін ауқымды жобалар мен әлем тәжірибесіне негізделген жаңартылған білім берілуі тиіс. Оның негізгі 

мақсаты -Қазақстан Республикасындағы практикалық маңызы бар ғылым мен білімді дамытудың басым 

бағытына сәйкес келетін инновациялық жобаларды іріктеу, аймақтағы ғылыми-зерттеулерді дамыту және 

аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін ғылым мен білім жетістіктерін пайдалану. 

Қазір жаһандану дәуірінде интеграциялық процестердің қарқынды дамуда. Ұлттық білім саласы әлемдік 

білім кеңістігінен дербес дами алмайтынын бүгінгі қоғам дәлелдеп отыр. Соның негізінде әлемдік 

экономиканың интеграциялануы, жаңа ақпараттық технологиялардың пайда болуы білім саласында да 

өзгерістердің енуін талап етеді.Білім саласын модернизациялауда ұлттық инновациялық жүйені жасау адам іс-
әрекетінің жаңа ғылыми және кәсіби бағыттарын айқындауды көздей отырып, кадрлар дайындаудың 

мамандандырылған жүйесін іске асыруды талап етеді. 

Президент Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан – 2050» стратегиясында кәсіптік білімді дамытудың 

маңыздылығын ескере отырып, білім саласына қатаң тапсырма жүктеген болатын: «Үкіметке 2013 жылдан 

бастап халықаралық үлгідегі куәліктер беру арқылы инженерлік білім беруді және заманауи техникалық 

мамандықтар жүйесін дамытуды қамтамасыз етуді тапсырамын. Кәсіби-техникалық және жоғары білім ең 

бірінші кезекте ұлттық экономиканың мамандарға деген қазіргі және келешектегі сұранысын барынша өтеуге 

бағдар ұстауы керек. Көп жағынан бұл халықты еңбекпен қамту мәселесін шешіп береді. Жоғары оқу орындары 

білім беру қызметімен шектеліп қалмауы тиіс. Олар қолданбалы және ғылыми-зерттеушілік бөлімшелерін 

құруы және дамытуы қажет» [1] осы негізде кадрларды дайындаудың мамандандырылған жүйесін жасауда 

ғылыми техникалық прогресстің қазіргі деңгейін ескере отырып, білім беру саласына қойылатын жоғары 
халықаралық талаптарды да қанағаттандыру мақсатында еліміздің мұнайлы аймақтарында, кәсіптік-техникалық 

білім беру саласына жаңа жүйе — дуалды оқыту әдісі енгізіліп, осыған орай, қазіргі қоғамға ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды, оның ішінде, дуальды оқыту жүйесін ендіру осы салада нақты біліктілігі 

мен мамандығы бар кадрларға деген сұранысты арттырады деп болжам жасалуда. 

Білім беру саласында әр маманды өз кәсібіне лайықты мамандандыру мақсатында дуалды оқытуды 

бағдарламасын енгізу өзекті болып отыр. Осыған байланысты биылғы оқу жылында Ақтөбе қаласының №13 

мектебінде Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің филология факультеті Теориялық және қолданбалы тіл 

білімі кафедрасының филиалы ашылды. «5В011700-қазақ тілі мен әдебиеті», «5В012100-қазақ тілінде 

оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтарының студенттері осы мектеп базасында 

педагогикалық тәжірибеден өтіп, маманданумен қатар, семинар-тренингтер, интербелсенді оқытуға 

байланысты дөңгелек үстелдер ұйымдастырылды. Кафедраның жетекші оқытушылары мен факультеттің 

педогогикалық практикаға жауапты әдіскер оқытушылары мектеп филиалымен әдістемелік байланыс жасауда.  
Дуалды оқыту жүйесінде кәсіптік білім беру - өнеркәсіп өміріне дайындық жүргізу үшін білім алушының 

теориялық және практикалық дағдысын қалыптастыру мақсатында жүргізілетін негізгі оқыту жүйесі. Дуалды 

оқыту әдісі әлемнің көптеген ірі дамыған мемлекеттерінде мысалы, Германия, Австрия, Дания, Нидерланды, 

Швеция, Англия, Оңтүстік Корея сияқты дамыған елдерінде жоғары нәтиже беріп жүргізіліп келеді. Яғни білім 

алушыны жан-жақты дайындау. Сонымен қатар, еңбек нарығындағы жұмыссыздық мәселесін шешу, жас білім 

алушының жаңа технологияны меңгере отырып, еңбек нарығында сұранысқа ие бола алатындай жұмыс күшін 

қалыптастыру. Дуалды оқыту жүйесі өнеркәсіп саласына қажетті мамандарды даярлау мәселесін толық 

қанағаттандыратын негізгі жүйенің бірі болып табылады.  
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Дуалды білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін «7-класс оқулығындағы елтанымдық 

мәтіндерді интербелсенді әдістер арқылы оқыту» тақырыбындағы бірлескен семинар-тернинг 

ұйымдастырылды. Бірлескен семинар-теренинг екі бөлімді қамтыды. Семинар-тренингтің бірінші бөлімінде 

Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті филология факультеті Теориялық және қолданбалы тіл білімі 

кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к. К.Ә.Қондыбай мен  №13 мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 

жоғары санатты мұғалімі А.Г.Давлетова және «5В011700-қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 3-курс 

студенті, тәжірибеден өтуші Г.Ибашева 7-класс оқушыларымен «Ұлттар достығының ұйытқысы» тақыбында 

бірлескен ашық сабақ  өткізді. Бұл сабақта интербелсенді әдіс арқылы мектеп базасында тәжірибеден 

өтушістудент және жетекші мұғалім интербелсенді әдістеменің теориясы бойынша университет 

оқытушысы жұмыс жасады. Семинар-терингтің 2-бөлімінде төмендегідей мәселелер қамтылды: 

3-бөлімі өзара тәжірибе алмасу мақсатында теринг өтті. Тренинг барысында г.ғ.магистрі, оқытушы 

А.Ж.Мұхан «Отбасылық ғұрыптар» тақырыбын «Болжау» стратегиясы бойынша өткізді. Тренинг Life-диктант 

арқылы қорытындыланды. Теренинг барысында сандар құпиясы туралы қызықты ғылыми мәліметтер берілді. 

Оқушылар өз пікірлерімен бөлісіп, нақты мысалдармен дәлелдеді. Оқушылар ерекше белсенділік танытты. 

Ш.Г.Әбдірова «Галерея» әдісін қолдану арқылы 7-класс бағдарламасындағы «Көшпенділер» сабағын 

қорытындылау мақсатында оқушылар, оқытушылар, тәжірибеден өтуші студенттерді қатыстырып тренинг 

өткізді. Тренинг сәтті аяқталды. Оқушылар мен студенттер, оқытушылар, мұғалімдер өзара пікір алмасып, 

шығармашылықпен ерекше құлшыныспен айналысты.  

 

             
 

Дуалды оқыту жүйесі арқылы, білім беру мен кәсіпорын арасында тығыз байланыстың орнауына да 

үлкен септігін тигізеді. Осыған орай бұл оқыту жүйесінінің тиімділігі жан-жақты талқыланып, білім және 

ғылым министрлігінің шет елдердің тәжірибелерін зерттей келе, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне 

енгізу басшылыққа алынды. Сондай-ақ дуалды жүйенің басымдығы оқытудың өндіріспен тығыз байланысын 

орнап, қазіргі таңда елімізге осы жүйе қолданысқа ене бастады. Президент Н.Ә. Назарбаев «Қазақстанның 

әлеуметтік жаңартылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында: «Дуалды кәсіптік 

білім беруді дамытудың маңызы зор. Бұқаралық маман кадрларының жетіспеушілігін еңсеруге мүмкіндік 

беретін заманауи қолданбалы біліктілік орталықтары қажет» - деп, бұл оқыту жүйесінің техникалық салада алар 

орнынын айқындап берген болатын. Сондай-ақ, колледждерде дуалды оқыту әдісін енгізу туралы нақты 

тапсырма да жүктеген. Осыған байланысты елімізде кәсіптік-техникалық білім беру саласында жаңа жүйе 
жасалына бастады. Дуалды жүйенің негізі - болашақ жас маманның оқу орны мен өндірісте қатар оқыту, 

түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші жоғарылату. Дуалды жүйе бойынша білім алған колледж, 

университет түлегі жұмыссыз қалмайды. Өйткені теория мен тәжірибені ұштастыру нәтижесінде, оқушы оқу 

бағдарламасын жақсы меңгеріп қана қоймай нағыз дайын маман болып, жұмыс берушілердің сұраныстарына, 

талаптарына сай кәсіптік-техникалық кадрлар даярлайтын болады және дуальды оқыту әдісінің тағы бір 

ерекшелігі — еңбек нарығына қажетті жас мамандарды даярлауға тек білім мекемелерінің ғана емес, сонымен 

қатар жұмыс беруші мекемелердің де жауапкершілігін арттырады. 

Дуалды оқыту жүйесін тек техникалық мамандықтарда ғана емес, филологиялық мамандықтарда да 

қолдану маман даярлауда тиімді әдіс. Филолог мамандардың өндіріс орнының бірі – білім беру саласы. Дуалды 

оқытуды жүзеге асыру мақсатында университет филиалдарымен бірлескен семинарлар мен тренингтер өткізу, 

студенттердің педагогикалық практика мерзімін пайдаланып жаңа технологиямен бірлескен сабақтар, ғылыми 
конкурстар мен шығармашылық сайыстар ұйымдастыру нәтижелі жұмыс беретінін тәжірибе жүзінде байқадық.   
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В современных условиях договор франчайзинга является одним из самых распространенных в 

Казахстане, применяется в сфере торговли, услуг, бизнеса, а также в различных производственных 

направлениях. 
Франча́йзинг – это соглашение между субъектами рыночных отношений, когда одна сторона 

(франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на комплекс авторских прав по 

определенному виду бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. Это форма 

лицензирования, которая характеризует правоотношения между сторонами, где одна сторона предоставляет 

другой стороне возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки, бренды, авторские 

права, места происхождения товара и т.д. франчайзера. 

Участники франчайзинговых отношений взаимодействуют между собой на основе заключенного 

договора франчайзинга. Этот договор предоставляет франчайзи совокупность прав на осуществление и 

реализацию  производственных технологий и ноу-хау франчайзера. При этом франчайзи оказывается вся 

необходимая поддержка по организации и ведению бизнеса. 

Развитие франчайзинговых взаимоотношений приходится на 2007 год. По статистике за 4 года вся 

прибыль по данному виду сделки увеличился почти на 100%. Это примерно один миллиард долларов. На самом 
деле, по развитию франчайзинговых сделок Республика Казахстан стоит на первом месте по Центральной Азии. 

Данный сегмент экономики зародился с подписанием и строительством завода «Coca-Cola». Он был открыт по 

сублицензии турецкого лицензиара одноименной торговой марки. Это произошло в 1994 году. С этого момента 

начинается отсчет развития договора франчайзинга на территории Казахстана. На данный момент многие 

фирменные магазины/бутики модной одежды международных производителей открывались в стране по 

системе франчайзинга.  

По распространенным в Казахстане типам франчайзинга можно отметить дистрибьютивный или 

торговый франчайзинг. В этом отношении на западе более развит производственный больше, чем торговый. 

Вступление Казахстан в Таможенный Союз увеличил процент франчайзинговых договоров с 

франчайзинговыми операторами с Российской Федерации. При этом доля российских партнеров в Республике 

Казахстан скоро может повыситься на 100%. 
Франчайзинг в Казахстане представлен наиболее широко в городах Алматы, Астана, Атырау, Караганда, 

Шымкент. В основном, здесь работают представители малого и среднего бизнеса. Более 70% франчайзинговых 

соглашений имеют начало из города Алматы. Это происходит в связи с тем, что франшизы с других государств 

адаптируются впервые в этом городе, после чего распространяются в другие города республики. Поэтому 

представительства основных международных франчайзинговых брендов представлены в городах Алматы и 

Астане [2]. 

Но обращая внимание на хороший экономический климат в Казахстане, развитию франчайзинговых 

отношений в препятствуют следующие факторы:  

- высокая цена на недвижимое имущество, в связи с чем покупка или аренда недвижимости становятся 

финансово неокупаемымми; 

- нет государственной поддержки; 
- недостаток законодательства и реализации имеющихся нормативно-правовых актов в области защиты 

интеллектуальной собственности; 

- недостаток информации относительно казахстанского предпринимательства; 

- нехватка информации о франчайзинге; 

- неразвитость фондового рынка. То есть данный инструент экономики не рассматривается как источник 

получения доходов, инвестирования. К тому же в государстве имеется достаточное количество средств у 

населения, которое направлено на приобретение недвижимости и иных вещей [3]. 

Но все же 75% лиц, реализующих франшизу, уверены в росте развития франчайзинговых отношений и 

проектов в стране. Хотя для увеличения прибыльности, как основной цели предпринимательства, необходимо 

постоянно следить за спецификой развития особенностей франшизы в каждой сфере. 

Важно отметить, что развитие франчайзинга в Казахстане в 2018 году привел к следующему: 

 Важность онлайн-общения и социальных сетей. В данном случае потребители экономят время и 
используют социальные сети для удовлетворения своих потребностей: идет прямой и удобный контакт с 

брендами посредством комментарий, отзывов, вопросов. Поэтому предприниматели сейчас все шире 

используют Интернет, следя за спросом и предпочтениями потребителей. 

 Появление большего количества мультибрендовых франчайзи. Предприниматели приобретают 

несколько франшиз для предоставления выбора потребителю, тем самым блюдя и собственные интересы: то 

есть худшение спроса на определенные бренды можно компенсировать наличием других. Тем самым 

обеспечивается стабильность бизнеса и притока денежной массы.  
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 Франшизы более популярны в области здоровья и образования. Основно благо и смысл жизни на 

настоящее время люди видят в семье, потому основной упор во вложении денег, инвестировании делают на 

улучшение здоровья и образования членов семьи.  

 Рост клиенториентированности. Предприниматели регулируют спрос посредством обращения на 

специфику спроса всех категорий потребителей. Он не старается создать один продукт для всех. Наоборот, 

чтобы сам потребитель мог сделат выбор по своему усмотрению.  

 Выбор услуг и продуктов по требованию. Спрос потребителя меняется постоянно, появляются все 

новое и новое. Поэтому предприниматель должен адекватно реагировать на новые веяния, анализировать спрос 
и предложение на рынке и принимать решения для занятия новых ниш и получения прибыли.  

На основании вышеизложенного можно рекомендовать предпринимателям:  

 Осуществить анализ наиболее пользующихся спросов товарных брендов не только на территории 

Казахстана, но и по всему миру, осуществить поиск дистрибьюторов и партнеров по бизнесу для заключения 

договора комплексной предпринимательской лицензии и получения франшизы;  

 использовать преимущества договора франчайзинга и заключать его с известными брендами;  

 рассчитать и оплачивать роялти, если происходит импорт товаров -включать роялти в таможенную 

стоимость товаров;  

 анализировать рынок на предмет изменения своей деятельности и ее совершенствования.  

Подводя итоги по данной теме, хочется еще раз напомнить, что при заключении договора комплексной 

предпринимательской лицензии основными и необходимыми условиями в части предоставления права на 
использование патента или товарного знака являются наличие правовой охраны патента или товарного знака на 

территории Казахстана и регистрация лицензионного договора на их использование в Комитете по правам 

интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан. В завершение хотелось бы 

еще раз напомнить, что действие регистрации товарных знаков территориально, в разных странах одно и то же 

обозначение может быть зарегистрировано на разные юридические лица. Это означает, что прежде чем 

выходить на рынки других стран нужно убедиться, что предлагаемые к использованию товарные знаки и 

продукты не нарушают уже имеющиеся в этой стране права третьих лиц. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ ӘУЕЗОВТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Құдабай Қ.  
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Фольклор мен жазба әдебиет байланысы мәселесі орыс әдебиетінде терең де жан-жақты, әрі ертерек 

зерттелді. Ал қазақ әдебиеттану ғылымында бұл проблема кешеуілдетіп қолға алынды десе де болады. Бұған ең 

бірінші себеп – тоталитарлық жүйенің көп жылдар бойы фольклорға ескінің қалдығы деп қарап, зерттеуді 
екінші орынға қойып келуі. Осы көзқарастың салдарынан қазақ әдебиетінің көрнекті классиктерінің 

шығармаларында тұнып тұрған фольклорлық дәстүрлер күні бүгінге дейін зерттеуден тыс қалып келді. 

 Фольклорлық сюжеттерге шығарма жазу дәстүрін немесе көркем туындыларында фольклорлық дәстүрлерді 

молынан пайдаланған қазақ әдебиетінің іргетасын қалаған жазушылар творчествосының осы қыры, яғни 

фольклорлық айшығын айқындау – бүгінгі әдебиеттану мен фольклортану ғылымының ең өзекті мәселесінің 

бірі боп отыр. Осы проблема аясында бүгінгі әдебиеттану ғылымында соңғы кезде жүйелі зерттеулер жасалуда, 

сөйтіп өз алдына бір дербес ғылым тармағының өзекті мәселесі ретінде күн тәртібінен маңыздылығы бір де 

бәсеңдемейтін зерттеу объектісі боп қалыптасуда. Жалпы, фольклор мен әдебиеттің арасындағы байланыс, ең 

алдымен, олардың біртұтас даму заңдылықтарымен айқындалады. Ол заңдылық – дәстүр мен жалғастықтың 

сабақтасуымен тығыз байланысты. 

М.Әуезов — өз бойында ренессанстық негізді жинақтаған, өз талантының сан қырлы байлығымен туған 
халқының рухани қуатын неғұрлым толық бейнелеген қайталанбас тұлға. Бұл тұста жазушы, ғалым, драматург, 

аудармашы, қоғам қайраткері, ойшыл Әуезовтің асқан зор күш-жігері біртұтас арнаға құйылып жатыр. Оның 

ұлылығы да осында.Ұрпаққа өнеге, ұлтына мақтаныш болған әдебиетші ғалымның ізін қуып, еңбегін елге 

таратып жүрген оның ізбасар-шәкірттері Мұхтар еңбегінің құндылығын әлемге жан-жақты танытуда. Бұл сала 

әдебиетімізде Әуезовтану, Мұхтартану деп аталып, оның өмірі мен шығармашылық өнерін, қайраткерлік және 

ұстаздық қызметін, сондай-ақ, ұлы суреткердің әдеби және мәдени мұрасына қатысты басқа да мәселелерді 

зерттеумен айналысып келеді. Әуезовтанудың қалыптасу кезеңі 1917- 1927 жылы аралығы: зерттеу мақалалары, 

алғашқы әңгімелері, драмалық шығармалары жарық көріп, драматург, прозашы, публицист және қоғам 

қайраткері ретінде танылып, бірегей дарын екенін байқатқан кезі. Бұл кезеңде “Еңлік — Кебек” пьесасы туралы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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С.Мұқановтың (“Тілші”, 2.10.1925), Мұстафаның (“Еңбекші қазақ”, 18.3.1928), “Бәйбіше — тоқал” хақында 

Даниалдың (“Ақ жол”, 23.12.1923; “Сана”, 1924, ғ 23), Ғ.Сағдидың (“Ақ жол”, 16.12.1923), Смағұлдың 

(“Еңбекші қазақ”, 31.1.1926), т.б. мақалалары жарияланды. Әуезов шығармашылығы жөнінде алғаш пікір 

білдіргендердің қатарында қаласының Қ.Кемеңгеров, Ы.Мұстанбаев, Ш.Тоқжігітов т.б. бар. “Қорғансыздың 

күні” әңгімесі туралы Аймауытовтың (“Қазақ тілі”, 22. 04. 1922) пікірі — Әуезовтанудың негізін қалаған 

мақалалардың бірі [1, 100]. Кеңестік әкімшіл-әміршіл жүйенің қалыптасуымен тұстас келгендіктен 

Әуезовтанудың даму жолы қайшылықты да күрделі болды. Алайда Әуезов шығармашылығының зерттелуі 

толастаған жоқ, соның негізінде Әуезовтану ғылымы да қалыптаса берді. Әсіресе, бұл кезеңде Әуезовтің 
драмалық шығармаларының қойылымдары туралы мақалалар көп жазылды. Мысалы, 1917—1940 жылы Әуезов 

шығармаларына қатысты жазылған 140-тан астам мақалалардың бәрі дерлік оның драмалық шығармаларын 

талдауға арналған. 

Әуезовтанудың келесі кезеңі Әуезовтің “Абай жолы” роман-эпопеясы мен Абайтану саласындағы 

еңбектеріне тікелей қатысты. «Абай» романының жарық көруіне орай (1942), бұл шығарманы Қазақ әдебиетінің 

зор табысы деп бағалаған Б.Кенжебаевтың, Е. Ысмайыловтың, Т. Нұртазиннің, Ғ. Мүсіреповтің, т.б. пікірлері 

жарияланды. Романның 2-кітабы жарық көрген соң (1947), одақтық мерзімді басылымдарда В. Жирмунскийдің, 

Л. Климовичтің, З. Кедринаның, М. Фетисовтың, П. Скосыревтің, т.б. мақалалары басылды.  

Әуезовтанудың үшінші кезеңі Әуезовтің шығармалары әлемге танымал болып, жан-жақты зерттеу 

объектісіне айналған кезден басталады. Бұл кезеңде “Абай жолы” эпопеясы туралы М.Қаратаев, З. Қабдолов, З. 

Ахметов, А. Нұрқатов, З.Кедрина, Ы. Дүйсенбаев, Е.Лизунова, Р. Бердібаев, Л. Әуезова, т.б. ғалымдар өз 

монографиялық зерттеулерін жариялады. Қазақ және шетел тілдерінде мыңдаған зерттеулер жарық көрді. 
Әуезов драматургиясынан кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғалып, көлемді монографиялар, зерттеу 

жұмыстары жазылды (Р. Нұрғалиев, Б. Құндақбаев, А. Тоқпанов, С. Ордалиев). Әуезовтің дүниетанымы мен 

философиялық көзқарасы (Ә. Нысанбаев, А. Тайжанов), Қазақ әдеби тілін байытудағы орасан зор еңбегі (Ж. 

Жанпейісов, М. Балақаев, Е. Бектұрғанов, Р. Сыздықова, т.б.), психол., пед., эстет. ойлары (Қ. Жарықбаев, Қ. 

Есбаев, А. Тайжанов), көсемсөзі (Қ. Сыздықов), құқықтық танымы (Т. Күлтелеев) жөнінде іргелі зерттеулер 

жарық көрді [2,311].  

Профессор Ә.Молдахановоны тек ғана ұлттық әдебиет теориясы мен тарихы тұрғысынан ғана емес, 

басқа халықтардың, әлемдік әдебиеттегі озық үлгілермен қатар алып, салыстыра отыры зерттейді.Мәселен, 

«Көксеректі» сөз еткенде Э.Сетон-Томпсонның «Венипег қасқыры», «Лобо» әңгімелерімен, Джек Лондонның 

«Ақазу» романымен сабақтастырып, жазушылардың тағылар ортасын, әрекетін суреттеуіндегі ұқсастықтарын 

көрсетеді. Біздің ойымызша, М.Әуезовтың шығармашылық ұстаханасына үңіліп, ондағы жазушылық 
шеберліктің тамаша үлгілерін танып-білуде, қаламгердің күрделі сценаларды реалистік тұрғыда жасайтынын 

дәлелдеуі үлкен еңбектің, қажырлы ізденістің жемісі. Оны ғалым, филология ғылымының докторы, профессор 

Рымғали Нұрғали терең теориялық біліммен, түрлі ағымдардың ара жігін дәл ажыратып, әлемдік әдеби 

дәстүрмен сабақтастыра отырып қараған. «Әуезов әлемі - Шығыстың ежелгі өнері мен Батыстың алдыңғы 

қатарлы мәдениетінің тоғысуынан туған дүниежүзілік мәні бар құбылыс. М.Әуезов өнері – қазақ халқының 

қайта түлеу заманында туған өнер» деп түйді [3,214]. 

Ғалым Мекемтас Мырзахметов ұстазы, ақылшысы, әлемнің Әуезовін зерттеуде баға жетпес үлкен  олжа 

әкелді.М.Мырзахметовтің “Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары”, “Әуезов және Абай” атты еңбектері 

 әдебиеттанудағы мұхтартану мен абайтану ілімінің өзара сабақтас күрделі мәселелерін терең талдаған 

зерттеулер. “Әуезов және Абай” еңбегі мұхтартанудағы тың мәселелерді арқау етуімен ерекшеленеді. Еңбектің 

“Ғылымның соқтықпалы соқпақтары”, “Абайтанушы ғұлама”, “Мұхтартану”, “М.Әуезовтің жарияланбаған 
еңбектері” бөлімдері тың мәселе көтеруімен бағалы.Кезінде Мұхтар Әуезов Абайтану ісінде сегіз мәселені 

шешуді бағыт етіп көрсеткен еді, шәкірті, әдебиеттегі інісі Мекемтас Мырзахметұлы сол мәселелердің 

шешілуіне үлкен үлес қосып, ұстаз аманатын орындады. 

Бүгінгі ұлттық әдебиеттанудағы арнайы ғылыми зерттеуді қажет ететін тақырыптардың қатарында 

әдебиет тарихын дәуірге бөлу мәселесі ерекше орын алады. Бұл ретте ғалым “Мұхтар Әуезов және қазақ 

әдебиеті тарихын дәуірге бөлу мәселесі” атты ғылыми мақаласында М.Әуезовтің “Әдебиет тарихы” еңбегін 

талдауды өзегі етіп ала отырып, қазіргі әдебиеттанудың басты көкейтесті мәселесіне байланысты ойларын 

білдіреді. 

М.Мырзахметов Әуезов шығармашылығының құндылығын, абайтануға қатысты зерттеушілігін жазумен 

қоса жазушының ғылыми өмірбаянынан да құнды деректер келтіреді. Мәселен «М.Әуезов өмірінің ташкенттік 

кезеңі» тақырыбындағы мақаласы 1922-1924, 1928-1930 жылдар аралығындағы жазушы өмірі мен 

шығармашылығынан мол мағлұмат береді. 
«Аспирант Мұхтар Әуезовтің ғылыми зерттеу нысанасына Орта Азия мен қазақ халқының әдебиет 

тарихын алып, алғашқы жұмысты қырғыз халық эпосы «Манастан» бастауында терең ойластырылған мән-

мағына бар-ды. Себебі «Манас» түркі тілді туысқан халықтар эпосының ең көне мұраларының бірегейіне 

жатады» деп аспирант Әуезовтің ғылыми алғашқы ізденістеріндегі көрегендігіне өзіндік бағасын береді. 

Шынымен де М.Әуезовтің ғылыми өмірбаян ын түзуде тарихшылар мен әдебиетшілер, жалпы оқырман қауым 

үшін бұл деректер, пікірлер аса бағалы. 
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ҚАЗАҚ – АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ «МАХАББАТ» КОНЦЕПТІСІ 

 

Құдасова Ш. О., Тажимбетова А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Адам санасы мен ойлау процесіндегі құбылыстар тіл арқылы ғана белгілі болады. Тіл мен ойлаудың 

арақатынасына байланысты мәселе тек лингвистикаға ғана емес, жалпы таным теориясына қатысты өзекті 

мәселе болып табылады. Дүниенің санадағы бейнесі тіл арқылы форма мен мазмұнға ие болады. Сол санадағы 

бейне арқылы адам өзін қоршаған дүниені танып, оны тіл арқылы жарыққа шығарады. Концепт - сөз мағынасы, 

ұғым сөздің ішкі  формасы, семасы т.б терминдерімен пара-пар емес. Себебі концепт жеке дара сөз аясында 

емес, белгілі бір  танымды айқындайтын «сөздер қоры» арқылы, кейде үлкенді- кішілі мәтіндер ретінде 

танылады [1, б.59]. «Концепт термині орыс тіл білімінде ХХ ғасырдың 20-30 жылдары қоршаған орта 

құбылыстарының тіл әлемінде сәйкестеніп зерттеумен байланысты болды» [1, б.53]. «Концепт – адам 
санасының ойлау бірліктері мен психикалық ресурстарын, білім мен тәжірибенің бейнелі көрсеткіштерін 

құрайтын, хабарлы құрылымдарды түсіндіруге мүмкіндік беретін когнитивті лингвистиканың негізгі 

ұғымдарының бірі» [2, б. 267]. Концепт латын тілінде де бірнеше мағынаға ие: сonceptio – 1) жиынтық, жүйе, 

байланыс, қойма, заң актілерін тұжырымдау; 2) ұрық қабылдау; 3) сөйлем және т.б. мәнге негізделген [3]. 

Концепт адам санасында  қалыптасып, түрлі ұғымдарды тануда әрекет етеді. Соңғы жылдары қазақ тіл 

білімінде концептілік зерттеулер белең алып келеді. Мәселен, «Қайғы», «Достық», «Аққу», «Сезім», 

«Жалғыздық», «Бақыт», «Атамекен», «Ақындық» сияқты концептілер зерттеу нысанына айналды. Біздің 

зерттеу нысанымыз - «Махаббат» концептісі. Махаббат — екі адамның риясыз бір-біріне деген ыстық 

сезімі.Махаббат- ол құмарлық. Махаббат - іңкәрлік. Махаббат философиясында махаббаттың көптеген түрлері 

бар. Ата-ана мен бала арасындағы махаббат, аналық махаббат, әкелік махаббат, ағалық махаббат, өз-өзіне деген 

махаббат, құдайға деген махаббат және т.б. Махаббат тақырыбындағы қазақ фразеологиялық тіркестерінің 
негізгі формасы - жан. «Махаббат дегеніміз - ауру» метафорасы екі халыққа да ортақ. Love is blind – ғашық 

адам соқыр; bleeding heart – жүрегі қан жылау; to break heart – жүрегін жаралау сынды фразеологизмдер бар. 

Ғашықтық сезім - дерт, оны емдейтін дәрі жоқ. 

Кез келген ұлттық мәдениет тарихында адамдардың қарым-қатынасына қатысты достық, махаббат 

секілді мәселелер зор маңызға ие болып келеді. Адамдар махаббаттың мәні неде, махаббат неге соншалықты 

қажет, махаббатсыз өмір неге тұл екенін айқындауға тырысады. Дегенмен, осындай бірегей мәнді түсіндірмесі 

жоқ мәңгілік мәселелер толып жатқан тартыс туғыза тұра, адамзат махаббат феноменінің мәнін ашуға деген 

талпынысын да тоқтатпайды. 

Wordsmyth Dictionary Thesaurus сөздігінде ағылшын тіліндегі love лексемасына мынадай анықтама 

беріледі [4]. 

1. Tender and passionate affection for another person - басқа тұлғаның сүйіспеншілігі мен мүддесі; 
2. Deep and strong affection for a friend or relative – Досына немесе туысқанына деген терең махаббат 

сезімі. 

3. Strong interest or enjoyment and for an activity – қызығушылық немесе пайдалану; сондай-ақ қызмет 

үшін 

4. A person, activity or object for which one has intense affection or strong liking- адамға, белсенділігіне 

немесе обьектісіне қарқынды сүйіспеншілікпен туған күшті әсері. 

5. A sacrificial commitment, esp.in religious experience –құрбандыққа берілгендік, әсіресе діни тәжірибе. 

Қазақ тіліндегі махаббат лексемасына мынадай анықтама берілген: 

1. Махаббат – адам өмірі қаншалықты жұмбақ болса, сонда шешуін таптырмас таңқаларлық дүние. 

2. Махаббат – өмір тұтқасы, яғни өмірдің өзі махаббат. 

3. Махаббат ол ақыл-ойдың бақылауынан шығып кетуге қабілетсіз және жүректе суық із қалдыратын 

ынтықтық сезім. 
4. Махаббат ол сәттілікпен басталған кездейсоқ жағдайда болатын инстинктердің күтпеген жерден 

жалын секілді жарқ етіп жоқ болып та кететін физикалық, яғни тән махаббаты [5]. Махаббат - құштарлық сезім, 

сүйіспеншілік. 

Ағылшын тіліндегі біршама фразеологизмдерден махаббатты жағымды сезім ретінде көреміз. Бұл жерде 

персонификация  әдісі арқылы махаббат тірі жан иесіне теңеліп, оған мінез, әдет, керемет күш телінеді. Оны 

төмендегі мысалдардан көруге болады.  

- Love makes the world go round- Махаббатсыз дүние бос.  

- Love me little, love me long – Баяу махаббат, баянды махаббат. 

- Love will creep where it may not go - Махаббат өте алмаған жерден жер бауырлап өтіп кетеді[4, б. 381]. 
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Осындай метафоралық сипаттаулар ағылшындардың махаббатқа алып күштей қарайтын эмоционалдық 

қарым-қатынасының айғағы.  Сондай-ақ, «Love cannot be forced. Forced love does not last. Follow love and it will 

flee, flee love and it will follow thee» [4,б. 378]фразеологизмдерімахаббаттыңтәуелсіз, 

оныбасқарыпбилеугеболмайтындығынкөрсетеді. 

Қазақ ақындары алғашқы махаббатты ең әдемі сезімге балап, шығармашылық ғұмырында қайта қайта 

осы тақырыпқа оралып жатады. Ағылшын халқында алғашқы махаббат – puppy love – күшік махаббат, half you 

– алғашқы махаббат – жарты махаббат. Қазіргі заманда «махаббат», «сүю» деген ұғымды білдіретін «love» сөзі 

ежелгі герман тілдерінде «luba» деп  айтылған, «қымбатты», «асыл» мағынасында  жұмсалған. Бір 
таңқаларлығы, ағылшын тілінде достық тақырыбымен салыстырғанда махаббат тақырыбындағы 

фразеологизмдер «күйеу» деген сияқты тіркестер бар. Қазақ тілінде еркек пен әйелдің бір-біріне деген 

сүйіспеншілігі туралы сезімді «махаббат»  деген сөз білдіреді. Махаббат сөзі тілімізге «Жүсіп-Зылиха», «Ләйлі-

Мәжнүн» сияқты араб халқының ғашықтық дастандарынан енді. Тілімізде бұл ұғымды білдіретін іңкәрлік, 

құмарлық, ынтызарлық, жақсы көру, ұнату, ғашықтық деген сөздер бар. 

Сан жағынан салыстырсақ, ағылшын тілінен ғашықтыққа байланысты 60-тан астам тұрақты тіркес 

табылады; ғалым Г.Смағұлованың «Мағыналас фразеологизмдер сөздігі» деген еңбегінен ғашықтық туралы 

жеті тұрақты тіркесті кездестіреміз [6]. Бірақ көлеміне байланысты  бұл кітапқа көптеген тіркестер енбей қалуы 

мүмкін. Жалпы, ағылшын тіліндегі де, қазақ тіліндегі де махаббат, ғашықтық туралы мақалдардың дені 

халықтың қалың ортасынан қайнап шыққан даналық тұжырымдар емес, латын, француз, итальян, испан 

тілдерінен аударылған калькалар немесе ұлы ақын-жазушылардан қалған қанатты сөздер екенін мойындау 

керек. Ағылшын тіліндегі идиомдардың мазмұны – күнделікті өмір, романтикадан ада, боямасыз тіршілік. 
Қазақ тіліндегі ғашықтық тіркестері, керісінше, жоғары стильде, поэзиялық тілмен айтылады. 

Қорыта айтқанда, жоғарыда келтірілген қазақ-ағылшын тілдеріндегі мысалдардан махаббат өмірдің 

негізін қалайтын мәңгілік мәдени құндылық ретінде қарастырылатынына және махаббаттың тілдік 

концептуализациясында адамдардың өзара қарым-қатынасының іргелі факторларының бірі ретінде бейнеленген 

деп айтуға толық негіз бар. Махаббат концептісі ұлы сезім, бақыт, көңіл-күй, азап, уайым, дерт, ойланбай, 

шалыс басқан қадам секілді адам әрекетінің нақты фактілерінің жиынтығы. Сондай-ақ махаббаттың аса 

мәпелеп қорғауды, кіршіксіз пәк көңілді, адалдық пен сенімді қажет ететін, адам өмірінде айрықша орын 

алатын сезім екенін көреміз. 
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ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ 1 ТҮРІ РЕТІНДЕ 

 

Құлманова А., Шындалиева А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Қоғамдағы азаматтық заңдармен реттелетін қатынастардың қатысушылары болып жеке тұлғалар, заңды 

тұлғалар және мемлекет танылады. Құқықтар мен міндеттердің  иесі болу білу, азаматтық айналымда құқықтың 

дербес субъектісі ретінде қатысу жеке тұлғаға ғана емес, заңды тұлғалар мен мемлекетке де тән қасиет. Осы 

азаматтық құқықтық қатынас субъектілерінің ішінде заңды тұлғалардың алатын орны өте зор, олар көп 

жағдайда азаматтық құқықтық қатынастардың орын алуына ғана емес сонымен қатар, өркендеп дамуына, 

түрленуіне тікелей ықпал жасай алады. Олай дейтін себебіміз, тәуелсіздік алып, нарықтық экономикаға бет 

бұрғалы көптеген заңды тұлғалар шет елдік  тәжірибелерді елімізде іске асырып, жаңа азаматтық құқықтық 
қатынастардың туындауына септігін тигізуде. 

Әңгімеге негіз болып отырған заңды тұлға ұғымына келсек, ҚР азаматтық кодексінің 33-бабына сай 

заңды тұлға дегеніміз – меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкi бар 

және сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi бойынша жауап беретiн, өз атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке 

құқықтар мен мiндеттерге ие болып,оларды жүзеге асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын 

ұйым заңды тұлға деп танылады. Заңды тұлғаның дербес балансы немесе сметасы болуға тиiс. Заңды тұлғаның 

өз атауы жазылған мөрi болады. Өз қызметiнiң негiзгi мақсаты ретiнде табысын келтiрудi көздейтiн 

(коммерциялық ұйым) не мұндай мақсат ретiнде пайда келтiре алмайтын және алынған таза табысын 

қатысушыларына үлестiрмейтiн (коммерциялық емес ұйым) ұйым заңды тұлға бола алады. Коммерциялық 
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ұйым болып табылатын заңды тұлға мемлекеттiк кәсiпорын,шаруашылықсерiктестiк,акционерлiк қоғам, 

өндiрiстiк кооператив нысандарында ғана құрылуы мүмкiн. Өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту 

мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға акционерлік қоғам болып танылады. Азаматтардың бірлескен 

кәсіпкерлік қызмет үшін мүшелік негізде олардың өз еңбегімен қатысуына және өндірістік кооператив 

мүшелерінің мүліктік жарналарын біріктіруіне негізделген ерікті бірлестігі өндірістік кооператив деп танылады. 

Мемлекетік кәсіпорынға: шаруашылық жүргізу құқығына негізделген; Оралымды басқару құқығына негізделен 

кәсіпорындар жатады; Құқықтармен міндеттердің иесі бола білу азаматтық айналымда құқықтық дербес 

субьектісі ретінде қатысу, жеке тұлғаға ғана емес. Заңды тұлғаларға да тән. Занды тұлға азаматтық құқыктық 
заңмен танылған бірыңғай субьектісі ретінде күрделі құрылым деп есептеледі. Азаматтық құқық ілімінде занды 

тұлғаның, оның ішінде әсіресе мемлекеттік заңды тұлғалардың маңызы, мәні, яғни құқықтық жағдайы жөнінде 

бірнеше ілім бар. Олардың анторлары заңды тұлға ииституты қандай қоғамдық қатынастарды білдіреді, онда 

қандай адамдардың мүдделері қаралмақ, мемлекеттегі оның орны қандай және заңды тұлғаның, мән-мағынасы 

неде деген сауалдарға байланысты әртүрлі пікір білдіреді. 

Жарғылық капиталы құрылтайшылардың (қатысушылардың) салымдарына (үлесіне) бөлінген, өз 

қызметінің негізгі мақсаты пайда түсіру деп есептелетін және заңды тұлға болып табылатын коммерциялық 

ұйым шаруашылық серіктестігі болып танылады. Шаруашылық серіктестіктері толық серіктестік, сенім 

серіктестігі, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, қосымша жауапкершілігі бар серіктестік нысанында құрылуы 

мүмкін. Шаруашылық серіктестіктері нысанында құрылатын коммерциялық ұйымдардың жекелеген түрлерінің 

жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері, оны құру мен пайдаланудың ерекшеліктері, мүлкінің құқықтық 

режимі, шаруашылық қызметін шектеу осы Заңмен қатар арнаулы заң актілерімен реттеледі немесе арнаулы заң 
актілерімен белгіленген тәртіппен. Сонымен қатар, толық серіктестіктің мүлкі 

жеткіліксізболғанжағдайдақатысушыларыоның міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен 

ортақасып жауап беретін шаруашылық серіктестігі толық серіктестік деп танылады. Толық серіктестікке 

қатысушылардың өзіне тән мынадай құқықтары мен міндеттері бар олар: 

Заңда және серіктестіктің құрылтай құжаттарында белгіленген тәртіп бойынша толық серіктестікті 

басқаруға, соның ішінде серіктстік алған пайданы бөлуге қатысуға; 

толық серіктестіктің қызмет туралы толық ақпарат алуға, соның ішінде серіктестіктің бухгалтерлік және 

басқа да құжаттамасымен танысуға; 

егер құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмеген болса, толық серіктестіктің мүлкіндегі өз үлесінің 

мөлшеріне қарай оның қызметінен пайда алуға; 

Заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген өз құқықтарын бұзатын серіктестік 
органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға және тағыда басқа құқықтары бар. 

Серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзінің бүкіл мүлкімен (толық серіктестімен) ортақтасып жауап 

беретін бір немесе одан да көп қатысушылармен қатар, жауапкершілігі серіктестіктің (салымшылардың) 

жаргылық капиталына өздері салған салым сомасымен шектелетін және серіктестіктің кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыруына қатыспайтын бір немесе одан да көп қатысушалардаң тұратын шаруашылық серіктестігі сенім 

серіктестігі деп танылады. Сенім серіктестігінің жарғылық капиталытолықсеріктестерменсалымшылардың 

салымының құралады және жарғылық капиталға салым салған сәтте Қазақстан Республикасында заңмен 

белгіленген елу есептік көрсеткіш мөлшерінен кем болмауға тиіс. 

Салымшылардың жарғылық капиталдағы үлесінің жиынтық мөлшері 50 проценттен аспауы керек. Бұл 

ретте сенім серіктестігінің құрылтай құжаттарында салымшылардың толық серіктестіктердің салымын 

(салымының бір бөлігін) төлеу жөніндегі міндеттері көзделуі мүмкін. Сенім серіктестігінің жарғылық 
капиталының мөлшері, оны құрау тәртібі мен мерзімі серіктестіктің құрылтай құжаттарында белгіленеді. Сенім 

серіктестігі одан барлық толық серіктестер немесе барлық салымшылар шығып кеткен жағдайда тоқтатылады. 

Егер құрамында ең болмағанда бір толық серіктес пен бір салымшы қалса, сенім серіктестігі сақталады. 

Заңдытұлғалардыңарасындажауапкершілігі шектеулі серкітестіктің елімізде санының өте көп болуы оған 

деген қызығушылығымызды арттыра түсері сөзсіз. ҚР азаматтық кодексінің 77-бабына сай жауакершілігі 

шектеулі серіктестік деп бір немесе бірнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен 

белгіленген мөлшерде үлестерге бөлінген серіктестік танылады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке 

қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне байланысты 

зияндарға өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етеді. Бұл ережеден ерекше жағдайлар 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде және Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілігі шектеулі бар серіктестіктер туралы Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220 

заңында көзделуі мүмкін. Егер серіктестіктің құрылтай құжаттарында оның белгілі бір мерзімге немесенақты 
бір мақсатқа қол жеткізу үшін құрылатыны көзделмесе, жауапкершілігі шектеулі серіктестік белгіленбеген 

мерзімге құрылған болып есептеледі. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне 

тиесілі барлық мүлікпен жауап береді. Серіктестік өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді. Серіктестіктің жарғылық капиталға салымдарын толық енгізбеген қатысушылары оның 

міндеттемелері бойынша әрбір қатысушының салым енгізбеген бөлігінің құны шегінде ортақ жауапты болады. 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің серіктестік атауын, сондай-ақ «жауапкершілігі шектеулі серіктестік» 

деген сөздерді немесе «ЖШС» деген аббревиатураны қамтуға тиіс фирмалық атауы болады. Серіктестік 

осындай фирмалық атауымен мемлекеттік тіркеуге жатады. Серіктестіктің фирмалық атаудың қысқарған 

нысанын және оның шет тілдердегі баламаларын пайдалануға да құқығы бар. Шетелдің қатысуымен құрылатын 
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жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің фирмалық атауында оның құрылтайшыларының қай мемлекеттікі екені 

қосып көрсетілуі тиіс. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің орналасқан жері деп оның тұрақты жұмыс 

істейтін органының орналасқан жері танылады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік өзінің орналасқан жерін 

ауыстырған жағдайда серіктестік заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне қажетті өзгерістер енгізу үшін бұл 

жөнінде оның мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырған органға және серіктестіктің жаңадан орналасқан жері 

бойынша заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырушы органға хабарлауға міндетті. мүмкін. 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік коммерциялық ұйым болып табылады, азаматтық құқықтары болады және 

Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған кез келген қызмет түрін жүзеге асыруға қажетті, өз 
қызметіне байланысты міндеттерді атқарады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік тізбесінде, заң актілерінде 

белгілен жауапкершілігі шектеулі серіктестік коммерциялық ұйым болып табылады, азаматтық құқықтары 

болады және Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған кез-келген қызмет түрін жүзеге 

асыруға қажетті, өз қызметіне байланысты міндеттерді атқарады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік тізбесі 

заң актілерінде белгіленетін жекелеген қызмет түрлерімен лицензия негізінде ғана айналыса алады. 

Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі шектеулі бар серіктестіктер туралы Қазақстан 

Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220 заңы 6-тараудан, 69 баптан тұрады. Осы заңдағы 1-тарау – 

Жалпы ережелер, 2-тарау – Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті құру, 3-тарау – Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктің жарғылық капиталы, 4-тарау – Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мүлкі, 5-тарау – 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті басқару, 6-тарау – Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті қайта 

ұйымдастыру және тарату деп аталады. 

Соңғы жылдары елімізде мемлекеттің бизнескеқамқорлығышеңберіндежауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктерді заңды түркеуден өткізу жеңілдетілді, ендігі жерде құрылтайшылар халыққа қызмет көрсету 

орталықтарына ЖШС құру жөніндегі құрылтайшылар өкілеттік берген тұлға қол қойған өтінішті, серіктестік 

жарғысын, заңды тұлғаны тіркеуден өткізу үшін төленетін алымның түбіртегін, кеңсені жалға алғаны немесе 

кеңсе ғимаратына меншік құқығын растайтын құжаттарды өткізсе жеткілікті. Осы құжаттарды өткізген соң 5-8 

күн ішінде жаңа заңды тұлға заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуден өткізу туралы куәлікті, СТН және 

статистикалық картаны алады. Сонымен қатар, 23 желтоқсан 2009 жылы Қазақстан Республикасының Мәжілісі 

ЖШС жарғылық капиталының минималдық көлемін жүз айлық есептік көрсеткіштен жүз теңгеге төмендеткен. 

«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мен филиалдар және өкілдіктерді есепке алуды жеңілдету 

мәселелеріне қатысты кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын 

қабылдаған болатын. ЖШС тіркеуге байланысты мемлекеттің бұлайша жеңілдіктерді беруі еліміздегі бизнестің 

өркендеуіне оң ықпал еткені айқын, дегенмен, бұл мәселенің кері нәтижелері де бой көрсетті. Кейбір 
қылмыстық элементтер мұндай жеңілдіктерді өз бас пайдасына қолданып, қаржылық махинацияларды жүзеге 

асыра алды. Соның бір мысалы ретінде Ақтөбеде орын алған жайды келтіруге болады, оған сәйкес қылмыстық 

топтың жалған ЖШС-лар құрып солар арқылы үлкен соманы қолма қол ақшаға айналдырып отырғаны 

айқындалған еді. 

Жалпы алғанда еліміздегі кәсіпкерлердің шаруашылық серкітестіктердің арасынан ЖШС таңдауы 

еліміздің азаматтарының құқықтық санасымен тікелей байланысты жайт, сондықтан, жақын болашақта ЖШС 

еліміздегі ең кең таралған заңды тұлға нысаны болып қала бермек. 
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ЖАЗУШЫ ДҮКЕНБАЙ ДОСЖАННЫҢ КӨРКЕМДІК ӘЛЕМІ 

 

Қыдырқожа Э. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ әдебиетіне көркемдігі жоғары қымбат мұралар тудырған қайталанбас дара тұлғалардың аз 
болмағаны ақиқат. Бүгінгі тaңда кемеліне келіп, кемеріне толысқaн қазақ әдебиетін буырқана аққан алып бір 

дарияға теңейтін болсақ, осынау дарияға жалпы ұлттық таным сипатымен үндесе, кейбір өзіндік дaра 

сипатымен жымдаса қосылған арналардың бірі – жaзушы Дүкенбай Досжан туындылары десек артық 

айтпaймыз. 

«Әр дәуірдің әдебиеті – сол дәуірдің айнaсы. Сөз өнерінің өмір шындығын «шыңдап» қaна қоймай, 

келешекке – келер ұрпаққа «шегелеп» қалдыратын құдіретті күші» [1, 7], - деп ғалым Зейнолла Қaбдолов айтып 

өткендей, өткен дәуір мен жаңа ғасырдың жаршысындай болған оның қай шығармасы болмасын aщы да тұщы 

өмірдің бет-бейнесін айқындап тұрады. 
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Мұсылман жазбаларында жұмақтағы төрт өзеннің бірі аталған Сырдария мен «Қаратаудың басынан көш 

келеді, көшке ілесіп бір тайлақ бос келеді…» деп басталатын қазақ халқының ән жолдарындағы Қаратаудың 

ортасында өмірге келген Дүкенбай Досжан шығармалары қазақ әдебиетімен қатар шетел әдебиетінде де өзіндік 

ізін қалдырды. Олай дейтініміз, жазушының қалың оқырман қауымды қуанышқа бөлеген әңгіме, повестері көзі 

тірісінде-ақ жиырмадан астам елдердің тіліне аударылды. 

Д.Досжанов әдебиетке ерте келіп, елге ерте танылды. Өзінің үлкен ағаларына дарынын ерте мойындатты. 

Оның ешбір жазушыға ұқсамайтын жазу мәнері мен тәсілі, оқиғаны шұрайлы, шебер өрнекті тілмен сипаттауы, 

адамның шын бейнесін, ішкі құпия-сырын жер-жебіріне жеткізе аша білуі Дүкенбайдың өзіне ғана тән 
ерекшелігі еді. Жазушының өмір мен шығармашылығын зерттеушілердің есебі бойынша, ол өз өмірінде 11 

роман, 22 повестер мен хикаяттар, 100-ден аса әңгімелер жазған. Оның шығармалары әлемнің 19 тілінде жеке 

кітап болып шыққан. 

Зерттеушілер Д.Досжан шығармашылығын үш салаға бөліп талдап қарастырады. Бірінші: көне ғасыр 

қойнауынан ер түрік аруағын көтерген 60-шы жылдар басындағы тарихи кітаптары. Бұған “Жібек жолы”, 

“Отырар”, “Фараби” шығармалары жатады. Екінші: бодандық бұғау мен шенеуніктер езгісі зардабынан мінез 

экологиясына ұшыраған өмірі зая ұрпақтар образдарының галереясы “Зауал”, “Дария”, “Табалдырығыңа 

табын”, “Жолбарыстың сүрлеуі”, “Кісі ақысы” кітабынан табылады. Үшінші: ғажайып адамдар өмірін көркем 

тілмен сөйлеткен сериялар тобына “Мұхтар жолы” (1988), “Абай айнасы” (1994), “Алыптың азабы” (1997) атты 

кітаптары енеді. Дүкенбай Досжан дүниесі суретпен, ешкімге ұқсамас өзіндік бояу-белгімен көреді; оқиғаны ой 

ағыны, кейіпкердің жан толғанысы, сезім шырғалаңы арқылы суреттеуге машық. 

Әдебиетшілердің әр жылдарда жазушыға қаратып айтқан: “Қазақ әдебиетінің шежіреші Бальзагі” , “адам 
жанының қилы қатпарына еркін бойлап бара алатын, көзіне шалынған түймедейден түйедей ой түюге кәнігі 

автор бір шығармадар келесі шығармаға үнемі баспалдақтап өсумен келеді”, “архивпен жұмыс істеуге, ғажайып 

адамдар ғұмырын зерттеуге көз майын сарқып, сұқ саусағы сүйелденген ізденімпаздығына тәнтіміз” деген 

пікірлері кітапсүйер қауымға кеңінен мәлім [2, 87]. 

Әдебиеттің көркемдік қырларын, бейнелілік мазмұнын тануда А.Байтұрсыновтың пікірінің орны ерекше 

демекпіз: «Сөз өнері – адам санасының үш негізіне тіреледі. 1. Ақылға; 2. Қиялға; 3. Көңілге. Ақыл ісі – оңдау 

яғни нәрселердің жайын ұғу, тану, ақылға салып ойлау, қиял ісі – меңзеу, яғни ойдағы нәрселерді белгілі 

нәрселердің тұрпатына, бернесіне ұқсату, бернелеп суреттеп ойлану, көңіл ісі – түю, талдау. Тілдің міндеті – 

ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, көңілдің түюін түйгенше айтуға жарау» [1, 26]. 

Жазушы Дүкенбай Досжан шығармалары кейде ақылға, қиялға, көңілге сүйеніп сөз құдіреті арқылы сұлу сурет 

салады, кестелі ой айтады [3, 45]. 
Әдебиет– рухани ұлы күш. Тарихилық – күрделі ұғым. Жалпы қоғам мен адамды зерттеудің барлық 

саласына ортақ принцип. Философия, тарих, социология, эстетика – қай саланың болсын өзіне тән қасиеттерін 

есепке ала отырып қолданылмақ. Көркем шығармада бұл – суреткердің тарих заңдарын, ағымын қаншалықты 

терең түйсінуінің таразысы, құбылыстардың мазмұнын елдің кешегі, бүгінгі және болашағы тұрғысынан аша 

білуінің дәреже, өлшемі. Көркем  шындық дегеніміз эстетикалық жолмен игерілген өмір шындығы. Бейнелемек 

дәуір шындығының фактілерін, құбылыстарының ең маңыздысын, елеулі сыпаттарын іріктей отырып, өткен 

заман шындығының көркемдік шешімін табуға керек. Ал ондай шешім дәуірдің ерекшеліктерін, әр жақ, бер 

жағын, елдің ішкі-тысқы үрдістерінің заңдылықтарын жете ұғынудан бас алады. 

Тарихи деректі өз қиялымен ұштастыра отырып, оны көркемдік әлемнің шеңберінде беру қаламгердің 

суреткерлігіне негізделеді. Қаламгер өмірлік нақты деректерді сол қалпында қолданбайды. Өзі таңдаған тарихи 

оқиғаға терең ой салып, оны зердесінде қорытындыла келе көркемдікпен болжайды. Тарихилық – қандай да бір 
тарихи дәуір келбетін жанды суреттер, нақты адам тағдырлары мен мінез-сипаттары арқылы танытатын көркем 

әдебиеттің басты белгілерінің бірі. Дерек – жазушы үшін шикі, өңдеуден өтпеген дүние. Сол өмір 

материалдарын іздеп тауып, оны зерттеп, зерделеп өмір шындығын тануда жазушының қиялы, ойдан шығаруы 

алдыңғы орынға шығады”. Дүниеге шығарма әкелетін қуатты күш – көзі ашық дүниетанымға сүйенетін 

суреттер қиялы, қанатты фантазия” [4, 33]. 

Әдебиеттегі образ мәселесі терең зерттеп , жан-жақты зерделеуді қажет ететін күрделі тақырып. ”Кең 

мағынасында образ – көркем бейне деген түсінікті берсе,тар мағынасында образдылық сөзбен жасалған сурет 

деген ұғымға келіп саяды. Яғни әдебиет бастан-аяқ образбен, суретті сөзбен айшықталатын,сол арқылы 

толымды картина жасайтын көркем құбылыс. Осы тұрғыда қаламгер әртүрлі тақырыпқа қалам тіреді, бір-біріне 

ұқсамайтын оқиғалар желісін түзді, бірін-бірі қайталамайтын образдар жүйесін жасады. Д.Досжанов қаламгер 

ретінде көркемдік шеберлік биігіне өзіндік дара қасиеттері арқылы қол жеткізген. Ең алдымен жазушы 

шығармаларының тілі, сөздік қоры, сөйлем құрылысы ерекше назар аударуды қажет етеді. 
«Адaм баласының  бүкіл тарих бойына ілгері өсіп дaмуы қаншалықты тынымсыз, толассыз жүріп жатқан 

процесс болса, көркем бейне жүйесімен ойлау, дүниені образбен танып бaяндау, суреттеу өнері де тоқтаусыз 

дамып, жаңаланып, жақсарып келе жaтқан құбылыс. Қоғамдық ананың бір түрі ретінде көркем әдебиет қaй 

ғасырда болса да, сол заманғы адамдардың бір-біріне деген қатынасын, ой-арманын, дүниетанымын байқатпақ» 

[2, 6], - деген болатын ғалым М.Базарбаев. Ал Чернышевский болса, «шығарманың шын мазмұны – тек адам 

өмірі» [1, 56], - дейді. Демек, туындының қaндай түрі болмасын, әрқайсысы өз тілінде өмірдегі, қоғамдағы адам 

тіршілігінің мәні мен мaғынасын баяндап жатады. Сол арқылы көркемсурет туады. 

Адам тағдырының трагедиялық жай-күйін, кейіпкерінің ішкі әлеміндегі күйзелісін танытуда ерекше 

қолтаңбасымен танылған қаламгерлеріміздің бірі- Д.Досжан. “Ойдан шығару – образға апарар жол,суреткердің 
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өмірде көрген-білгенін ойша өңдеудің, қорытудың, жинақтаудың тәсілі” [1, 80]. Олай болса, жазушы 

шығармасына таңдап алған оқиғаны, кейіпкерлер тағдырын алдымен ой елегінен өткізе, көз алдына ойша 

елестетіп алады. Творчестволық фантазия, ойдан шығару және көзге елестете білу құпиясының шешімін тапқан 

қаламгер ғана көркем бейне, яғни образ жасаудың шебері бола алады десек, Жазушыны суреткерліктің биік 

шыңына жеткен шебер қаламгер десек артық болмас, оның жазу стилін өзгемен шатастыру әсте мүмкін емес. 

Қаламгер өз заманының өзекті шындығын өз шығармаларында жаңа уақытқа үн қосумен бірге, іс-

әрекеті, мінезі нағыз табиғи қалыпта бейнеленген кейіпкер сомдауға талпынып, өмір шындығының 

қайшылықтарын толық мәнінде бейнелеуге тырысады. Д.Досжан суреткерлігі болған оқиғаны әдемі, көз 
алдына елестете әңгімелеп берунде ғана емес, ол негізгі кейіпкер басынан кешкен қиындыққа оның ортасын, 

табиғат құбылыстарын да ортақ етіп суреттей білуінде. Ол табиғатты да, оның сырын да жақсы біледі. Оны 

әрқашан адам сезімімен, әрекетімен байланыста көрсетеді. 
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ В ГОСУДАРСТВЕ 
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Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законности в стране, невзирая на статус 

государственных органов и должностных лиц. Ст. 83 Конституции РК прямо закрепляет:  

«Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным 

применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на 

территории Республики, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, 

административного и исполнительного производства, принимает меры по выявлению и устранению любых 
нарушений законности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 

Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интересы государства в суде, а также в случаях, 

порядке и в пределах, установленных законом, осуществляет уголовное преследование» [1]. 

В системе государственной власти особое место занимает прокуратура. Она осуществляет надзор за 

реализацией конституционной идеи демократического, правового и социального государства, нашедшей свое 

развитие в текущем законодательстве, за действиями государственных органов, которые должны создавать 

необходимые условия для обеспечения конституционных прав и свобод личности, законных интересов 

государства и юридических лиц. Это есть приоритетная задача, указанная Президентом Республики Н. 

Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех казахстанцев» [2, с. 75-82]. 

П.2 ст. 4 Конституции РК закрепляет ее высшую юридическую силу и прямое действие на территории 
Республики. Поэтому любые нормативные правовые акты, решения и действия государственных органов и 

должностных лиц, противоречащие ей, могут быть опротестованы прокурором в установленном законом 

порядке. Прокурор вправе принести протест на законы, принятые Парламентом, постановления Правительства, 

решения судов и других государственных органов. Таким образом, высший надзор прокуратуры 

распространяется на все ветви власти и органы, не вписывающиеся в их структуру. 

Генеральной прокуратурой перед нижестоящими прокурорами поставлена задача сосредоточить особое 

внимание на защите гарантированных Конституцией Республики Казахстан и иными законами прав и свобод 

граждан, обеспечить законность при осуществлении правосудия по гражданским делам. 

Согласно Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан прокурор по своей инициативе 

вправе принимать участие по любому гражданскому делу, а когда это предусмотрено законом или признано 

необходимым судом, его участие в разбирательстве обязательно. В отличие от истца, ответчика, третьих лиц, 

участвующих в процессе ради защиты своих интересов, прокурор участвует в судопроизводстве исключительно 
в целях надзора за соблюдением законов, обеспечения законности [3]. 

Прокурор вправе вступить в процесс для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных 

на него законом обязанностей. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве обязательно по делам, 

затрагивающим интересы государства, когда требуется защита общественных интересов или граждан, которые 

самостоятельно не могут себя защищать, а также когда необходимость участия прокурора признана судом или 

прокурором. 

Указанные полномочия прокурора обеспечиваются путем своевременного извещения судом обо всех 

назначенных к рассмотрению делах путем размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе суда 
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Среди процессуальных действий, совершаемых прокурором в гражданском судопроизводстве, особое 

внимание следует обратить на заключение прокурора, поскольку в нем подводятся итоги судебного 

разбирательства, анализируется исследованные в судебном заседании доказательства. В заключении прокурора 

указывается, какие факты и обстоятельства установлены, каким законом следует руководствоваться при 

разрешении спора, подлежит ли удовлетворению исковое требование полностью либо частично или следует в 

иске отказать [4]. 

Таким образом, участие прокурора в суде только тогда становится действенной формой прокурорского 

надзора, когда он осуществляет свои процессуальные полномочия квалифицированно и в полном объеме, 
независимо от каких бы то ни было органов и должностных лиц, подчиняясь только закону. 

В условиях формирования правового государства, который предполагает всеобщее без каких-либо 

исключений подчинение закону всех субъектов общественных отношений, борьбу за укрепление законности -

последовательная и принципиальная позиция каждого прокурора в гражданском судопроизводстве, повышение 

уровня и эффективности надзора за законностью судебных постановлений по гражданским делам играет 

немаловажную роль в деле построения правового государства. 

Прокуратура Казахстана составляет единую централизованную систему органов и учреждений с 

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору от имени государства, 

осуществляющих высший надзор за точным и единообразным применением Конституции, законов, указов 

Президента Республики и иных нормативно - правовых актов. 

В целях обеспечения верховенства Конституции и законов, защиты прав и свобод человека и гражданина 

прокуратура: 
- выявляет и принимает меры к устранению нарушений Конституции, законодательных актов и актов 

Президента Республики; 

- осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, 

административного и исполнительного производства; 

- представляет интересы государства в суде; 

- опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам Республики;  

- в порядке и в пределах, установленных законом, осуществляет уголовное преследование;  

- формирует государственную правовую статистику с целью обеспечения целостности, объективности и 

достаточности статистических показателей, ведет специальный учет, осуществляет надзор за применением 

законов в сфере правовой статистики и специальных учетов [5]. 

Согласно положениям статьи 83 Конституции РК прокурор участвует в любых формах судопроизводства 
и во всех судебных инстанциях. Публичное, основанное на принципе состязательности, представительство 

прокурором интересов государства в суде – это одна из приоритетных и значимых функций органов 

прокуратуры, направленная на обеспечение законности в стране. Функция прокуратуры по представительству 

интересов государства в суде, определенная в статье 83 Конституции Республики Казахстан, предполагает 

участие прокурора в любых формах судопроизводства [1].  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА 

 

Максимов Т. Демеуова Г.К 
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Инвестиционная стоимость– это стоимость оцениваемого имущества для конкретного инвестора или 

группы  

Инвестиционная стоимость определяется инвесторов при заданных инвестиционных целях на основе 

индивидуальных требований к инвестициям, поэтому ее расчет производится исходя из требуемых данным 

инвестором доходов и конкретной ставки их капитализации. 

В отличие от рыночной стоимости, которая предполагает наличие "типичного" покупателя и "типичного" 

продавца, инвестиционная стоимость основывается на потребностях и характеристиках инвестора, мотивы 
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которого являются нетипичными для рынка. Это субъективное понятие, в расчете которого находит отражение 

то, что эта стоимость формируется за 

Счет собственных предпочтений, индивидуальных требований к инвестициям и личных мотиваций 

инвестора, отличных от мотиваций типичного покупателя или продавца, учитываемых при определении 

рыночной стоимости, что относит инвестиционную стоимость к стоимостям не рыночного типа. 

Инвестиционная стоимость связана с определением текущей стоимости будущих потоков доходов, 

ожидаемых от эксплуатации имущества, характер которого задай инвестиционными планами. Для инвестора 

важными факторами выступают риск, объем и стоимость финансирования, будущее удорожание или 
обесценение имущества и налоговые соображения. 

Иногда в литературе в перечислениях назначений оценки, использующих инвестиционную стоимость, 

встречаются такие, которые вовсе не имеют отношения к понятию инвестиционной стоимости или однозначно 

не соответствуют ей. Например, такая функция оценки, как "совершение сделки с объектом оценки в условиях 

наличия единственного контрагента" говорит только лишь об ограниченном рынке, а не о специальных 

возможностях и целях инвестора, ассоциируемых с понятием инвестиционной стоимости. 

Инвестиционная стоимость, как и все стоимости в использовании, рассчитывается применением 

Доходного подхода и, ставя во главу угла индивидуальность параметров оценки, не предполагает 

использование Сравнительного (Рыночного) подхода. 

Существует целый ряд причин, по которым инвестиционная стоимость может отличаться от рыночной. 

Основными причинами могут быть различия, получающие свое отражение в рамках применения Доходного 

подхода в величине денежного потока и размере ставки дисконтирования. Они состоят: 
• в оценке будущей прибыльности (требуется индивидуальная норма отдачи на капитал); 

• индивидуальных представлениях о степени риска (не среднерыночном); 

• наличии нетипичной налоговой ситуации (налоговые льготы, особый налоговый статус); 

• наличии льготной системы кредитования, не отчуждаемой от данного конкретного владельца (т.е. 

которая не переходит к новому владельцу); 

• возможности сочетаемости собственности при ее конкретном использовании с другими объектами, 

которые также принадлежат владельцу или контролируются им (синергический эффект[1], который может 

снизить риски за счет некоторых эффектов). 

Инвестиционная стоимость для конкретного инвестора может отличаться от ее рыночной стоимости 

также в результате разных оценок престижности, перспективности местоположения и т.д. 

Эффективное использование ряда индивидуальных инструментов и возможностей собственника может 
уменьшить инвестиционные риски и, соответственно, ставку дисконтирования. Тем самым инвестиционная 

стоимость объекта может оказаться численно выше рыночной стоимости из-за его более широких 

возможностей, отличающихся от возможностей средне рыночного покупателя. 

Эта стоимость может быть больше рыночной также из-за наличия специфического интереса инвестора. 

Но она может быть и меньше рыночной стоимости из-за особого интереса продавца (продать подешевле, но 

нужному лицу) или в случае использования объекта, отличного от НЭИ, но жестко определенного 

инвестиционными планами. 

Инвестиционную стоимость не следует путать с рыночной стоимостью инвестиционной собственности, 

т.е. собственности, в которую сделаны инвестиции, находящейся на этапе инвестиционного воздействия. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ЖОҚТАУ ӨЛЕҢДЕРІ 

 

Мақсат А.  
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақта басқа ұлттар мен ұлыстарда мүлде кездеспейтiн бағалы, құнды асыл дәстүрлерiмiз бар. 

Солардың бiрi – қайтыс болған адамды жоқтау салты. Өлiм жайлы суық хабарды естiген ел сол үйдегiлерге 

көңiл айта барады. Олар жоқтаушыларға ерекше көңiл аударады. Жоқтайтындар көбiнде қайтыс болған адамға 

ең жақын қыз-келiншектер, ақ самайлы аналар болған. Егер әйелдер жоқтау бiлмесе, арнаулы жоқтаушыларды 

шақырып келiп отырғызады да, қалғандары соларға қосылып жоқтасқан. Олар бастарына қаралы жаулық 

салып, жасқа толы жанарларын орамал-шыттарымен қалқалап еңiреседi. 

https://studme.org/52906/ekonomika/investitsionnaya_stoimost_kak_predstavitel_stoimostey_ispolzovanii#gads_btm


202 

 

Мұнда көшпелілер әйелдерінің мінез-құлқы, ақыл-ой дамуы мен ақпейіл қасиеті айқын көрініп отырған. 

Бұл, әсіресе, ошақ отбасысы қайтыс болған кезде ерекше байқалады. Тегі жағынан ақсүйек сұлтандардан 

шыққан немесе қоғамда көрнекті орын алатын қазақтардың қазасында жылап-сықтап, жоқтаумен өлең 

айтылады. Мұнда марқұмның түрлі қасиеттері жырланады. Жесірдің күйеуін, қызының әкесін, немесе 

қарындасының ағасын жоқтап өлең айтуын қазақтар «жылау», иә болмаса «жоқтау» деп атайды. 

Жоқтау жырларының біздің заманымызға дейін сақталып, мәдени асыл мұрамыздың бірі болып қалуына 

халық ақындарымен бірге, ХVIII-ХІХ ғасырлардағы зерттеушілердің де атқарған қызметі зор болды. Қазақ 

фольклорын жинауда орыс ғалымдары, әсіресе Радлов пен Потанин, Диваевтың, сонымен қатар Шоқан 
Уәлихановтың еңбектерін ерекше атап өткеніміз дұрыс. Жоқтау үлгілерін жазып алып, қағаз бетіне алғаш 

түсірген де осы ғалымдар болатын. Шоқан жоқтау жырларын «Надгробный плач», «Табыт басындағы зар» деп 

атаған. 1885 жылы Шоқан саяхаттап жүріп, ел арасында кең жайылған өлеңдердің бірнеше дәптер үлгісін 

жинап, жоқтауға ғылыми баға берген. «Қазақ халық поэзиясының түрлері» мақаласында: «Қырда қазір мынадай 

поэзияның түрлері бар, - деп оны беске бөледі де, жылау – жоқтау өлеңін әйелдер жанынан суырып салып 

айтады. Шумақ, тармақ көлемі жырлардікіндей болып келеді. Барлық жылаулардың адам тебірентерлік ең 

жақсысы, ең әйгілісі Орта жүзде Айғаным Уәлиеваның 1833 жылы шешектен өлген үлкен ұлы Мамекені 

жоқтап жылауы және кейіннен суырып салма әнші әйелдің өлген күйеуін жоқтап айтқан жылауы- деп, жоқтау 

өлеңін қазақтың салт жырларының бір түрі ретінде жылау деп атаған [1,164б].  

Ә.Марғұлан өз зерттеуінде Махмұд Қашқаридың жазуы бойынша, жоқтау-ежелгі түркі тайпаларының 

ерлік тұрмысынан туған жырдың бір түрі,- екенін айта келіп, мұның жарқын түрін «Қорқыт» жырында 

кездесетін Бамсы-бұйрықты жоқтаудан көруге болады. Сондай-ақ, М.Қашқаридің әйгілі «Диуани луғат ат-
түркісінде» Тұңға алып ер туралы бірнеше жерде сөз етеді. [2,128б].  

Жоқтаудың дәл қай кезде туып, дәл қай кезде хатқа түскенін нақты айту қиын. Десек те, осы қастерлі 

дәстүр көшпелілер өмірінде басқа ешбір халыққа ұқсамайтын, өзіндік бағытта, тосын бір жолда қалыптасты, 

дамыды. Академик Ә. Марғұлан бұл турасында: «Жоқтау әдебиеттің ең ескі түрі. Оның шығуы үй ішінде, 

қауым ортасында болған игі адамдардың дүниеден көшкеніне өкініп, оларды еске түсіру ретінде айтылған жыр. 

Жоқтау Орхон жазуларының түбегейлі бастауы», [2,98б] – дейді. Бұдан түйер ойымыз, этнографиялық 

сипаттағы тасқа қашап жазылған дастандарымыз жоқтаудың көне үлгісі ретінде көрінеді. 

Сонау сақтар мен ғұндар дәуірінен бастап-ақ біздің түркі бабаларымыз қайтыс болған адамды жоқтап, 

дауыстап жылап жерлеп келген. Қазақ халқы да өзінің ертеден келе жатқан салт-дәстүрі бойынша өлген адамды 

еске түсіріп, оған арнап жоқтау өлең шығарған. Бұл ата дәстүріміз бізде күні бүгінге дейін сақталып қалған. Ол 

ел арасында сақталып, бүгінгі күнге дейін жеткен. Бұл турасында М.Әуезов: «Көп жоқтаудың өз бетінше 
шығарылған сарыны, дауысы болады. Ескі әдет бойынша, ертеңгі-кеш сол сарынға жоқтау өлеңді қосып дауыс 

қылады» [3,25б], - деп жазады. Алғашқы қауымдағы ел түсінігінде өлген адамның жаны өлмейді, егер 

жақсылап жылап, қайғының ауыр екенін білдірмесек, ол жан қайтып келіп, бір жамандыққа ұрындырады деген 

түсінік болған. 

Қара бір шашым жаяйын, 

Жаяйын да жияйын. 

Күнәлі бармақ, жез тырнақ 

Күнінде қанға бояйын 

Албыраған ақша бет 

Сүйегіне тояйын –  

Мөлтілдеген қара көз 
Жаспен оны ояйын,-[4,23б] 

деп қайғылы екенін іс-әрекетпен көрсетеді. Бұл марқұм айтқан сөзімді, қайғырып жасап жатқан 

әрекеттерімді біліп – сезіп жатыр деген ой туып, жарық дүние мен өлілер арасында байланыс бар деген 

нанымды көрсетеді. 

Жоқтауларда марқұмның қадыр-қасиетін айтуда әр заманға сай атқарған қызметі таңбаланады. Егер 

жаугершілік заманда батырлардың ерлігі, ел қорғаны болғаны негізгі тақырып ретінде айтылса, одан бергі 

заманның да таңбасын танытатын сөздер қосылады. Жоқтау көбіне жауда қаза болған қас батырлардың ерлік 

істерін еске түсіруден туған (Қараүлектің баласын жоқтауы). Онда батырдың елге көрсеткен қызметі, өмір 

жолы мұң-шер рухында баяндалады. Жоқтау отбасылық шеңберде туып, көпшілік жыры болған. Мысалы, Отан 

соғысы жылдары жас келіншек, жүрегі жаралы аналар өздерінің майданда қаза тапқан ерлері, балалары жайлы 

көптеген жоқтаулар туғызған. Олар қысқа, бірақ жан шеріне толы келеді. Әрбір жоқтаудың өзіндік ән-күйлері, 

зарлы сарындары болған. Баян әні – жоқтау сарынының көркем де зарлы үлгісі. Поэзия мен музыка бұрын 
көшпелі елдердің жан серігі болса, жаназалау жырларының мәні өзгеше. Өзінің көркем тілі, ойдың образдылық 

жағынан жоқтау эпостан қалыспайды. Өйткені көңіл айту, жоқтау – ірі ақындар, айтушылар қолынан өткен. 

Солардың сөзін өлген адамның жұбайы немесе қыздары орындаған, ондай жоқтауларда ақын, жыршы 

тарапынан айтылатын баталар да кездесіп отырған.  

Жоқтауды қазақ даласында болыс, би ортасы да қолданған. Мысалы, «Байтоқ ақынның Жәңгір хан 

өлгенде айтқаны» – толғау ішінде жүрген жоқтау. Демек, жоқтауда әр түрі ортаның көзқарасы болған. Бертін 

келе жоқтауды біреуге жаздырып, жаттап айту үрдісі туған. Оған «Әйекенің жоқтауы» мысал бола алады. Бұл – 

көркем жоқтау Ә.Бөкейханов пен А.Байтұрсыновтың құрастырған «Жиырма бес жоқтау» атты жоқтауға енген 

еді [5,23б]. 
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Жоқтау өзінің тілі, өлшемі, көркемдік сипаты жағынан ауыз әдебиеті үлгісінде жасалған. Әрбір 

жоқтаудың арнаулы сарыны болған, жоқтау тілінде батырлар жырлары стиліне тән асқақ метафора, теңеулер 

өте көп. Қоқан ханының қолында мерт болған Тәтиді оның елі «халқына тұлға, өзенге жылға, тауға өлке, елге 

серке» болған еді деп жоқтайды. Бұдабай ақын болса, Әйекені жоқтағанда «қарадан шығып, хан болдың» дейді. 

Батыр қаза болғанда оның сүйікті жары: «Ақсұңқар ұшты қолымнан, басымнан кетті базарым, күздің күні 

болғандай, күннің өзі байланды» деп жоқтау айтқан. Жоқтау өлеңдерінің тілі әсерлі, аса көркем. 

Адамның тууы мен өлуі секілді оның қуанышымен бірге оқта-текте қайғылы қасіретке, мұңлы-зарлы 

сезімге бөленуі – дүние заңдылығы. Өмір болған соң онда ащы мен тұщы да, қайғы мен қуаныш та, биіктеу мен 
құлдырау да қатар жүреді. Осындай құбылыстарды біздің халқымыз өз өлең-жырларында шебер жеткізе білген.  
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Қазақ әдебиеті көшінің тұралаған кезі жоқ. Қай заманда да алдынғы буын ағалардың жолын жалғаған 

кейінгі толқын інілер сөз өнерінің өрісін кеңітіп, хал-қадірінше асыл сөзге қызмет еткен, қызмет етіп те келеді. 

Соңғы жылдары әдебиетімізге болашағынан үміт күттіретін айтары бар жастар көптеп келуде.Соның қатарына 

жас буын деп аталып жүрген маңдайалды прозашы, әрі сатирик Қанағат Әбілқайыр мен Бейбіт Сарыбайд 

жатқызуымызға болады. 

Жас қаламгер шығармашылығы аға буынның қашанда назарында. Мәселен, Жарас Сәрсек: «Өз басым 

проза кейіндеп қалды дегенге келісе қоймаймын. Прозалық шығармалардың халыққа жетпей жатқаны болмаса, 
кейінгі буын өкілдері Б.Сарыбай, Д.Бейсембек, Қ.Әбілқайыр, А.Нүсіп, Ә.Байбол, т.б. шығармаларын кез келген 

оқырман жылы қабылдайтындығына сенімдімін. Бұлардың алдындағы Д.Рамазан, Д.Амантай, Д.Қуат секілді 

замандастарымның шығармаларын қайда қоямыз? Бір ғана ұсыныс айтамын. Алдағы уақытта прозалық 

кітаптардың тиражын поэзиялық шығармалардан екі есе артық данамен шығаруымыз керек. Байламды сөзді 

содан кейін айта жатармыз», – десе, Д.Әшімханұлы кезекті бір сұхбатында: «Б.Сарыбайдың шығармалары тәп-

тәуір», – деп ағынан жарылады[1]. Өз кезегінде әдебиет сыншысы Құлбек Ергөбек: «Бейбіт Сарыбай алған 

тақырыбын жетік игере біледі екен. «Рауғаш ерте гүлдейді» әңгімесінен-ақ оны толық жазушы деуге болады. 

«Мейрімі» суретші өмірінен, қазақтың жас зиялыларының өмірінен жазылған әңгіме. Адамдардың бірінің 

бойынан бірі  кішкентай жалғандық көріп кешіре алмай жүретіні бар. Осында Бейбіт адам бойындағы  

психологияны шын жазушыға тән иіріммен, көркемдікпен жеткізген.Бұл да мінезге құрылған шығарма  және 

Бейбіт не айтқысы келетінін жып-жинақы, тап-тұйнақтай  етіп бере алады. Тіліне келсек, Төлен Әбдіктің 
тіліндей ұстамды, құнарлы тіл екен. Қораш сөйлемдер жоқ», – деп баға берді [2] 

Екі прозашының бір-бірінің жазу стилі бойынша ұқсастығы қысқа,әрі нақты жазатындығы. Қоғамдағы 

болып жатқан оқиғаларды әзіл, юмор арқылы жеткізуде екі қаламгерге ортақ қасиет. Негізінен қоғамдағы ащы 

шындықты ызалы күлкімен жеткізу де тиянақты ізденіс пен жүйелі еңбекті қажет етеді. З.Қабдоловша айтсақ: 

«Күлкінің екі жағы болады: сынаушы және мақұлдаушы. Юмордың сыншылдық жағы онша күшті болмайды, 

онда мақұлдаушылық реңк үстем жатады. Сатирада керісінше, күлкінің мақұлдаушылығынан сыншылдық 

сипаты басым болады. 

Қанағат Әбілқайыр «Қағаз қала» атты тұңғыш жинағында бүгіннің қоғамның қазіргі келбетін шебер 

шымшылайды. «Менің атым – Тимберлейк», «Жүз отызыншы атаман», «Қ-ның қасіреті», «Бәрін Басекем 

біледі», «Шректің қайынжұрты», «Құтипаш пен Сақыш», «Резюме», «Бала көктем» және т.б. сатиралық 

әңгімелері өз кезегінде оқырмандарынан жоғары бағасын алды. Ал «Ұмыт мені» деп аталатын екінші жинағына 

Қанағаттыңәңгімелері мен сатиралық жазбалары топтастырылған. Замандасы Бейбіт Сарыбайдың «Мейірім» 
атты әңгімелер жинағымен «Айна» жыр жинағы баспа жүзін көрді. Сонымен қатар, ол «Қараторғай» атты 

еңбектің авторы. 

Жалпы қаламгердің болмысын танып, оған баға беру үшін бірді-екілі әңгімесін оқып, жалаң пікір айтуға 

болмайды. Дегенмен, авторлардың көркем дүниесін өз танымымыз бойынша зерделеуге тырыстық. Сонымен, 

Бейбіттің Сарыбайдың «Рауғаш ерте гүлдейді» деп аталатын әңгімесіне тоқталып өтсек. Шығарма шағын. 

Дегенмен, автордың өзіндік айтпақ ойы бар оқушысына. «Университет алдындағы аялдамада адам қарасы көп 

екен. Жарты сағат астам уақыттан кейін Құдайға қараған біреуі тоқтады-ау әйтеуір. Сол жиырма адамдық 

шағын автобусқа қырық тоғызыншы болып мен де кіріп үлгердім» [4;3]. Үзіндіден қазіргі қоғамның бір 

айнасын көргендейсің. Өзі шағын автобус болса, оған қырық тоғыз адам қалай сыюы мүмкін? Сияды. Біздің 
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елде бәрі болады. Мүмкін өркениетті елдерде мұндай көрініс адам құқын таптау болып табылатын шығар. 

Бірақ, біздің қазекең автобустың аздығына да, оны ұзақ күтетініне де, оған қыстырылып, қымтылып мінетініне 

де төзеді. Төзіп келе жатқан халықпыз. Осылай жалғаса беретін де шығар... Жоқ, біздіңше, дәлірегі Бейбітше 

жалғаспайды. Себебі, қазақ қоғамына жаңа, жас ұрпақ келе жатыр. Осы әңгімедегі өзін Рауғашпын деп 

таныстырған кішкене қыздардың қатары көбеймек. Өзі білімді. Қайсар. Ойын ашық айтады. Жасқанып, 

именшектенбейді. Мұғаліммін деп таныстырған жолаушының география мен тарихтан білігі қаншалықты 

екенін анықтап, оны автобус ішіндегі күллі өзге жолаушыларға айғақтап болды: 

« – Так, сiз география пәнiнiң мұғалiмi болсаңыз мынаны бiлуiңiз керек. Нiл өзенiнiң ұзындығы қанша? 
Осы сұраққа жауап бере алсаңыз сенейiн, – дедi. Өлген жерiм осы екен дедiм. Шынымды айтсам бiлмейтiн едiм 

сол өзеннiң ұзындығының қанша екендiгiн. 

Мектеп программасында оқуын оқыдық қой, бiрақ ұмытып қалған екенмiн. Сұрап алған ауруға дауа жоқ, 

ендi неде болса жауап беру керек. Оның үстiне автобус iшiндегi iшi пысып келе жатқан жұрттың бәрiнiң назары 

әлдеқашан бiзге ауған. Аузыма қайдан түскенiн бiлмеймiн: 

 – 6000 шақырым, – дедiм. Қу қыз сықылықтап бiр күлiп алды да: 

– Әй, мұғалiм ағам-ай, неге өтiрiк айтасыз. Таппадыңыз. Бiлмесеңiз мен айтайын бұдан былай 

жадыңызда сақтаңыз. Әлемдегi ең ұзын өзен осы Нiл өзенi. Бұл өзеннiң ұзындығы 5400 шақырым, – дедi. Мен 

құтылып кетпек болып: 

 – Сен оқығанда сондай болған шығар. Өзендер бiр қалыпта тұра бермейдi. Жиi-жиi ұзарып не болмаса 

қысқарып тұрады. Сен оқығанда бес жарым мың шақырым болса, одан берi ұзарып, алты мың шақырым болған 

шығар, – дедiм. Қу қыз бұл жолы да оңай құтылдыра салған жоқ. Одан әрмен келеке қылып: 
 – Әй, аға-ай, сiзде қатырады екенсiз. Сiз тұрмақ сiздiң әкеңiз оқығанда да осылай болған. Және сiздiң 

немереңiз де осылай деп оқитын болады. Менi неге алдайсыз» [4;6]. 

Осылайша мұғалім мен қыздың арасындағы әңгіме ұзаққа барды. Қыздың білмейтіні жер астында боп 

шықты. Бәріненде оны, яғни оқиғаны баяндаушыны  қыздың мына айтқан сөздері қатты таңқалдырады: 

«– Жаңа сен жақсы оқимын дедiң иә. Сен жақсы оқысаң мынаны бiлуiң керек. Көктемде ең бiрiншi қай 

гүл өсiп шығады. Ерте өсетiн гүлдi айтшы, – дедiм өзi құсап тақылдап. Ол мүдiрген жоқ. 

– Бiлмей қалса екен деп тұрған шығарсыз. Өкiнiшiңiзге орай, бiлемiн. Сiз өте оңай сұрақ қойдыңыз. 

Көктемде ең бiрiншi қауыз жаратын, ерте өсiп шығатын гүл бәйшешек деп аталады. Ол барлық гүлден бұрын 

өсiп шығады. Тiптi көктемнiң шығуын күтпей-ақ қыстың соңына қарай қардың астында жатып та өсе бередi. 

– Онда сен де сол бәйшешек екенсiң. 

– Неге? 
– Өйткенi, сен де ерте гүлдепсiң. Көктемнiң шығуын күтпей-ақ, ең бiрiншi болып. 

– Жоқ мен бәйшешек емеспiн. Мен деген рауғашпын... Сiз рауғашты бiлесiзбе, ол көп жақтарда өспейдi. 

Тауда ғана, онда да алыс тауларда ғана өседi» [4;6]. 

Автордың айтпағы не дейсіз ғой. Дәл осы тауда ғана өсетін, биіктік пен көкке қарап самғауды 

армандайтын Рауғаштай ұрпақ көбейсе дейді. Расында да, біздің болашағымыз, білім мен еркіндікті мақсат 

еткен жас буыннан тұрса игі болар еді. Еліміз үшін, ұлтымыз үшін де. Оның, халқымыздың ғасырлар бойы 

жалғасып келе жатқан арманы үзілмесе болды. 

Қазіргі жас буын іргесін бекітіп жатқан қазақ әдебиеті әлсіз болса, қазақ мәдениеті де бола қоймас. 

Жаһандану дәуірінде өз белесінен төмендемес үшін, әдебиетімізге енді келіп қосылып жатқан жас буынға 

кәсіпқой сыншылардың қолдауы мен бағыты әбден керек.Сондықтан да, қазіргі қазақ әдебиетінің де жетер 

белестері алда деп ойлаймыз.Қоғам мен адам, адам мен табиғат арасындағы және адамның ішкі психологиялық, 
драмалық қайшылықтары шығармада әр түрлі тартыстар туғызып, небір көркем туындыларды жарыққа 

шығарары анық. Қ.Әбілқайыр және Б.Сарыбай бастаған авторлар бүгінгінің ауыз толтырып айтар кейіпкерін, 

образын жасап, әлемдік әдебиет тарихына төл әдебиетіміздің беделін асқақтатады деп сенеміз. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА CASE-STUDY) 

 

Маринова Л.М., Ержанова Г.А. 

Актюбинский региональный государственный университет  им.К.Жубанова 

 

В данной статье говорится о том, что в современном обществе все более возрастает роль иностранных 

языков и знание иностранного языка дает возможность приобщиться к мировой культуре, использовать в своей 
деятельности потенциал обширных ресурсов сети Интернет, а также работать с информационными и 

коммуникационными технологиями (ИКТ) и мультимедийными средствами обучения. В связи с этим возникает 

необходимость развития методики использования компьютерных информационных технологий в обучении 

иностранному языку. Новые информационные педагогические технологии становятся частью учебного 

процесса. 

In the article it is said that in the modern society the role of foreign languages is increasing, and knowledge of a 

foreign language makes it possible to join the world culture, to use the potential of extensive Internet resources in its 

activity, and to work with information and communication technologies (ICT) and multimedia learning tools. In this 

regard, there is a need to develop a methodology for using computer information technologies in teaching a foreign 

language. New informational pedagogical technologies become a part of the educational process. 

Концепция модернизации казахстанского образования на период до 2010 года так определяет 

социальные требования к системе школьного образования: "Развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны" [1]. 

В этом свете важнейшая задача школы - формирование полноценных граждан своей страны. А от 

решений этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию 

изберут, и где будут работать. 

Школа не может дать человеку запас знаний на всю жизнь. Но она в состоянии дать школьнику основные 

базовые ориентиры основных знаний. Школа может и должна развивать познавательные интересы и 

способности ученика, привить ему ключевые компетенции, необходимые для дальнейшего самообразования. 

Модернизация содержания образования в Казахстане на современном этапе развития общества не в 
последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации обучения иностранным языкам. 

Приоритетным направлением развития современной школы стала гуманистическая направленность 

обучения, при котором ведущее место занимает личностный потенциал (принцип). Он предполагает учет 

потребностей и интересов обучающегося, реализацию дифференцированного подхода к обучению [2]. 

Сегодня в центре внимания - ученик, его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная 

цель современного учителя - выбрать методы и формы организации учебной деятельности учащихся, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

На уроках английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: 

формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения 

письменной речи школьников; пополнять словарный запас учащихся; формировать у школьников мотивацию к 

изучению английского языка. Кроме того, работа направлена на изучение возможностей Интернет-технологий 
для расширения кругозора школьников, налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими 

сверстниками в англоязычных странах. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, 

конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, 

участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. И поэтому данная работа будет полезна преподавателям 

иностранных языков. 

Современный учитель должен не только в совершенстве владеть предметом, методами, средствами и 

формами организации учебного процесса, но также он должен применять в своей работе и современные 

технологии обучения. В последнее время школах активно применяются метод проектов, компьютерное 

моделирование, деловые игры и т.д. Недавно появился «новый» метод «case – study». Родиной метода «case – 

study» являются Соединенные Штаты Америки, а именно Школа бизнеса Гарвардского университета. В 1910 

году декан Гарвардской школы бизнеса посоветовал преподавателям ввести в учебный процесс помимо 

традиционных занятий - лекций и практикумов - дополнительные, проводимые в форме дискуссии со 
студентами. Этот метод очень популярен на западе, но для казахстанских учебных заведений кейс - метод 

является довольно новой технологией [3]. 

Кейс - метод - это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. В переводе с английского 

языка «case» - случай, а «case - study» - это обучающий случай. Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в 

переводе с английского как понятие «case» означает: 

1 - описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по принципу «от 

типичных ситуаций, примеров - к правилу, а не наоборот», предполагает активный метод обучения, 

основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей деятельности 

обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения «case - study»; 
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2 - набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях 

(печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых учащимся (студентам) для самостоятельной 

работы. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что 

представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод кейсов способствует развитию умения 

анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его 

осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося 

вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. 
Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом 

виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится 

в описании кейса [4]. 

Новизна исследования состоит в том, что кейсовые технологии способствуют усилению учебной 

мотивации изучения ИЯ и совершенствованию знаний учащихся. 

В рамках настоящего исследования предполагается решение следующих задач: 

- исследовать сущность, классификацию и направления педагогических инноваций; 

- изучить использование Интернет-ресурсов на уроках английского языка; 

-рассмотреть сущность и особенности кейс-технологии;  

- рассмотреть этапы организации обучения на основе технологии “case-study” 

-проанализировать применение методов кейс-технологии на фрагментах уроков в пределах отдельно 

взятой темы; 
Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ҚАЗАҚТЫҢ БІР ТУАР АЗАМАТЫ ӘЛЕЙХАН БӨКЕЙХАНОВ 

 

Маханов Н. 

Қазақстан инженерлі-педагогикалық Халықтар достығы университеті 

 

Қазақ халқынан шыққан қаншама білікті де, білімді, алыпта жігерлі, қажырлы да қайратты зиялы 

қауымдарымыз бары баршамызға мәлім. Алайда сонау XIX ғасырдың аяғымен XX ғасырдың басында елі үшін, 

жері үшін, ертеңгі ұрпағы үшін аянбай тер төгіп жанын берген Әлихан Бөкейханов ағамыз болатын. 1866 жылы 

5-наурызда бұрынғы Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7-ші ауылында дүние есігін ашады. 
Бұл қазіргі Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы бұрынғы Қаратал кеңшарының жеріне қарасты аймақ. 

Әлиханды әкесі тоғыз жасында Қарқаралыға апарып жергілікті молданың қолына оқуға береді. Бірақ зерделі 

бала молданың берген білімін қанағат тұтпай осындағы мектепте оқып жүрген балдардың сауаттылығын 

аңғарып,қаладағы үш сыныптық бастауыш мектепке өз еркімен ауысып алады. Бұдан кейін ол Қарқаралы 

қаласының үш жылдық училищесіне түсіп, оны да «өте жақсы» деген бағамен бітіріп шығады. Осыдан кейін он 

алты жасар Әлихан 1888 жылы Омбы техникалық училищесіне қабылданады. Төрт жыл бойы үздік оқыған 

алғыр шәкіртіне риза болған мүмкіндік жасайды. Содан ол жирма жасында Дала генерал губернатор кеңесінің 

ұсыныс хаты мен қазақ қауымдастығының 200 сом стипендиясын алып 1894 ж. Ресей империясының елордасы 

Санкт-Петерборға барып, Орман шаруашылығы институтының экономика факультетіне түседі. Ол мұнда жүріп 

күнделікті сабақтарына қоса студенттердің саяси, әдеби, экономикалық және тағы басқа үйірмелердің 

жұмысына қызу араласып, студенттік толқуларға қатысады. Оны екі ғасырға жуық Ресей империясының қол 

астында отырған халқының ауыр тағдыры қатты толғандыра бастайды. Қараңғылық пен надандықтың 
шырмауында отырған халқына білім мен мәдениет керек екенін ұғады. Елдің тұрмысын мәдинетін, білімін 

көтеруді алдына мақсат етіп қояды. 

Әлихан Бөкейхановтың қайраткер ретінде қалыптасуының екі рухани негіздерін бөліп айту артық емес. 

Біріншіден Әлихан еркіндікпен теңдікті жоғары бағалаған ортада өсті. Оның қоғамдық көзқарасының 

қалыптасуына халықтың бай ауыз әдебиетінің, ұлы Абайдың және басқа ақын-жыраулардың терең ойлы 

шығармаларының ықпалы болғандығы сөзсіз. Оның 1907 жылы тұңғыш рет орыс оқырмандарын Абайдың 

творчествосымен таныстыруды көздеген материал жариялап, ал 1909 жылы ұлы ойшылдың шығармаларының 

Петерборда жарық көруіне мұрындық болып, өмірінің соңына дейін Қобыланды, Ерсайын, Қозы-Көрпеш – 

Баян сұлу және басқа көптеген ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, зерттеп және насихаттап өтуін, әрине кездейсоқ 
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жағдай деп айту қиын. Болашақ қайраткердің өмір жолының қалыптасуына отарлық езгіге қарсы Кенесары 

бастаған жалпы ұлттық көтеріліс 1837-1847 жж туралы ел арасындағы әңгіме, аңыздардың айтарлықтай ерекше 

әсері болғандығын аңғару қиын емес. Мұны біз Ә. Бөкейхановтың 1923 жылы Ташкентте жарық көрген 

кітапшасына алғы сөз орнына жазып, әкесіне арнаған мына екі шумақ өлеңінен де байқаймыз 

За годам хромали годы 

Прошло их много с той поры, 

Как волный сын степной свободы, 

Казнен батыр Кенесары. 
 

Но дух его бунтарской воли, 

Его борьбы кровавый след, 

Был маяком киргизской голи 

До дней свободы, дней побед 

 

Екіншіден XX ғасырдың басында озық ойлы Европа мәдениеті мен дәстүрінің ықпалынсыз Ә. 

Бөкейханов сияқты ірі қайраткердің қалыптасуы, әрине, мүмкін еместін. Оның өмір жолын айқындауда, әсіресе, 

Ұлы Француз рефолюциясының және орыс азаттық қозғалысы мен гуманистік әдебиетінің орны ерекше болды. 

1917 жылдың жазында Уақытша өкіметтің комиссары қызметінде жүріп жазған мақаласында ол: «Бостандық, 

теңдік, туысқандық 18-ші ғасырдан бері жарыққа щыққан таза пікір. Мұны майданға салған Франция 

жұртының саяси ерлері. Осы үш түрдің бәрі біздің тарихтан, інжілден, будда оқуынан, Лев Николаевич Толстой 
философиясынан табылады, көзі ашық ер іздесе. Бұл үш ұраннан бөлек адам баласының бақыт, махаббатына 

жол жоқ. Бұл жолдан шыға жайлаған хайуандыққа қайтқан болады» деп – жазды 1896-1907 жылдары «Степной 

Край», «Иртыш», «Омичь», «Голос степй» сияқты газеттерде істеуі, Мемлекеттік Дума депутаты ретінде сол 

кезеңдегі Россия жоғары билік орындарына жақын адамдармен тікелей таныс болуы «Қазақты» ұйымдастыруда 

аз роль атқарған жоқ. Газеттің алғашқы сандарынан бастап ол «Қыр баласы» атты жамылғы есіммен мақалалар 

жазып, ең күрделі және өзкеті мәселелер бойынша негізгі авторға айналды [1]. Әлихан – төрткүл дүниені дүр 

сілкіндіріп өткен Шыңғыс ханның 23-ші ұрпағы – Төре тұқымынан бола тұра, Қасым хан, Абылай хан, Бөкей 

хан, Кенесары сынды халқы ақ киізге көтерген хан тағына отырған емес – оның заманы өтті кетті. Қазақ 

халқының тарихындаШығыс ханнан кейінгі ұрпақтары қарама-қайшы екіұшты рөл атқарды: бір жағынан, 

алғашқы кезеңде олар көшпелі ру-тайпалардың бірігіп, жаңа және қуатты қазақ мемлекетінің құрылуына 

ұйытқы болса, екінші жағынан – олардың билік үшін ішкі күрес-тартысы салдарынан «қазақ» деген этнонимді 
құрағанымен де, бірегей халық, ұлт болып толық пісіп жетілмеген халықтың Ұлы, Орта, Кіші  жүздер ретінде 

«»үштік одаққа» бөлініп бытырауына түрткі болып, ақыр соңында бірінің соңынан бірін орыс империясының 

отарлығына душар етті. Міне соңғы жайтты терең зерттеп білген Әлихан:«Тірі болсам, хан баласында қазақтың 

хақысы бар еді, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын!» - деп ертеден-ақ халық алдында серт беріп, сол сертіне 

ақырғы демі біткенше адал болып өтті. Бірақ өзінің шыққан тегін мақтан тұтты, шыққан тегін абырой-намысын 

көзінің қарашығындай қорғады және атақты хан-сұлтандардың тікелей ұрпағы екенін сезініп, халқына кіршіксіз 

де шексіз қызмет етуді, Алашына қамқор болуды өзінің өтпес-өтелмес борышы ер-азаматтық парызы санады. 

Әлихан – хан тұқымы бола тұра, көзінің тірісінде ешқашан атақ-даңққа құмартып, билікке ұмтылған емес. Бірақ 

туған інісі Смахан төренің естеліктерінде жазылғандай тумысынан оқшау, еліне қамқор «ел көшкенде түйесі 

ауған балалы қатындардың түйесін басып береді екен, шаңырағын көтере алмай жатқан жесір кемпірлердің 

шаңырағын көтеріп береді екен, ел көшкенде, ат ұстағанда нашар жетім жесірлерге ұстап береді екен», артына 
ерген үзеңгелес-қандастарына көсем болып жол көрсете білді [2]. Ал, жалпы, Ә.Н. Бөкейханның публицист 

ретінде белсенді қызмет атқарған мезгіліне келсек, оған қаламгер өзінің бүкіл саналы ғұмырын сарп еткенге 

ұқсайды 1889 жылдан, кем дегенде 1927 жылға дейін, дерлік 40 жылға дейін созылады. Мысалы, оның Особое 

прибавленіе къ «Акмолинскимъ областнымъ ведомостямъ» және «Дала уалаятының газеті» беттеріндегі қос 

тілде (Қазақ және орыс тілдерінде) жазған бірінші мақаласы 1889 жылдың 12 мамырында шыққан болса, әзірше 

табылып отырғансоңғы мақалас, атап айтқанда, Жүсіпбек Аймауытұлының психология пәніне арнаған оқулық 

кітабына жазған пікірі 1927 жылы Ташкентте басылып шығып тұрған «Әйел теңдігі» журналында (№ 10-11 [22-

23]) шықты [3] Әлихан Бөкейханның ерен еңбектерін айта берсек тіптен көп. Алаш партиясының негізін қалап, 

көсемі болды. Алаштың бір туар қайраткері қыркүйектің 27-сі күні Мәскеу қаласында атып өлтірілді Кейінгілер 

ғибрат аларлық үлгі тастап кетіп алғы алармызба? Жоқ, далаға лағып, жөнсіз кетіп қарғыс-лағнет аламыз ба? 

деген сұрақ Әлиханды жиі мазалаған. Біз Әлихан ағамызды ұмытпауымыз керек Әлихандай білімді зиялылар 

сирек ғасырда бір дүниеге келеді. Әлихан Бөкейхановтың ерең еңбектерін болашақ ұрпақтарға жеткізу біздің 
азаматтық борышымыз болып саналмақ. 
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Ә.КЕКІЛБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ («ЕЛЕҢ-АЛАҢ», «ҮРКЕР») ПСИХОЛОГИЗМ 

 

Махметова С.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Проза жанрының түрлері әр алуан және олардың жазылуы заман талабының сұранысына байланысты. 

Прозаның өзіндік күрделілігін де ескерген жөн. Қазақ прозасын, соның ішінде тарихи романдардың қатарын 

байыта түскен, орны бөлек жазушыларымыздың бірі – Әбіш Кекілбаев. Ең алдымен, Әбіш Кекілбаев – 
талантты, дарынды жазушыларымыздың бірі екенін атап өткен жөн. Оның шығармалары – рухани дүниеміздің 

құнды жәдігері. Соның ішінде «Елең-алаң», «Үркер» шығармаларының жөні бөлек. Қазақ КСР Мемлекеттік 

сыйлығын алған, өте жоғары бағаланған романдардың бірі. 

Роман - жүйесі мен құрылымы жағынан проза жанрының күрделі түрлерінің бірі. Ал тарихи романның 

күрделілігі – тарихтан ауытқымауы, реальды түрде бейнелеуі. Әрбір жазушы тарихты шығарманың көркем 

шығуы үшін оны өзгертуі ықтимал. Бірақ негізгі идея төңірегінен асып кетпейді. Себебі, әрбір жазушы тарихи 

романның маңыздылығын, оның оқырманға тікелей әсерін сезіне отырып, әрбір кейіпкерін бейнелеуде оның 

психологиясына ерекше назар аударылады. Шығармадағы кейіпкерлердің психологиясы ол – тұтас ұлттың 

психологиясы. Бас кейіпкерлердің мінезі төңірегінде – ұлттық мінез жатқандығы мәселесі. Тарихи роман 

жазуда, тарихта белгілі адамды бейнелеуде жазушы шынайы фактілер мен деректерге көз жүгіртіп, сол 

деректерді бейнелі, өлшемді қара сөзбен жеткізуге тырысады.  

«Үркер»  – қазақтың ең маңызды тарихи кезеңін бейнелейтін роман. Бұл кезең – қазақтың Ресейге отар 
болуы, соның ішінде кіші жүз қазақтарының Әбілқайыр хан тұсындағы заман бейнесін Әбіш Кекілбаев кітап 

бетіне көркем шығарма ретінде түсірді. Оның негізгі кейіпкерлері – Әбілқайыр, Тәуке, Тевкелев, Бөгенбай, 

Әйтеке би, Қазыбек би, Төле би т.б. тарихи тұлғалар. Үркер сөзінің мәні – бұл торпақ шоқжұлдызына кіретін 

шоғырланған, топтанған жұлдыздар тобы. «Үркер» романында сондай тарихи адамдар шоғыры бейнеленген. 

Олардың мақсаты – бір арнаға тоғысқан. Романның мақсаты – сыртқы жаудан аман сақтап қалуға тырысқан 

тұлғалардың іс-әрекеті мен олардың бейнесін ашып, шынымен де бізге Ресейге бодан болудың дұрыс шешім 

екенін аңғарту, көрсету, таныту болды. 

«Үркер» романында Әбілқайыр бейнесі әр түрлі қырынан бейнеленеді. Оның хан әулетіне лайықты 

байыптылығы, сабырлылығы, көп ойлылығы молынан берілген. Мәселен, «Хан қабағын шытты», «Қақ 

ортадағы сары ала шатырда Әбілқайыр хан қанша аунақшыса да, кірпігін айқастыра алмай-ақ қойды», 

«Әбілқайыр Тайланды құшағына қысып, маңдайынан сүйді» т.б. [1]. Көптеген мысалдардан Әбілқайыр 
бейнесіненхалқын сүйген азамат  екені анық көрінеді. Романда ханның әрбір іс-әрекеті, оның жекеше 

қалғандағы ойы – оның жекелік психологиясы. Ханның әр уақытта ой үстінде болуы, аспандағы жұлдыз да 

оның ой кеңістігінен ауытқымайтыны, тамағын кернеген ауыр ойлар, дұрыс шешімнің жолын іздеген басшыдан 

хабар береді. Мәселен, «Соны ойлағанда Әбілқайырдың іші қан жылап қоя береді. Түрулі есіктен жылт-жылт 

сығалап, табалдырықтан бой асырар-асырмас боп, жермен-жексен бұлдырап тұрған көкжиекке қарап 

телміріп ұзақ отырады» [1]. Бір жағынан – жоңғар, екінші жағынан кеше ғана Әз Тәукенің кезінде талай 

шапқан Ресей. Біз шапқан Ресейге кейін өзіміз мұқтаж боламыз деп ойлап па?! Қазақ өріске таласып отырғанда 

– «Қайда барсаң да Қорқыттың көрі» деп орыс тас бекіністерді қойып, сыртымыздан қамап алмақшы ғой деген 

сұрақтың маңында жүрегі қан жылаған Әбілқайыр қыспаққа түскенін Әбіш керемет суреттеп береді. 

Өткен күнге оралу арқылы болашақты аңдып, оны өзгертуге болады. Өткен күн бізге болашаққа 

арналған бағдар іспеттес. Ұлттың шынайы болмысын қалыптастыруда, ұлттың ұлттық мінезді жоғалтып 
алмауына бірден бір кепіл ол – ұлтымыздың дара тұлғалары. Оны таныту тарихшылар мен әдебиетшілердің 

мақсаты. Әбіш ұлттың қалыптасуына, оның жоғалмауына ерекше еңбек етті. Ол – тарихи романдарды жазып, 

оны бізге танытты. Танытып қана қоймай халықты оятты. Тарихын ұмытқан халық, болашағынан да қол үзеді 

деседі. Қиын кезеңдерді бастан кешкен уақытта тарихи романдарымен көзге түсіп, халықтың үмітін оятқан 

жазушылардың бірі Әбіш еді. Әбіш кейіпкер психологиясын таныту арқылы – ұлттық мінезден хабар береді. Біз 

сол мінезден айырылмау керек дегені байқалады. 

«Елең-алаң» романы «Үркердің» жалғасы іспеттес. «Үркер» түн ішіндегі аспандағы жұлдыздар болса, 

«Елең-алаң» - таңсәрі уақыт. Демек бұл, тарихи оқиғамен байланыстырылып, «Үркер» - Әбілқайырдың 

шиелініс, шешім іздеу кезеңі болса, «Елең-алаң» - Ресеймен байланыстың нығайған кезеңі, дегенмен әлі де 

күдік бар. Таң толығымен атпады, күн көрініп, шуағын әлі шашпады. 

Қос романда да кейіпкер ойлары, толғанысы ішкі оймен, күйзеліспен, сөзбен беріледі. Жазушы 

кейіпкердің ішкі ойы арқылы біріншіден, тұлға жасаса, екіншіден, тұлға психологиясын жасауда."Қаһарманның 
рухани әлемін, жан сырын жеткізу амал-тәсілдерінің жиынтығы немесе идеялық-эстетикалық шығармашылық 

феномен - психологизм" [2, 3б],- дейді Б. Майтанов. Психологизм кейіпкер адаммен, табиғатпен қарым-

қатынасы тұсында байқалады, ал ішкі ой, сөзі оның нақтылы көзқарасынан хабар береді. «Елең-алаң» 

романында патшайым Аннаның сөздері арқылы да Әбілқайыр бейнесін анық көруге болады. Әбілқайырды 

қазақ даласындағы ең атақты және ақылды патша есебінде көрінеді. Мәселен, «Аты жиі аталатын Әбілқайыр 

хан қырғыз-қайсақ хандарының ең атақтысы және ақылдысы. Әйелі біреу. Одан бес ұлы бар» [3]. Ал патша 

уайымы әлі сейілмеген, қабағы ашылмаған бейнесінен, романдағы елеі-алаңнаң байқауға болады. 

Қорытындылай келе, «Үркер» мен «Елең-алаң» романы тарихымыздың белгілі, ауыр кезеңінен хабар 

берген үлкен шығарма. Ондағы кейіпкерлердің әрбір әрекеті тарих бейнесінен сыр шертеді. Әсіресе, Әбілқайыр 
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бейнесі бұл шығармаларда ең маңыздысы. Әбілқайырдың ішкі толғанысы, ойы, уайымы, тығырықтан жол 

іздеуі – оның ішкі сөздері арқылы беріледі (кейіпкердің іштей өз-өзімен сөйлесуі). Кейіпкер бейнесі шындыққа 

жақын. Жазушы керемет бай тілі арқылы Әбілқайыр бейнесін ашып қана қоймай, оның шынайы болмысын 

суреттеуге мүмкіндік берді. Әрбір кейіпкер тұлғасынан қазақтың ұлттың мінезі мен болмысын тануға 

мүмкіндік берді. 
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ОРАЛХАН БӨКЕЙ ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ ИДЕЯЛЫҚ-ТАҚЫРЫПТЫҚ БОЛМЫСЫ 

 

Махмутова М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Драматургия мен театр тарихына көз жүгіртсек, қоғамның даму асуларындағы күрделі оқиғалар мен 

шытырман тартыстар көптеген шынайы драмалық шығармалардың көркем-идеялық желісі болып тартылғанын 
көреміз. Бүгінгі таңда да қоғам өмірінде үлкен саяси қопарылыстар, қайталанбас әлеуметтік өзгерістер жүріп 

жатыр. Эстетикалық критерийлердің өзі тапжылмай бір жерде тұрып қалмай, олар да өзгеріске түсуде. 

Солардың даму үрдісіндегі жаңаның енді көріне бастаған білінер-білінбес эстетикалық үлгілері бірте-бірте 

толығып, толыса келіп, жаңа өнерді, өнер теориясын жасайтыны даусыз. 

Драматургия жанрының дамуына негіз болатын қоғам тірлігіндегі сырт көзге шалына бермейтін 

қайшылықтар мен талас-тартыстар диалектикалық қозғалыста болатыны да белгілі. Заман болмысына қарай 

драматургиялық тартыс та өзгеріске түсіп, құбылып отыратынын нақты шығармалардың кркемдік сипатынан 

аңғаруға болады. Бұл бағытты сөз болып отырған кезеңде өзіндік көркемдік мұрат-мақсатымен, эстетикалық 

түйсік-түсінігімен, шығармашылық ізденіс келбетімен көрінген бір топ қазақ драматургтерінің 

шығармашылығынан аңғару қиын емес. 

Қазақ драматургиясы өткен ғасырдың жетпісінші-сексенінші жылдарында өзінің дәстүрлі даму жолын 
жалғастырып, сол дәуірдің талап-талғамынан туған құнды шығармаларымен толықты. Оларда өмірдің өзекті 

мәселелері көтеріліп, оқиға мен тартыс ұйымдастыруда, бейне сомдауда өткенді қайталамайтын, жаңаша, 

өзгеше бір ізденіс үрдістері байқалады. Бұл кезеңнің шығармаларында заман ағымын, қоғамдық жүйе 

өзгерістерін жіті аңғарып, әлеуметтік құбылыстарды суреттеуде шығармалық батылдық пен философиялық 

топшылаулар кездеседі. 

Сыншы Әшірбек Сығай жаңа кезеңдегі қазақ драматургиясының жай-күйіне төмендегідей баға беріп: 

«Ал бүгінгі күннің тақырыптарына келсек, шындығы шыңғырған, қоғамды дәл бейнелейтін, көрген адамның 

жұмырына жұқ болатындай еңбектер аз. Тәуелсіздік алғанға дейін бар кінәратты орыстың темір ноқтасынан 

көрдік, еркіндік жоқ, цензура бар, «үш әріп» соңымыздан қалмайды дедік. Ал қазір «әй дейтін әже, қой деген 

қожа» жоқ. Қалай жазу, қайдан құлақ шығару өз еркімізде ғой. Ендеше, неге жазбаймыз қанын жерге тамызбай? 

Кешегі Мұхтар Әуезов, Қалтай Мұхаметжанов, Оралхан Бөкей, Әлжаппар Әбішов, Тахауи Ақтанов, сосын 
Баққожа Мұқай сияқты аузын айға білейтін қаламгерлеріміз қайда?» [1], - деп ашына жазған еді. 

ХХ ғасырдағы қазақ драматургиясы өткен кезеңдерге қарағанда тақырып пен оқиға таңдауда, 

психологиялық толғаныстарды суреттеуде, күрделі характерлер сомдауда өмір болмысын өзінше 

пайымдауымен, жаңашыл үлгі іздеуімен, реализм әдісін күнделікті тірлік пен тұрмыс-салттық, қиял мен 

шындық, әдейі әсерлеу мен символдық бейнелеу тәсілдерін тұтас қамтып танумен ерекшеленеді. Авторлардың 

драматургиясындағы тұрақтылығы театрлар репертуарын үнемі тың туындыларымен толықтырып отыруына 

мүмкіндік туғызады. 

Сан мен сапаның алшақтығы қазақ драматургиясы мен театрына ортақ құбылыс. Әйтсе де, ХХ ғасырдың 

70-80 жылдардың ішінде жарыққа шыққан драматургиялық туындылардан ұлттық болмыстың диалектикалық 

қайшылығын, адам мен қоғам арасындағы күрделі қарым-қатынысты, ой мн көзқарас, пікір-таластарын, 

әлеуметтік және адамгершілік тартысты игеруде бірталай ізденістер байқалғанын көруге болады.  

Ең алдыменен, авторлар өз шығармаларында замандасың рухани болмысына, оның қоғам өміріндегі 
әлеуметтік орны мен келбетіне тереңірек үңілетін тенденция қалыптасты. 

Пьеса табиғатынан екіұшті өмір кешеді. Ол – сахналық материал және бас-аяғы тұтас көркем шығарма. 

Сахнаға қойылмай, сирек болса да оқуға арналған пьесалар әлемдік драматургия тарихында аз кездеспейді. Ал 

біздің қазақ драматургиясы негізінен сахнаға арналған. Сөз – драмада ерекше маңызға ие. Пьесаның 

өміршеңдігі оның әрекет тіліне байланысты. Бірақ ол шынайы драмалық поэзия, драмалық өнер болу үшін бізді 

ішкі қуатымен еліктіріп әкетуімен бірге, өзінің құлаққа тамаша естілуімен, бейнелік бітім болмысымен, келісті 

мазмұнымен, идеялық өткірлігімен баурап алуы қажет. Жоғарыдағы біз шолып өткен шығармалардың 

біразынан осы ерекшеліктердің байқалуы – драматургия жанрының даму үрдісіне кепіл. 
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«Таптаурын жолға түспей, драматургияда өздеріне тән шығармашылық бағыт ұстанған Оралхан Бөкей, 

Нұрлан Оразалин, Баққожа Мұқай, Асқар Сүлейменов, Дулат Исабеков т.б. пьесалары да ұлттық 

драматургиямыздың мол жетістігі» [2, 75-б.].  

Қазақ әдебиетiнде өзiнiң жазу мәнерiмен ерекшеленiп, соны соқпағын салған майталман қаламгер 

Оралхан Бөкей драматургияда да өзiнiң жүйрiктiгiн танытты.  

Оралхан Бөкей – проза мен драматургияда қатар жұмыс істеп, артына мол рухани мұра қалдырған 

жазушы. Оның қарымды қаламынан туған он шақты драмалық шығармалардың дені кезінде театр сахналарына 

қойылып, көрермен қауымның ықыласына бөленген. Солардың ішінде көркемдік шоқтығы биігі, әрі 
республика театрларының репертуарында ұзақ тұрақтағаны – «Құлыным менің» драмасы. 

Өзі бейнелеп отырған дәуір шындығына тереңірек ой жүгіртіп, күрделі жайларға батыл бара алатыны 

және соларды өзінше драматургиялық тәсіл мен үлгі түрінде бейнелеуі тұрғысынан ол жаңашыл сезіледі. Оның 

пьеса сюжетін, құрылысын, бейнелеп отырған уақыттың тынысы мен үнін, қуанышы мен күйінішін өзінше 

тануы көркемдік мақсат айқындығынан туындайды. Пьесаның алғашқы көріністерінен бастау алған өмір 

туралы ой-толғаныс пьесаның тұтас желісі болып тартылып, барлық кейіпкерлердің әрекеттері мен қиғалардың 

даму кезеңдерін тартыс арнасына тоғыстырады.  

«О.Бөкейдің пьесалары негізінен ойға, философиялық топшылауға, өмірдің өткір мәселелерін көтеретін 

мағыналы құбылыстарды суреттеуге арналған. Және ұстаған бағыт-бағдары да өзгеше, ешкімге ұқсамайды. Ол 

– тақырып таңдауға, шығарманың идеялық нысанасына жауапкершілікпен қарайтын драматург. Тіпті өткен 

күннің оқиғасына құрылған шығармасында да бүгінгі күннің үні мен мұңы, қазіргі заман талабына қажет ой 

толғауы айқын көрініп отырады» [3,98-б.]. 
«Зымырайды поездар» пьесасының оқиғасы сонау 30-жылдардан басталағанмен, бүгінгі күннің өзекті 

мәселесімен ұласады. Автор Түркісіб темір жолын салудағы небір үрлі қайшылықтады, таптық талас-

тартыстардың мазмұнын тарихи тұрғыдан суреттей отырып, қоғам өміріндегі әлеуметтік-моральдық 

құбылыстарды қоса қамтиды. Бұл пьеса да О.Бөкей шығармашылығының өзіндік ерекшелігін танытқаны сөзсіз. 

Адамгершілік пен адалдықты идеялық желі қылып тартқан «Қар қызы» - О.Бөкейдің пьесаларына тән 

философиялық астар мен символға құрылған. Мұның кейіпкерлері тағдырдың небір ауыр талыларына түсіп, 

жігері мен моральдық беріктігі сынға түскен күрделі кезеңдерден өтеді. Табиғаттың қатал күшімен бетпе-бет 

арпалысқан үш жас жігіттің адамгершілік сипаты мен мінез-құлқы нақты әрекет үстінде ашылып, оқиғаның 

дамып, тартыстың ширауына қарай даралық ерекшеліктері ашыла түседі.  

Бала жастан бірге өсіп, бірге ойнаған жігіттің бірі қиындыққа шыдамай, жиі-жиі ашуға бой алдырса, 

екіншісі – сөзге көп араласпаса да, реті келгенде қыршып алатын мысқылшылдығымен көрінеді, ал үшіншісі – 
еңбекпен ерте ержетіп, оқыс кездескен тірлік қиындықтарын ақылға салып қарастыратын сабырлылығымен, 

ұстамдылығымен ерекшеленеді. Пьесада тартыс осы үшеудің тікелей араласуымен дамып, өмір сапарларын 

әрқайсысын өзінше аяқтауымен шешім табады. 

Қорыта келе, драматургияның өзіне тән шарттылықтары бар дейміз. Эпикалық жанрдағыдай образ ішкі 

дүниесінің психологиясынтүрлі көркемдік тәсілдерді пайдаланып, кең құлашпен суреттеу мұнда мүмкін емес. 

М.Горький «әдебиеттің ең қиын жанры» деп бағалаған драматургияда бар мінез, драмалық образдын парасат-

пайымы мен мәдениеті рухани қақтығыстарда диалог арқылы ашылады. Бұл орайда жазушы, драматург 

Оралхан Бөкейдің шыққан биігі –шын шеберліктің айқын үлгісі. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ «УАҚЫТ» КОНЦЕПТІСІ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жаңа заман лингвистикасы адамды тілдік тұрғыдан жан-жақты танып білуге бағытталған. Тіл 

адамзаттың дамуы мен жан-жақты жетілуіне әсер етеді. Ол – тұлғаның тілдік ортадағы қарым-қатынасы 

барысында қалыптасқан, адамның туа біткен қабілеті арқылы жеткен жетістігі. Тіл тек денотативтік (таңбалық) 

сипатты құрал ғана емес, сонымен бірге коннотативтік құрал. Тілдің әлеуметтік қызметін дамыту - XXI ғасыр 
тіл білімінің  бірден-бір сұранысы, уақыт талабы. 

Концепт – ұлттық болмысқа негізделген ментальді білім жиынтығы. Концепт лингвистикада әр қырынан 

қарастырылып келеді (В.И. Карасик, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ж. Манкеева, А. Ислам т.б.) 

Концепт ұлттық дәстүр, фольклор, дін, өнер, өмірлік тәжірибе, құндылықтар жүйесі, т.б факторлардың 

өзара қатынасы нәтижесінде туындайды. Осылайша концепт адам мен әлем арасындағы мәдени ортаны 

бейнелейді [1, б.28]. Оның мазмұн межесі – нысан туралы ұжымдық және жеке санадағы білім ақпаратының 

шоғыры болса, тұрпат межесі – тіл бірліктерінің жүйеленген көрінісі (лексикалық, фразеологиялық, 

паремиологиялық, т.б.) 
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Б.Хасанұлы еңбектерінде концепт терминінің қазақша баламасы ретінде тұжырым сөзі қолданылған. Ол 

тұжырым (концепт –лат. Conceptus мысль, понятие) терминінің мағыналық астарын, тұжырымдама ұғымымен 

сабақтастыра қарастырып, тұжырым –адам санасына тән, ойлау қызметінің ғаламдық бірлігі, жинақталған 

түсінік, ұлттық болмысқа негізделген ментальді білім жиынтығы, тұжырымсаланың бірлігі деген анықтама 

береді. Ғалымның 2008 жылы жарық көрген «Қазақ тілі» тұжырымы: пайымдауындағы көрінісі» атты еңбегінде 

концепт (тұжырым), концептосфера (тұжырымсала) терминдерінің мән-мағынасы жете түсіндірілген. 

Концепт ұғымы когнитивтік психология ғылымынан енген. Ғылыми әдебиеттерде концепт термині әр 

түрлі түсіндіріледі: концепт «ұғымның» синонимі ретінде қолданылады; концепт «қарапайым дүние 
бейнесінің» ментальді құрылымын білдіреді. Оның негізінде салт-дәстүр мен фольклордың, идеология мен 

діннің, адамның жеке тәжірбиесі мен құндылықтар жүйесінің арақатынасы анықталады; концепт – жеке және 

ұжымдық сананың көрінісі. Ол лексикалық мағынаға қарағанда, едәуір кең мазмұнды бейнелейді [2, б.4]. 

Концептілік ерекшеліктерді анықтау үшін лингвистикалық талдаулар қалай жүргізілуі тиіс деген 

мәселелердің басын ашып алу қажет. 

Концепт типтері санада бейнеленуіне қарай әр түрлі формада көрініс табады. Олар: қарапайым форма 

(фрейм), күрделі форма (скрипт), оқиғалы форма (сценарий), сызбалы форма (сұлба), бейнелі форма (ойсурет). 

Уақыт бейнесі тілде бір ғана лексемамен берілетін қарапайым фреймдер емес, тақырыпқа қарай 

күрделеніп фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, сөз тіркестері, сөйлем құрылымдас типтермен танылады. 

Уақыт – өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын 

сипаттауда жіне нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланылатын маңызды мүшесі. 

Қазақ тілі фразеологиялық тіркестерге өте бай. Ағылшын халқы да бұл жағынан еш кенде емес. 
Ағылшын тілін фразеологизмдермен байытуға келгенде Шекспир «Тәураттан» кейін екінші орын алады. Отыз 

үш драматургиялық шығарма жазған Шекспир, ғалымдардың есептеуі бойынша, ағылшын тіліне 130 

фразеологизм берді. Оның жартысы «уақыт» категориясына қатысты болып келеді [3, б.56]. 

Ағылшын қоғамында уақыт ұғымын қасиетті санаған. Олар уақытты текке өткізбей, тиімді жұмсауға 

тырысады. Әрбір күнін санамалап, жоспарлап ертеңгі күнін алдын ала ойластырады. Бүгінгі жасау керек 

міндетті ертеңге қалдырмайды. Оған дәлел мына мақалға зер салайық: «Take time by the forelock». Біздерше 

мұны «Темірді қызған кезде соқ» дегенге келтіруге болады. Қазақ халқы жалқау, ертеңі бітпес деп жатады. 

Бірақ, бұл керағар пікір. Оған жоғарыдағы мақал дәлел. 

Friends are thieves of time – Дос уақыттың ұрысы. Бұл сөздер өзінен басқа ешкімге сенбейтінін, дос деген 

адамның өзімен тығыз қатынас жасаудан, ішкі сырын жасырып айтудан қауіптенетіндігін ескертеді. Яғни, 

байқап отырғанымыз бұл халықта достық ұғымына қарағанда, уақыт концептісі жоғары тұрғанын 
байқауымызға болады. Ал, бізде керісінше, дос - уақыттан қымбат. «Уақыт өтіп егде жасқа келгенде, достың 

құрдастың қадірін сезесің» Қанша жас өмір сүрсең де, жаныңда жалғызың болсын, - дейді. 

Take one is time (over sth). Бұл тұрақты сөз тіркесінен байқайтынымыз, ағылшын қоғамы қандай іс – 

әрекет болмасын асықпай- баппен жасау керек деген пікір айтады. Асықпаған көп іс тындырар дейді. Бізше, 

«Асыққан шәйтанның ісі» дегенге сай келеді. Немесе бұл тұрақты сөз тіркесіне антоним болатын «Бие 

сауымдай уақыт» тіркесін келтіруге болады. Бие сауымдай – әдетте үлкендер биені арасына жарты сағат салып 

қайта-қайта сауады екен. Ендеше, ол «тез» деген мағынаға саяды. «Көзді ашып жұмғанша» - Уақыттың 

зымырап өтіп, көз ілестірместей зырғуы. Ағылшындар «Time is a flat circle» дейді. Яғни, уақыттың дөңгелек 

шеңбер екенін көрсете отыра, оның шырмауынан шыға алмайтыныңды дәлелдейді.  

Қорыта айтқанда, уақыт концептісі ғалам туралы білім, оның ішінде уақыттың тілдегі көрінісі туралы 

білім мен шақ категориясында бас қосқан грамматикалық категориялар мен тұлғалар туралы тілдік білімдерден 
құралады. Яғни уақыт мәні морфологиялық жолмен беріліп, уақыт туралы энциклопедиялық білімнің тілде 

кодталу жолдарын білдіреді. Сол себепті уақыт концепті – морфологиялық жолмен берілетін, концептуалды 

деңгейдегі бірлік болумен қатар осы категорияға негіз болған концептінің бірлігі болып табылады. 
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Формирование профессии оценщика в Казахстане началось в 1995 году, когда было создано 

Государственное агентство по регистрации и оценке недвижимости с территориальными подразделениями во 
всех областях республики. В этом же году наряду с государственной оценкой появились первые общественные 

объединения профессиональных оценщиков 

С переходом Казахстана к рыночной экономике вопросы объективной и независимой оценки имущества 

стали актуальными, как в различных государственных институтов и структур, субъектов предпринимательства, 

как и для прочих граждан страны. 

Необходимо отметить, что по своей сути оценочная деятельность признана в первую очередь 

обеспечивать информационную основу для принятия хозяйственных управленческих решений, способствует 

структурной перестройке экономики, формированию конкурентной рыночной среды, активизации 

инвестиционных проектов. Независимая оценка стоимости призвана обеспечивать также равные права всем 

членам общества, путем справедливой оценки их имущественных прав и обязательств.  

В настоящее время необходимость оценки земель, зданий и сооружений, а, следовательно, и подготовки 

экспертов - оценщиков крайне актуальна. В современной экономике функцией оценщика является не просто 
определение стоимости имущества, но и подготовка профессионального заключения о варианте наилучшего и 

наиболее эффективного использования собственности, то есть рекомендаций по совершенствованию 

управления анализируемыми активами бизнеса. В этом контексте оценщик является одновременно и экспертом 

по эффективному управлению имуществом. Сейчас начинается новый этап развития оценочной деятельности - 

разработка и упорядочивание законодательства по оценочной деятельности. 

Государственная политика в области оценочной деятельности определяет основные требования к 

оценщикам и оценочной деятельности, устанавливает правовые основы регулирования и саморегулирования 

оценочной деятельности. 

Концепция развития оценочной деятельности в Республике Казахстан, должна в первую очередь быть 

связана с общей концепцией развития экономики, поскольку вопросы оценки являются вопросами 

межведомственными и выходят за рамки одного или нескольких ведомств. Являясь уполномоченным органом, 
Министерство юстиции Республики Казахстан должно не только осуществлять контроль за деятельностью 

оценщиков, но и выполнять функции координатора работ по оценке в Казахстане, а Межведомственный совет, 

по сути, должен стать основным аналитическим органом, призванным вырабатывать решения по вопросам 

оценочной деятельности. 

Целью Концепции развития оценочной деятельности на 2010-2020 годы является изложение основ 

государственной политики в области развития оценочной деятельности на современном этапе. 

На сегодняшний день уже ни у кого не вызывает сомнения, что оценочная деятельность в Казахстане 

является составной частью общего процесса реформирования экономики и создания правового государства. 

Оценочная деятельность обеспечивает информационную основу структурной перестройки экономики и 

формирования конкурентной рыночной среды, призвана давать объективную информацию для принятия 

хозяйственных управленческих решений. 
Современное состояние оценочной деятельности позволяет следующим образом сформулировать цели 

развития оценочной деятельности. 

Стратегическая цель - создание в Республике Казахстан саморазвивающейся и адаптивной к внешним 

условиям системы оценочной деятельности, обеспечивающей качественные услуги по оценке стоимости, 

признаваемые и используемые всеми субъектами права, в том числе и международными. 

Только достоверная оценка имущества и адекватная компенсация его порчи или изъятия могут быть 

реальным механизмом защиты права собственности, которое гарантировано Конституцией Республики  

Казахстан. 

Концепция предполагает развитие оценочной деятельности на предстоящие 10 лет, определяет основные 

направления и задачи, выполнение которых возлагается на исполнительные органы Республики Казахстан. Для 

реализации этих целей предполагается: 

- вести постоянную работу по совершенствованию законодательной, нормативной правовой базы в 
области оценочной деятельности; 

- с учетом перспективы развития оценочной деятельности разработать Программу по реализации 

Концепции; 

- осуществлять целенаправленную подготовку и переподготовку специалистов, занимающихся оценкой 

имущества и прав собственности; 

- на основе двусторонних и многосторонних межгосударственных и межведомственных договоров 

обеспечить обмен опытом работы в сфере оценки имущества; 



213 

 

- через принятие нормативных правовых документов усилить совместную работу государственных 

органов, заинтересованных в осуществлении объективной рыночной оценке для целей приватизации, 

налогообложения, финансовой отчетности, оценки инновационных проектов и т.п.; 

- определить источники финансирования для выполнения отдельных положений Концепции, привлекая 

при этом финансовые средства международных организаций и отдельных инвесторов, а также средства 

госбюджета. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010 - 2020 годы отмечается, что «Важным 

инструментом рыночной экономики является оценочная деятельность, правовое регулирование которой 
требует постоянного внимания и совершенствования». Оценка имущества - это один из тех механизмов, с 

помощью которых работает рынок. Без института оценки рыночная экономика просто не может существовать. 

В целях завершения формирования нормативной правовой базы по оценке всех видов имущественных 

прав необходимо: 

-разработать и утвердить стандарты в области оценки имущества; 

-максимально унифицировать понятийный аппарат и терминологию, применяемую в оценочной 

деятельности, с понятийным аппаратом и терминологией бухгалтерского и первичного учета, 

налогообложения, регистрации объектов оценки в Республике Казахстан, а также с понятийным аппаратом и 

терминологией международных стандартов оценки; 

-утвердить государственные требования к программам профессиональной переподготовки оценщиков; 

-утвердить порядок аттестации и аккредитации оценщиков; 

-законодательно определить функции, права и обязанности саморегулируемых организаций 
профессиональных оценщиков и создать условия для их работы; 

Таким образом, оценочная деятельность в Казахстане прошла большой путь от официального признания 

профессии «оценщик» и создания первой в стране общественной организации оценщиков до формирования 

общегосударственной системы оценки стоимости имущества. Сформулированы и утверждены основные 

методологические процедуры оценки, учитывающие современный мировой опыт и традиционно сложившиеся 

в Казахстане нормативно-методические подходы и разработки. Создана система независимой оценки. 

Утвержден Государственный образовательный стандарт специальности «Оценка» и во многих вузах страны 

ведется обучение профессиональных оценщиков. Введено лицензирование оценочной деятельности. Внесены 

изменения в Закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», устанавливающие основы 

саморегулирования оценочной деятельности. Образованы региональные палаты оценщиков, которые 

объединились и создали единую Республиканскую палату оценщиков. 
Представительство казахстанских оценщиков в этих организациях, постоянный обмен информацией, 

официальное признание Международных стандартов оценки, участие в международных научных конференциях 

создает прочный фундамент развития национальной системы оценки в Республике Казахстан. 
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ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Медведева В.К., Демеуова Г.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Когда объединение бизнеса включает более одной обменной операции, например, при последовательном 

приобретении акций, каждая существенная обменная операция должна быть отражена покупателем отдельно, 

на основании информации о себестоимости операции или справедливой стоимости на дату каждой обменной 

операции для определения суммы гудвилла, связанного с этой операцией. Гудвилл при объединении является 

результатом пошагового сравнения себестоимости отдельных инвестиций с долей покупателя в справедливой 
стоимости приобретенных идентифицируемых активов, обязательств и непредвиденных обязательств на 

каждом шаге. 

Когда процесс объединения включает больше одной обменной операции, справедливые стоимости 

идентифицируемых активов, обязательств и непредвиденных обязательств приобретаемого предприятия могут 

быть различными на дату каждой операции обмена. Это происходит по следующим причинам: 

 идентифицируемые активы, обязательства и непредвиденные обязательства приобретаемого 

предприятия являются вновь заявленными по их справедливой стоимости на дату каждой обменной операции 

для определения суммы гудвилла, связанного с каждой операцией; 
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 идентифицируемые активы, обязательства и непредвиденные обязательства должны затем быть 

признаны покупателем по их справедливой стоимости на дату приобретения. 

Какие-либо корректировки этих справедливых стоимостей, относящиеся к предшествующей доле 

владения покупателя, являются переоценкой. Так как подобная переоценка возникает при первичном 

признании покупателем приобретенных активов, обязательств и непредвиденных обязательств, то не будет 

иметь значения, какую учетную политику он избрал для применения переоценки этих статей после первичного 

признания в соответствии, например, с МСБУ 16 «Основные средства». 

До объединения бизнеса операция может определяться как инвестиция в ассоциированное предприятие и 
учитываться, согласно МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные компании», с использованием метода 

участия в капитале. Отметим, что в измененной редакции МСБУ 28 под ассоциированными компаниями 

подразумевают предприятие (включая некорпоративное), как товарищество, в котором инвестор имеет 

значительное влияние, не являющееся ни дочерним предприятием, ни частью в совместном предприятии. В 

этом случае, справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов объекта инвестирования на дату 

каждой предшествующей обменной операции будет определена с применением метода участия в капитале к 

этой инвестиции. 

Следует отметить, что определение и сущность метода участия в капитале приведены в МСБУ 28. В 

соответствии с этим методом, инвестиция в ассоциированные компании отражается по себестоимости. После 

даты приобретения балансовая стоимость инвестиции корректируется на часть инвестора в прибыли или 

убытках, а также других изменениях в капитале ассоциированной компании. 
Рассмотрим на примере поэтапное объединение бизнеса, в частности, с последующим приобретением 

акций объекта инвестирования, инвестиции в который ранее учитывались по справедливой стоимости, а после 

приобретения контроля объект инвестирования включен как дочернее предприятие в консолидированные 

финансовые отчеты. Предположим, что инвестиция в объект инвестирования до получения контроля 

учитывалась по себестоимости или по методу участия в капитале. 

Пример. предприятие-инвестор «Фирма 1» 1 января 2016 года приобрело 20% участия в капитале 

объекта инвестирования - предприятия по оказанию услуг «Фирма 2» за 7 млн.тг. Справедливая стоимость 

идентифицируемых активов объекта инвестирования составляла на эту дату $20 млн., балансовая стоимость 

этих активов равнялась 16 млн.тг. и на эту дату у предприятия не было ни обязательств, ни непредвиденных 

обязательств (табл. 1). 

 

Таблица 1. Баланс предприятия «Фирма 2» на 01.01.2016 г.,  

Статья Балансовая стоимость, 
тенге 

Справедливая стоимость, 
тенге 

Земля 12 000 000 16 000 000 

Денежные средства и дебиторская 

задолженность 

4 000 000 4 000 000 

Всего активы: 16 000 000 20 000 000 

Выпущенный капитал: 1 000 000 простых акций 10 000 000  

Нераспределенная прибыль 6 000 000  

Всего выпущенный капитал: 16 000 000  

 

В течение 2016 года предприятие «Фирма 2» отразило в отчетности прибыль в размере 12 млн.тг., 

дивиденды за этот период уплачены не были. Следует отметить, что справедливая стоимость земли объекта 

инвестирования увеличилась на 6 млн. тг. до млн. тг. Однако сумма, признанная объектом инвестирования, в 

отношении земли осталась неизменной и составила 12 млн. тг. (табл. 2). 

 

Таблица 2. Баланс предприятия «Фирма 2» на 31.12.2016 г., 

Статья Балансовая стоимость, 

тенге 

Справедливая стоимость, 

тенге 

Земля 12 000 000 22 000 000 

Денежные средства и дебиторская 

задолженность 

16 000 000 16 000 000 

Всего активы: 28 000 000 38 000 000 

Выпущенный капитал: 1 000 000 простых 
акций 

10 000 000  

Нераспределенная прибыль 18 000 000  

Всего выпущенный капитал: 28 000 000  

 

Но 1 января 2017 года предприятие «Фирма 1» приобрело дополнительно 60% участия в капитале 

объекта инвестирования за 44 млн.тг., таким образом, получив контроль над ним. До этого инвестор не имел 

значительного влияния на объект инвестирования, и учитывал свою первичную инвестицию 20% по 



215 

 

справедливой стоимости с изменениями в оценке, включенными в прибыль или убыток. На 31 декабря 2016 г. 

простые акции предприятия «Фирма 2» имели рыночную стоимость 60 тг. за акцию. За период с 1 января 2016 

г. по 1 января 2017 г. выпущенный капитал предприятия «Предприятие1» составлял 60 млн. тг., 

нераспределенная прибыль 5 млн. тг., денежные средства 53 млн. тг. Первичная 20% инвестиция оценена в 7 

млн. тг. Однако на 31.12.2016 г. 1 миллион простых акций объекта инвестирования имели рыночную стоимость 

60 тг. за акцию. Поэтому балансовая стоимость первичной 20% инвестиции на 31.12.2016 г. оценена в балансе 

инвестора в 12 млн. тг (200 000 акций х $60). Разница 5 млн. тг. между балансовой оценкой инвестиции на дату 

баланса и первичной оценкой признана в отчете о финансовых результатах за отчетный период. Таким образом, 
баланс инвестора - предприятия «Фирма 1» на 31.12 2016 г., до приобретения дополнительных 60% участия в 

капитале, будет иметь следующий вид (табл. 3). 

 

Таблица 3. Баланс предприятие «Фирма 1» на 31.12.2016 г., 

Статья Сумма 

Денежные средства 53 000 000 

Инвестиции в предприятие «Фирма 2» 12 000 000 

Всего активы: 65 000 000 

Выпущенный капитал 60 000 000 

Нераспределенная прибыль: 5 000 000 

Всего выпущенный капитал: 65 000 000 

 

Стоимость объединения бизнеса является совокупной величиной стоимости первичной 20% доли 

участия (7 млн. тг.) и стоимости последующей 60% доли участия (44 млн. тг.), без учета того факта, что 

балансовая сумма первичной 20% инвестиции была изменена. Каждая операция должна быть отражена 

отдельно в учете инвестора для определения гудвилла по этой операции на основании информации о 

себестоимости и справедливой стоимости инвестиции на дату каждой обменной операции. Следовательно, в 

рассматриваемом примере инвестор признает следующие суммы гудвилла в консолидированном отчете: 

Таким образом, независимо от того, в какой оценке учитывалась первичная 20% инвестиция - по 
себестоимости, методом участия в капитале или справедливой стоимости, оценка инвестиции при объединении 

является совокупной величиной, состоящей из себестоимости первичных 20% участия (7 млн. тг.) и 

себестоимости последующих 60% участия (44 млн. тг.). Непосредственно после приобретения инвестором 

дополнительных 60% участия в капитале и получения контроля над объектом инвестирования, в 

консолидированных финансовых отчетах должны использоваться такие же методы учета первичной 20% 

инвестиции, как и до получения контроля. 

Национальный стандарт бухгалтерского учета «Объединение предприятий» предусматривает поэтапное 

приобретение при объединении. Рассмотренные подходы к отражению в учете поэтапного объединения 

бизнеса, составление корректирующих записей и, соответственно, консолидированной отчетности могут быть 

использованы в практике предприятий. 
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ЖЕРГЕ ПАЙДАЛАНУ МЕН ҚОРҒАУ ҮШIН АҚЫ ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫҢ  

ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ ҚҰҚЫТЫҚ РЕТТЕЛУІ 
 

Молдабеков Е.Б., Сатқанова Г.М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Көп елдерде жер нарығжәне оның құқықтық реттелуінің санғасырлық тарихы бар. Жер айналысының 

құқықтық реттелуіне кез келген дамыған қоғамда әрдайым үлкен мән берілген. Шынайы ғылыми-құқықтық 

зерттеу міндетті түрде теоретикалық ережелерді тарихи зерттеу, заңи құрылымдар және құқық қолдану 

тәжірибесіне негізделуі тиіс. Бұл мәселеде жер нарығының құқықтық реттелуі ерекшеленбейді. Құқықтық 

ғылым жиналған тәжірибенің ішіндегі ең жақсысын анализдеу мен саралаусыз өмір сүре алмайды. Бай заңи 

мұраны терең шығармашылық түсіну, сөз жоқ, қазіргі заманғы ғылымның маңызды, қажетті және міндетті 

мақсаты болып табылады. Жер құқығының ары қарай дамуына, осы саладағы жаңа білімдерді алуға, жер 
қатынастарын құқықтық реттеуді жүйелендіруге, жерге ақы төлеу мен жер нарығының құқықтық реттелуі мен 

дамуының заңдылықтарын анықтауда тарихи білімдер қажетті. 
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Аталғанның барлығы жерге ақы төлеу туралы заңдардың тарихи зерттелуінің қажеттілігін анықтайды. 

Жер құқығының көрнекті маманы Б.Ж. Әбдірайымов: «Жер даулары өткір сипатта олардың дұрыс және 

уақытылы шешілуіне кез келген қоғамның дамуы және көркеюі байланысты болады. Олар әрдайым тек заңгер-

ғалымдардың ғана емес, мемлекеттік және қоғамдық қызметкерлердің назарын аударады» - деген болатын. 

Жалпы Қазақстандағы жер қатынастарын реттеу тамыры терең тарихи өткен шақтан басталады. Адам 

қоғамының дамуы кезеңіндегі жер ресурстарын пайдалану сипаты белгілі бір аумақтың табиғи жағдайымен 

және материалдық өндірістің бағытына байланысты болып келген. Жерді шаруашылық пайдалану мен 

айналымға тарту адам қоғамының дамуындағы құқықтық реттеу жолдарын іздеуге негіз болады. Жерге ақы 
төлеу туралы заңдардың қалыптасуы мен дамуы мемлекетіміздің нарықтық экономикаға өтуімен қатар пайда 

болған құбылыс болып табылады. Дегенмен, жер құқық қатынастарының дамуы ғалымдардың пікірі бойынша, 

бірнеше кезеңдерге бөлінген. Мәселен, И.Г. Архипов жер құқық қатынастарының дамуын Қазақстанның Ресей 

құрамына енгенге дейінгі жер қатынастары, Қазақстанның Ресей құрамында болған кезеңіндегі жер 

қатынастары, Кеңес кезіндегі жер қатынастары және егеменді Қазақстандағы жер қатынастары деп төрт кезеңге 

бөліп қарастырған болатын. Егер жерге ақы төлеу туралы заңдардың қалыптасуы және даму тарихын жер 

қатынастарының дамуымен байланыстырып қарастыратын болсақ, аталған құбылыстың қалыптасуын да 

бірнеше кезеңге бөлуге болады.   

Кез келген қоғамда, өндірістік қатынастардың дамуы деңгейіне тәуелсіз, ең маңызды мәселелердің бірі 

болып жерге меншік туралы мәселе табылды. Бұл Қазақстанға да тән. 

Қазақ қоғамының бүкіл тарихында ең жақсы жайылымдар үшін таласта ру аралық тартыстарды және 

әлеуметтік қарама-қайшылықтарды тудырған өндірістің жалғыз және басты шарты жер болған. Мәлім 
болғандай, Сырым Датұлының бастауымен болған халық көтерілісінің және Ішкі Ордадағы шаруалар 

көтерілісінің негізгі себептерінің бірі болып жер және аграрлық қатынастары табылған. 

Қазақстанда жерге жеке меншік болды ма? Болса, оның сипаты қандай болды? Әдебиеттерде бұл мәселе 

бойынша әртүрлі көзқарастар кездеседі. С.З. Зиманов және А.Е. Ереновтың пікірлері бойынша, «Қазақстандағы 

жерге меншік құқығының болуы даусыз, қоғамдық көшпенді жер пайдалану мен қоғамдық меншікті шатастыру 

қателік болар еді. Қазақ феодалдық қоғамның өндірісін саралай отырып, жекелеген көшпенділік жолға 

пайдаланатын жерлерге феодалдық меншіктің болғанын нақты көреміз». Олардың бұл пікіріне өнім беретін 

жерлерді сол кездегі иегерлер-феодалдардың атымен атау дәлел болып табылады. Жер дауларын шешкенде 

соттар жердің атауын даудың пәні болып отырған жер учаскесінің кімнің иелігінде екенін анықтау үшін 

пайдаланған. Су көздері бар ең жақсы жер учаскелері феодалдардың қолдарында болды. Бұл жағдайда көптеген 

қарапайым көшпенділер өзен суын қолдану кезінің өзінде қарсылықтарды кездестірді. Ол үшін, көп жағдайда, 
ханның немесе өзенге жанасып жатқан учаскенің иегерінің арнайы рұксатын алу қажет болды. Анық болғандай, 

егер су көздері бар жайылымдар қауымдық меншікте болған болса, осындай рұқсат алудың қажеттілігі болмас 

еді. 

Қазақстанның Ресей құрамында болуы кезеңіндегі жерге ақы төлеу туралы заңдардың қалыптасуы мен 

дамуы.Қазақстанның Ресей құрамына өту процесікүрделі сипатта болды. Белгілі болғандай, бұл саяси 

процесстің басы болып патша Анна Иоаннаның 1731 жылдың 12 қаңтарындағы грамотасы және Кіші жүз ханы 

Әбілхайырдың 1731 жылы 10 қазанда ант беруі табылды. Осы жылы Кіші жүз ханы сияқты, Ұлы жүз ханы 

Семеке Ресейге адалдыққа ант берді. Одан кейінірек, 1740 жылы адалдыққа антты Орта жүз ханы Әбілмәмбет 

және Абылай сұлтан берді. Сол жылы 1819 жылдың 18 қаңтарында сұлтан Абылайхан өзіне қарасты 55462 

қазақпен ресей бодандығына өтті. Қазақстанның Ресейге нақты қосылуы 1847 жылы жүзеге асырылды . 

Сонымен, Қазақстанның Ресейге қосылуы 1731 жылы басталып, тек 1847 жылы аяқталды, бұл процесс жалпы 
116 жылды қамтыды. 

Қазақстанның Ресейге қосылуы жер қатынастарының сипатына және оны құқықтық реттелуіне өз әсерін 

тигізбей қойған жоқ. 

Біріншіден, барлық жер қоры хан-сұлтандық шыңғыс ұрпақтарынан Ресей империясының меншігіне 

өтті. 1868 жылғы «Уақытша ережелердің» 210-бабында айтылғандай: «Қырғыз көшпенділері алып отырған 

жерлер мемлекеттік деп танылады және қырғыздардың қауымдық пайдалануына беріледі». 

Екіншіден, патшалық қазақтар үшін жер пайдаланудың қауымдық нысанын сақтады, ал жер 

қатынастарын реттеу бұрынғысынша, қазақтың әдет-ғұрыптық нормалары негізінде жүзеге асырылады. 

Үшіншіден, қазақтардың әдеттегі құқығында жеке отбасылардың күзеу және қыстауларға, 

шабындықтарға жеке меншігін таныған нормалар пайда болды. 

Төртіншіден, жер қатынастарын құқықтық реттеу әдеттегі құқығымен қатар жалпы империялық ресейлік 

заңдармен реттелді. 
Сонымен, Қазақстанда жер нарығын құқықтық реттеудің аталған тарихи кезеңін Ресейден бөлек 

қарастыру мүмкін емес. Жалпыресейлік әлеуметтік процесстер Қазақстанда да өзінің тікелей немесе жанама 

көрінісін тапты. 

Енді уақыттың осы кезеңіндегі нормативтік-құқықтық актілерді тікелей тарихи қарастырып өтейік. 

Жер-реформалық заң шығармашылықтың бірінші нормативтік актісі болып 1906 жылдың 9 

қарашасындағы «Қоғамнан үлесті бөліп шығарудың жаңа жеңілдетілген тәртібі туралы» жарлығы табылды. 

Кейіннен аталған жарлық Ресей империясының құрамдас бөлігі – Қазақстандағы жер құрылысы реформаларын 

жүргізуге негіз болған құқықтық актілердің біртұтас тобының іргетасы болды. 
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1909 жылғы 24 мамырдағы «Шаруалар мен жер пайдаланушыларды кейбір басыбайлық және ипотекалық 

актілерді орындаған жағдайда баждар мен алымдарды төлеудн босату туралы» заңымен азаматтардың 

жоғарыда аталған санаттарына жеңілдіктер беру қамтамасыз етілді. Нақтыласақ, олар басыбайлы және 

канцеляриялық актілік баждардан, түрлі канцеляриялық баждар мен алымдардан, жылдық алымдардан және 

т.б. төлемдерден босатылды. Заңның 2-бабында аталғандай, «меншік құқығынның ауысуы және иеліктен 

шығару немесе меншік құқығының пайда болуы туралы хабарламаны жариялау тегін ақысыз жүзеге 

асырылады» делінген. 

Жерге ақы төлеу туралы заңдардың қалыптасу мен дамуының төртінші кезеңі 24 қаңтар 2001 жылы 
қабылданған Жер туралы заңмен ұштасты. Аталған заң жер заңдарының жекелеген ережелерін азаматтық, 

табиғат қорғау өзге де заңдардағы өзгерістерге сәйкестендіру және жер учаскелерін жалдау қатынастарын 

кеңінен дамыту мақсатында қабылданды. Заңға сәйкес, меншіктегі, тұрақты жер пайдаланудағы немесе 

бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдаланудағы жер учаскелеріне Қазақстан Республикасының салық заңдарына 

сәйкес жер салығы салынады делінген. Сонымен қатар, мемлекет уақытша өтемді пайдалануға (жалға) берген 

жер үшін жалдау ақысы алынып, ол жергілікті бюджетке аударылады. Жер учаскелерін мемлекеттік меншіктен 

жеке меншікке беру жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша ақысы бірден не мерзімін ұзарту арқылы 

төленіп жүргізіледі. Жер учаскелері жеке меншікке өтемді негізде берілген кезде, сондай-ақ мемлекет немесе 

мемлекеттік жер пайдаланушы жалға берген кезде олар үшін төленетін ақының базалық ставкасын Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілейді. Ал бағалау құны осы ставкаға сәйкес уәкілетті органмен белгіленеді. 

Меншік иесі жер учаскесін сатқан немесе жалға берген кезде, мемлекеттік емес жер пайдаланушы өзіне тиесілі 

жер пайдалану құқығын басқа тұлғаларға сатқан кезде, сондай-ақ ол жер учаскесін кейінгі жер 
пайдаланушыларға жалға берген кезде жер учаскелері үшін ақы төлеудің мөлшері, мерзімі  мен нысаны 

азаматтық заңдарға сәйкес сатып алу-сату немесе мүліктік жалдау шарттарымен белгіленеді. 
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УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
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Характерной чертой современного развития общества является растущее значение основных прав и 

свобод человека. Их эффективная реализация и защита являются непременным условием существования 

демократии. Закрепляя личные неимущественные права граждан в Конституции РК, государство обеспечивает 

их правовое регулирование комплексно, в том числе и нормами гражданского права. Личные неимущественные 

права в гражданском праве имеют самостоятельный характер, выполняют роль правового средства обеспечения 

защиты личной сферы от постороннего вмешательства и требуют применения гражданско-правовых способов 

их защиты. Одним из средств защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав является 

компенсация морального вреда. 

Несмотря на то, что в действующем законодательстве РК данному вопросу посвящен ряд норм, имеется 

нормативное постановление Верховного суда РК, остается ряд проблем правового регулирования отношений 
по возмещению морального вреда, и прежде всего в теории права вызывает дискуссии проблема понятия 

морального вреда и порядок его возмещения. 

Под моральным вредом понимается нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и 

прав физических и юридических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, 

раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и 

т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него 

правонарушения.  Сопоставляя приведенные положения о понятии морального вреда, можно заметить 

определенные несоответствия. В первом случае законодатель рассматривает моральный вред как нарушение, 

умаление или лишение личных неимущественных благ и прав, т.е само правонарушение, между тем как вред, в 

т.ч. и моральный, представляет собой отрицательное последствие, результат таких противоправных деяний, 

которые и порождают нравственные и физические страдания. Во втором случае под моральным вредом 
понимаются непосредственно нравственные и физические страдания, которые являются следствием 

вредоносного результата противоправного поведения. Думается, что правильнее рассматривать моральный 

вред, как и любой иной, как следствие причинения противоправного деяния, а не как само правонарушение. 

Термин «моральный», как и термин «нравственный», представляет собой критерий в сфере 

общественной или индивидуальной нравственности, характеризующий духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. Поэтому 

категория «моральный вред», как справедливо отмечает Т.Шиктыбаев, больше подходит для обозначения 
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последствий нарушения моральных, нравственных устоев индивида, а не физических и нравственных 

страданий [1, 55], как это трактуется в действующем законодательстве.В вышеуказанном постановлении 

Верховный суд РК раскрывает суть «нравственных страданий», под которыми следует понимать 

«испытываемые им (человеком) чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, 

ущербности, состояния дискомфортности и т.д.». Следует отметить, что перечисленные эмоционально-волевые 

переживания больше соответствуют понятию душевных страданий, а не нравственных. Мораль и 

нравственность — это синонимы, соответственно и термин «моральный», как и термин «нравственный», 

представляет собой критерий в сфере общественной или индивидуальной нравственности, характеризующий 
духовные качества, которыми руководствовался человек, этические нормы, правила поведения, определяемые 

этими качествами [2]. Поэтому представляется более правильным использовать термин «душевные страдания», 

нежели «нравственные». Более того, и физические страдания, под которыми понимается «физическая боль, 

испытываемая гражданином в связи с совершенным против него противоправным насилием или причинением 

вреда здоровью» [3] не укладываются в понятие морального вреда, так как эти страдания являются следствием 

материального вреда, а не морального. Так, например, в случае потери органа все затраты потерпевшего (на 

соответствующее лечение, протезирование и т.д.) будут составлять материальный вред, но никак не 

физический, являющийся составной частью морального вреда. Все это позволяет сделать вывод, что 

физические и душевные страдания имеют совершенно иную правовую природу, чем моральный вред. И стоит 

согласиться с А.М.Эрделевским, У.К.Ихсановым, Б.Базарбаевым, Т.Шиктыбаевым и другими о том, что термин 

«моральный вред» не совсем удачно выбран в гражданском праве для обозначения физических и нравственных 

страданий и нуждается в совершенствовании. Например, длительное время в Англии и США существует 
институт компенсации физических и душевных страданий, и в законодательстве этих стран употребляется 

термин «психологический вред», который определяется как физические и психические страдания» [4]. В 

казахстанской юридической литературе одни авторы выдвигают предложения о разграничении среди 

неимущественного вреда двух его разновидностей: морального вреда как следствия нарушения права на честь, 

достоинство и деловую репутацию гражданина и психического вреда, наступающего в результате 

посягательства на жизнь и здоровье человека [5]. Другие авторы предлагают использовать в ГК РК 

непосредственно термин «физические и душевные страдания», не подменяя его термином «моральный вред» [1, 

58] и, по нашему мнению, этот вариант более целесообразен в употреблении, так как термин «физические и 

душевные страдания» охватывает все возможные отрицательные последствия, претерпеваемые человеком в 

результате нарушения его неимущественных прав и благ. Наряду с выводом о необходимости пересмотра 

понятия морального вреда в ГК РК следует также рассмотреть вопрос о применимости этого понятия к 
юридическим лицам, так как этот вопрос законодательством решается неоднозначно. Более того, мировая 

тенденция свидетельствует о том, что происходит все более значительное расширение субъектного состава лиц, 

которым компенсируется моральный вред. Так, например, Европейский Суд по правам человека признает 

возможность взыскивать моральный вред в пользу юридических лиц [6]. Однако законодательно закреплено, 

что моральный вред представляет собой физические и нравственные страдания, т.е. такие эмоционально-

волевые ощущения, которые в состоянии испытывать только человек. Юридическое лицо, будучи социальной 

общностью, не обладающей телесными и духовными свойствами, претерпевать подобные страдания не может, 

следовательно, и моральный вред, причиненный юридическим лицам, возмещаться не должен. Представляется, 

что возмещаться моральный вред юридическому лицу не должен и потому, что умаление неимущественных 

прав юридического лица вполне можно выразить физической или стоимостной величиной. В этом случае, 

скорее всего, речь следует вести о возмещении имущественного ущерба, который был причинен юридическому 
лицу в результате этого нарушения. Поэтому представляется целесообразным устранение противоречий в 

законодательстве путем исключения из правовых норм упоминания о юридических лицах как о субъектах, 

претерпевающих моральный вред. Одним из наиболее сложных вопросов данной темы является порядок 

исчисления размера компенсации физических и душевных страданий. При определении размера морального 

вреда учитываются как субъективная оценка потерпевшим тяжести причиненного ему нравственного ущерба, 

так и объективные данные, свидетельствующие о степени нравственных и физических страданий 

потерпевшего: жизненная важность блага, бывшего объектом посягательства (жизнь, здоровье, честь, 

достоинство, свобода, неприкосновенность жилища и т.д.); тяжесть последствий правонарушения (убийство 

близких родственников, причинение телесных повреждений, повлекших инвалидность, лишение свободы, 

лишение работы или жилища и т.п.); характер и сфера распространения ложных, позорящих сведений; 

жизненные условия потерпевшего (служебные, семейные, бытовые, материальные, состояние здоровья, возраст 

и др.), иные заслуживающие внимания обстоятельства. Постановление Верховного суда РК «О применении 
судами законодательства о возмещении морального вреда» уточняет эти обстоятельства: степень 

испытываемых потерпевшим нравственных и физических страданий, форму вины причинителя, когда для 

компенсации этих страданий необходимо ее наличие. Однако несмотря на достаточно большое количество 

критериев, которые должны учитываться судом при решении вопроса о размере компенсации морального 

вреда, в правоприменительной практике все зависит от субъективного мнения суда. Отсутствие объективных 

критериев влечет расхождение в суммах, определенных судами за причинение морального вреда по 

однородным гражданским делам, что, в конечном счете, может привести и нередко приводит к ущемлению 

законных прав одной из сторон судебного процесса. 
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Между тем в зарубежной практике уже есть достаточно прогрессивные пути решения этих вопросов. 

Так, в Великобритании введены специальные таблицы для определения размеров компенсации потерпевшему 

физических и душевных страданий, причиненных умышленными преступлениями. В США, в случае смерти 

потерпевшего от преступления, его наследникам может быть выплачена денежная компенсация в пределах 

250000 долларов и т.д. [7]. В нашей практике также встречаются однородные случаи, когда законодательно 

установлен конкретный размер компенсации морального вреда. В частности, статьей 22 Закона РК «О 

реабилитации жертв массовых политических репрессий» установлено, что жертвам массовых политических 

репрессий имущественный и неимущественный вред подлежит возмещению в размере трех четвертей 
месячного расчетного показателя, установленного законодательством РК на момент обращения 

реабилитированного в органы социальной защиты населения, за каждый месяц незаконного пребывания в 

местах лишения свободы, но не более 100 установленных законом минимальных расчетных показателей. Как 

показывает практика, законодательно установленные размеры (нижние, верхние пределы) компенсации за 

физические и душевные страдания, безусловно, облегчают проблему определения выплат за причиненный вред, 

однако не следует забывать, что для установления единой судебной практики по республике при решении 

вопроса об определении размера компенсации морального вреда в денежной форме по однородным 

гражданским делам потребуется большая работа по обобщению состояния рассмотрения дел данной категории. 

Но этот путь необходимо использовать для урегулирования вопроса об объективном определении размера 

компенсации за физические и душевные страдания.Наряду с этим в последнее время в теории права все больше 

авторов склоняются к необходимости определения размеров денежных выплат, причитающихся гражданину за 

перенесенные им страдания в каждом конкретном случае, которые могут быть вычислены с применением 
специальных таблиц для определения размеров компенсации физических и душевных страданий. В этой связи 

заслуживает внимание метод определения размера компенсации морального вреда, предлагаемый 

А.М.Эрделевским. Необходимо отметить, что автор разработал таблицу размеров компенсаций 

презюмируемого морального вреда применительно к различным нарушениям прав личности в порядке 

характера и степени их опасности для потерпевшего и предложил формулу, по которой, в зависимости от 

законодательно установленных обстоятельств, должны определяться размеры компенсации морального вреда в 

каждом отдельном случае [8]. Конечно, опыт этот заслуживает внимания, но, тем не менее, на этой основе 

можно разработать свою таблицу и формулу, которые позволят добиться единой судебной практики в этом 

вопросе и более справедливо и объективно подходить к решению данного вопроса. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ТҮСІНІГІ 

 

Молдабеков Е.Б., Аманжол Ж.М. 
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Жалпы құқық теориясы әрбір дәуірдің, кез-келген қоғамдық формациялардың, мемлекеттердің түрлі 

аймақтарының құқықтық жүйесінің негізінде жататын басшы идеяларды ашуға, олардың мазмұнын айқындауға 

бағытталған. Құқықтың қағидалары әрекет етуші экономикалық қатынастардың құрылысының, сол қоғамның 

базисінің негізгі бағыттарын көрсете отырып, қоғамдық қатынастарды барлық заңды нысандарынан жоғары 

тұрады. 

Құқықтық нормалар табиғаты бойынша өндірістік қатынастардың берілген тарихи типінің барлық заңды 

нысанына тән болатын жалпы идеяларды, маңызды қағидаларды көріністеп, бекітуге қабілетті болып табылады. 

Құқықтық қағидалары мемлекеттік органдардың құқық шығармашылық және құқық қолданушының 

қызметтерінің бағыттаушысы болып қызмет етеді. Оларды сақтау құқықтық жүйенің біртұтас дамуы мен 

қызмет етуін қамтамасыз етеді. Керісінше, қағидаларды бұзу құқықтық тәртіп пен құқықтық қатынастардың, 
объективті және субъективті құқық жүйесін де бұзып, әрекет етуші құқықтық реттелуді бұхуға қабілетті 

болатын құқықтық сананың жағдайына кері әсер етеді.  

Берілген құқықтық жүйенің тұжырымдалған қағидаларын ескере отырып, қана заңдылықты қолдау мен 

құқықты қамтамасыз ету бойынша жүзеге асырылатын қызмет өмір сүруші дәуір мен қоғамның өз алдына 

қойған әлеуметтік мақсаттар мен идеяларға қол жеткізеді немесе қол жеткізуі мүмкін. Объективті негізді иелене 

отырып, қоғам мен ондағы үстемдік етуші таптардың қажеттіліктері мен мүдделерін, дүнметанымы мен 

идеалдарын көріністей отырып, құқықтың қағидалары өздерінің заңды нысандарында ғана емес, сонымен бірге 

өздері болатын қоғамдық қатынастарда да жүзеге асырылуы қажет. [1] 
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Құқықтың қағидалары әлеуметтік прогрестің қандай да болмасын қауымдастықтар мен таптар, халықтар 

мен ұлттардың, жекелеген адамдар мен олардың идеалдарының көзқарастары тұрғысынан қарағнда жақсы ма, 

әдле жаман ба, оған тәуелсіз түрде әрбір мемлекеттің құқықтық жүйесіне тән болып табылады. 

Құқықтық қағидалардың идеологиялық негізі құқықтың мәні мен әлеуметтік ролінің түсінілуін іске 

асырушы идеялар тобы болады.  

Құқықтың идеялары берілген құқықтық жүйенің қалыптасуына ілесіп жүруі мүмкін және үлкен немесе 

кіші дәрежеде әрекет етуші құқықтың нормалары мен қағидаларында өз көрінісін табуы мүмкін. Әрине, 

құқықта экономикалық және саяси түрде үстемдік етуші әлеуметтік күштердің негізгі мүдделеріне қайшы 
келмейтін идеялар ғана жүзеге асырылуы мүмкін.  

Құқытың қағидаларында бір уақытта құқықтық аксиомаларды атайтын (яғни ерекше дәлелдеулерді 

қажет етпейтін қарапайым ақиқаттар) құқықтық реттеудің күмәнсіз спицификасын көріністейтін идеялар да 

көрініс табуы тиіс. [2] 

Топтық түрде бағытталған құқықтық идеялар мен құқықтық аксиомалар құқық қағидаларының 

алғышарттары ретінде қызмет етеді. Бірақ олар, құқықта бекітілгеннен кейін ғана құқықтың қағидаларына 

айналады.  

Негізіне құқықтың қағидалары «қағида» ұғымы түсініктемесінің жай - жапсарларына, яғни мәнісіне 

сәйкес келуі тиіс. Философиялық мәнісі жағынан қарастырсақ «қағида» ұғымы мынадай мазмұнда көрінеді: 

жалпы таным негізіне немесе әлде бір білім саласы негізіне алынған, заңдылықты айқындайтын және білдіретін 

әдеттегі нәрселер теория жүзінде талдап қорытылады. [3] 

Осы тұрғыдан құқықтың қағидалары жалпы құқық саласында көрініс табатын, құқықтық заңдылықты 
айқындайтын ережелер жүйесін қамтиды. Сонымен бірге қағидалардың теориялық - құқықтық маңызы - тиісті 

құбылыс мәнінің талданған, объективті орын алып отырған ақиқатты және онда қолданатын заңдылықтарды 

бейнелейтін көрінісі. 

Қандай да болмасын ережелерді қылмыстық іс жүргізу құқығы қағидаларының категориясына жатқызу 

үшін олар мына талаптарға сай келуге тиіс: 

1. Олар (ережелер) анықтау, тергеу прокуратура және органдарының ұйымдастырылуы мен қызметінде 

негізгі, бастапқы сәттерді айқындап, олардан өз кезегінде, жеке - дара сипаттағы ережелер туындайды; 

2. Қағидалардың өздерінде адамдардың ерік берілген немесе міндетті іс- қылықтарының барлық 

жақтары мен құқықтық норманың барлық элементтері (гипотеза, диспозиция, санкция) тұжырымдалуға тиіс 

емес; 

3. Негіз қалаушы айқындамаларға еркін мазмұн беруге болмайды, өйткені олар қылмыстық іс жүргізу 
құқығының заңдылықтарымен және ішкі логикасымен объективті түрде байланысты; 

4. Қағидалар категориясына жатқызылған ережелер объективті және субъективті негіздерді бірдей 

дәрежеде ұштастыруға тиіс (мазмұны объективті, заң сөзінің нысаны субъективті); 

5. Қағида ережелерінің мәніне орнықтылық, тұрақтылық тән болуға тиіс (құқық нормалары 

өзгертіледі,заңдар ауыстырылады, ал қағидалар сақталады ); 

6. Өктем, әсерлі сипатта болуы тиіс; [6; 26] 

Сонымен, қылмыстық процесс қағидалары - қоғамдық және мемлекеттік құрылыстан туындаған және 

қолданылып жүрген заңмен орнықтырылған, қылмыстық істерді қозғау, тергеу, қарау және нақтылай шешу 

жөніндегі қызметтің мәнін айқындайтын ережелер болып табылады.i Қысқаша келтірсек, қылмыстық процесс 

қағидалары – бұл қылмыстық процестің құрылуын айқындайтын басшы идеялар.  

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінде олар мынадай мазмұнда көрініс тапқан: 
1. Қылмыстық процестің міндеттері қылмыстарды тез және толық ашу, оларды жасаған адамдарды 

әшкерелкеу және қылмыстық жауапқа тарту, әділ сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану болып 

табылады. 

2. Қылмыстық істер бойынша іс жүргізудің заңда белгіленген тәртібі адамды және азаматты негізсіз 

айыптау мен соттаудан, олардың құқықтары мен бостандықтарын заңсыз айыпталған немесе сотталған 

жағдайда – оны дереу және толық ақтауды қамтамасыз етуі, сондай – ақ заңдылық пен құқықтық тәртіпті 

нығайтуға, қылмыстың алдын алуға, құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыруға жәрдемдесуі тиіс. 

Осылайша, қылмыстық процесс қағидалары – бұл қылмыстық процестің сипатын анықтайтын, оның 

барлық институттарының мазмұны мен қылмыстық істер бойынша әділ сотты, тұлғаның құқықтары мен 

бостандықтарын, қоғам мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан тиімді қорғауды қамтамасыз етуші 

процессуальдық тәртіптің құрылуы туралы көзқарасты көріністейтін негіз қалаушы, басшы идеялар болып 

табылады. [8; 95] Қылмыстық процесс қағидалары қылмыстық процестің барлық сатыларындағы қылмыстық іс 
жүргізушілік қызметтің нақты құқықтық реттелуінің негізін құрайды. Ешқандай процессуалдық норма оған 

қайшы келмеуі тиіс. Заңда ақаушылық болған кезде, әр түрлі құқықтық нормалардың келіспеушілігі (сәйкес 

келмеуі) кезінде немесе оларды қолдануда қиындық туындаған кезде сот, тергеу, анықтау және прокуратура 

органдары қылмыстық процесс қағидаларын басшылыққа алуға міндетті. Қылмыстық істерді тергеу, сотта 

қарау мен шешу бойынша жүргізілетін қызметтің өзі де процессуалдық қағидаларға қатаң сәйкестікте жүзеге 

асырылуы тиіс. 

Қылмыстық істер бойынша әділ сотты жүзеге асырудың тиімді және әділетті формалары туралы қоғамда 

үстемдік етуші көзқарастарға сәйкес қалыптасқан қылмыстық іс жүргізу қағидалары әрбір бөлігі қылмыстық 

процестің жекелеген жақтарын сипаттайтын жүйені құрайды. Осы жүйенің барлық звеноларын бірлікте 
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қарастыра отырып, тұтас қылмыстық процестің мәнін анықтауға болады. Осы айтылғандардан қылмыстық 

процесс қағидаларының маңызы көп қырлы екенін байқауға болады: біріншіден, қағидалар қылмыстық 

процестің мәнін, оның сипатты белгілерін көріністейтін ережелер болып табылады, екіншіден, қағидалар 

қылмыстық- процессуалдық заңдылықтың негізіне жататын жалпы сипаттағы заңды нормалар жүйесін 

көріністейді, үшіншіден, норма- қағидаларды бұзу қабылданған шешімдерді өзгертуге негіз болуы мүмкін. [8; 

61] Осы жерден Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінде көрініс тапқан қылмыстық 

процесс қағидаларының мәнін көруге болады: оларды бұзу, оның сипаты мен мәніне қарай, іс бойынша болған 

іс жүргізуді жарамсыз деп тануға, мұндай іс жүргізудің барысында шығарылған шешімдерді бұзуға не осы 
тұрғыда жиналған материалдарды дәлелдеу күші жоқ деп тануға әкеліп соқтырады. 

Қылмыстық процесс қағидаларының демократиялық маңызы өте зор. Қағидалар қылмыстық сот 

өндірісінің типтік әдістерін, мазмұны мен бағытын көрсететін заңға енгізілген басшы идеялар, негізгі құқықтық 

жағдайлар болып табылады. Қағидалар қылмыстық процестің қатысушыларына басқадай әрекеттерді 

жасамауға міндеттейтін оларға бағытталатын өкімдік талаптар ретінде көрінеді. Тергеуші, прокурор және 

соттар үшін нақты істе осы талаптарды жүзеге асыру – олардың заңды міндеттері болып табылады. 

Процессуалдық қағидалардың құндылығы міне осында.  

Қылмыстық процесс қағидалары үлкен мәнге ие, сондықтан да оларды сақтау, орындау қажет. Іс жүргізу 

қағидаларын бұзу қылмыстық процестің міндеттерін дұрыс шешуге мүмкіндік бермейді. Ал қылмыстық 

процестің міндеттері дұрыс атқарылмаса, әділ сотты жүзеге асыру, заңды дұрыс қолдануға байланысты іс 

жүргізу әрекеттері де дұрыс жүзеге аспайды. 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы (өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу Кодексі: 

3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Төлеубекова Б.К. Алматы, 2000. 

4. Жалыбин С. Обеспечение прав человека при уголовном приследовании (Правовая реформа в 

Казахстане 2001, №1) 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗАҢ НОРМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ –  

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ БАСТЫ НЫСАНЫ 

 

Молдабеков Е.Б., Аманжол Ж.М. 
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Нормативтік актінің жобасын дайындау бірнеше сатыдан өтеді және ол мынандай бірнеше қажетті 

шарттың сақталуын талап етеді: 

Заң шығарушының еркін алдын ала қалыптастыру (жобаны дайындау). Бұл процесс, әдетте, жоба 

қабылдау туралы шешім қабылдаудан басталады. Ол бәрінен бұрын, заң дайындау жұмыстарының бекітілген 

жоспарларынан бейнесін табады, мұндай жоспарлар қабылдау Қазақстан Республикасының және бірқатар басқа 

да мемлекеттің заң шығару тәжірибесінде бар. Оған қоса заң жобаларына қатысты мұндай шешімді елдің ең 

жоғары заң шығарушы органы өзінің тұрақты комиссиялары мен комитеттеріне, Үкімет немесе қандай да бір 

басқа органға немесе солардың бәрінің басын қосып нақты бір актінің жобасын әзірлеу жөнінде берілетін 

тапсырма түрінде қабыладуы мүмкін. Заң жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, заң 
шығарушы орган тұрақты комиссиялары мен комитеттерін, заң шығару бастамасы құқығын иеленетін басқа да 

органдар мен ұйымдардың бастамасы бойынша да дайындалуы мүмкін. 

Президент жарлықтарының, үкімет қаулыларының жобаларын, әдетте, тиісті министрліктер мен 

ведмостволар дайындайды не заң шығару жоспарының негізінде, не Президенттің, үкімет басшылығының бір 

жолғы тапсырмасы, не өз бастамасы бойынша дайындалады. Мұндай жобалар тиісінше Қазақстан 

Республикасы Президенті, Үкімет аппаратында да дайындалуы мүмкін. Мұның бәрі дайындалатын актінің 

мақсаты мен реттейтін мәселесі нақты әрі жан-жақты талдаудан өтетіндігінің маңызды кепілі болып табылады.  

Заң жобасын дайындау кезінде заң мәтінін жазудың алдында орындалуға тиісті жұмыстарды жүргізу 

қажет. Жобаны дайындауға кіріспей тұрып қоғамдық қатынастардың осы саласын қалыпты реттеуге деген 

қоғамдық қажеттіліктің қандай екенін анықтап алу маңызды. Бәрінен бұрын қоғамның тіршілік-тынысының 

ұсынылып отырған акт арналған салаларының нақты жағдайының қандай екені, жобада шешілуге тиісті 

мәселенің мәні, сондай-ақ ұсынылып отырған заңдық реттеудің жалпы мақсаты анықталады. Бұл орайда 
қалыпты актілердің жобалары өмірде пайда болып заңдық реттеуді талап ететін жаңа мәселелерді шешу 

мақсатымен де, заңдарда орын алып отырған олқылықтарды, ескірген нұсқамалар мен қайшылықтарды жою, 

бір мәселе төңірегіндегі актілердің көбейіп кетуін болдырмау үшін де дайындалатынын есте ұстау керек. 

Жобаны алдын ала талқылау – заң шығару барысындағы елеулі жайт. Ол, әдетте, мүдделі органдардың, 

ұйымдардың, жұртшылықтың кең шеңберін тарта отырып жүзеге асырылады. Мұндай талқылаудың түрлері әр 

қилы болып келеді: бұл бірқатар мекемені, қоғамдық бірлестікті тарта отырып, жергілікті жерде кеңінен 

талқылау; ғалымдар қауымының және мүдделі министрліктердің, ведомстволар мен өзге де ұйымдардың 

қатысуымен тікелей заң шығарушы органдағы кеңесте талқылау; дайындық комиссияларының кеңейтілген 

мәжілістерінде, баспасөз бен теледидарда талқылау; жобаға ғылыми-зерттеу мекемелерінің пікір айтуы; жобаға 
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оны әзірлеуге қатыспаған министрліктер, ведомстволар, өзге де мекемелер мен ұйымдар тарапынан пікірлер 

мен қорытындылар беру және т.б. Талқылаудың әр қилы түрі қоғамдық пікірді неғұрлым жақсы ескеруге 

мүмкіндік береді, жобаны жасаушыларға жұмыста тиісінше айқын бағдарлар береді. Құқықты қолдану 

дегеніміз – арнаулы субьектілердің (мемлекеттік органдардың, лауазымды адамдардың, қоғамдық ұйымдардың 

өкілдерінің) нақты өмірлік жағдайларға байланысты құқық нормаларын жүзеге асырудағы нақтылы жеке 

құқықтық тұжырымдарды шығару жөніндегі мемлекеттік билік жүргізушілік және ұйымдастырушылық 

қызметі. Мұның өзге нысандардан ерекшелігі сол, бұл жалпы құқық нормаларды белгілі бір адамға (құқықтары 

бұзылған) және нақтылы жағдайларға бейімделіп қолдану арқылы іс бойынша шешім қабылдау. Әдетте, 
бұзылған құқықтарын адамдар өздігінен қалпына келтіре алмайды, сондықтан мемлекеттік органдарға көмек 

сұрап жүгінуге тура келеді. Бұзылған құқықты қорғау үшін өкімет билігі немесе басқару органына өтініш 

жасау, егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, құқық қорғау туралы талап қойып сотқа жолдануға кедергі 

жасамайды. (АК, 9 бап, 2-тармақ). Демек, бұл жөнінде тиісті мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар тиісті 

шешім қабылдаулары тиіс. Мысалы, қызметшілердің ұзақ бойы тиесілі жалақыларын ала алмауы, 

зейнеткерлікке шығу, некеге тіркелу қажеттіліг және т.б. Әрине, бұл жұмыстардың сотсыз, әлеуметтік қорғау, 

азаматтық хал жағдай актілерін тіркейтін органдарынсыз бітпейтіні бәрімізге мәлім. Сондықтан осы аталған 

органдардың заңды шешім қабылдауы нақтылы нормативтік құқықтық актілерде реттелініп тұжырымдалған.  

Құқықты жүзеге асырудың өзге нысандарынан құқық қолдану мынадай белгілерімен оқшауланады: 

Құқықты тек оған өкілеттілігі бар компетентті мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері ғана 

қолдана алады; Бұл әрқашанда мемлекеттік биліктік қызмет; Шығармашылық, ұйымдастырушылық мәнді 

болып келеді; Бұл бір-бірімен сабақталып жатқан сатылардан тұрады; Іс-жүргізу (процессуалдық) нысанында 
жүзеге асырылады; Бұл жеке нақтылы тұжырымдарды (құқық қолдану актілерінен) шығарумен байланысты. 

Құқық қолданудың пайда болуы мынадай қажеттіліктен туындайды: құқық бұзушылық жасалынған кезде 

кінәлілерге тиісті жаза (шара) мөлшерін анықтау; белгілі бір адамның заңда көрсетілген құқықтары мен 

міндеттерін мемлекеттік органдарсыз, мемлекеттік – билік жүргізуші қызметінсіз жүзеге асыра алмайтындығы; 

құқық туралы заң шыққанда және соған байланысты өзге біреудің субьективтік (өзіндік) құқығын қорғау 

қажеттілігінен; құқықты алу мен жүктелінген міндеттің дұрыстығын заңда көрсетілген бақылауды жүргізудің 

қажеттілігінен;  

Аталған жағдайларда заң ұқсастығын пайдалану мүмкін болмаса, тараптардың құқықтары мен міндеттері 

азаматтық заңдардың жалпы негіздері мен мәні және адалдық, парасаттылық пен әділеттілік талаптары негізге 

алына отырып белгіленеді.  

Демек, азаматтық құқықта алдымен заң ұқсастығы қолданылады, ал оны қолдану мүмкін болмаса ғана 
құқық ұқсастығы қолданылады.  

Заң ұқсастығы дегеніміз істегі нақтылы жағдайға ғана емес басқа соған ұқсас қатынастарды реттеуге 

бағытталған құқық нормаларының негізінде нақтылы іс бойынша қабылдану шешімі.  

Заң тәжірибесінде бір мәселе бойынша құқықтық қатынастарды реттейтін нормативтік актілердің бір-

бірінен қарама-қайшылығы да кездесіп тұрады. Оны құқықтық коллизия деп атайды. Олардың пайда болуы 

обьективтік (мысалы, бір мәселе бойынша соңғы шыққан нормалар алдындағылардың күшін жоймайды, 

олармен қатар істе қолданылып жүреді) және субьективтік (құқықшығармашылықтың кемістігі, заң шығарушы 

қызметкерлердің дайындық деңгейінің төмендігі) жағдайларға байланысты.  

Коллизияның кең таралған түрлеріне жататындар:  

Конституция мен өзге актілердің арасындағы қайшылық, әрине, Конституцияның пайдасына 

шешілетіндігі; заңдар мен одан туындайтын актілердің арасындағы қайшылықтар, әдетте, заңдардың пайдаысна 
шешіледі, өйткені соңғылардың заңдық күші басымырақ келетіндігінде;  орталық атқарушы органдар мен 

жергілікті атқрушы органдардың актілерінің арасындағы қайшылық алдындағылардың пайдасына шешіледі;  әр 

мезгілде шығарылған бір органның актілерінің арасындағы өзара қайшылықтары соңғы шыққан актінің 

пайдасына шешіледі;  әр органдардың актілерінің арасындағы қайшылық актілрді қолданудағы заң күшінің 

жоғарылығына байланысты қолданылады;  жалпы және мамандандырылған актілердің арасындағы қайшылық 

соңғысының пайдасына шешіледі, егер де оларды бір орган қабылдаса, ал айталық әр түрлі органдар қабылдаса, 

онда алдынғының (яғни жалпы мәні бар актілердің) пайдасына шешіледі. 

Коллизияны шешудің мынадай тәсілдері болуы мүмкін: жаңа актіні қабылдау;ескі актінің күшін жою; 

қолданыста жүрген актілерге өзгерістер, толықтырулар, түзетулер енгізу; заңдарды жүйелеу; референдумдар 

өткізу; Қазақстан мемлекетінің демократиялылығы референдумды демократиялық жолмен өткізуден де 

көрiнеді. Атап айтқанда, референдумға қатысу ерікті түрде, азаматтардың өз еркін қалауымен білдіруі. 

Референдумға қатысу жалпыға ортақ, тең сайлау құқығының берілуі арқылы және жариялық прициптерiне 
негізделеді. Сонымен қатар, Конституцияны, конституциялық заңдарды, оған өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу мәселелері де референдумға шығарылады. Соттың, әсіресе Конституциялық Кеңестің қызметі; 

Түсініктеме беру және тағы басқа;  

Қолданылған әдебиеттер: 
1.С.А.Табанов, Ә.А. Оразова. Күрделі заманның өтпелі кезеңдеріндегі қазақ қоғамы Ата заңдарының 

(Конституцияларының) тарихи-құқықтық сабақтастығы. Алматы, 2005.  

2.ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы Заңы. 14.05. 1998 

3.Абдурасулов Е.Б. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, процедура. Алматы, 2002.  

  



223 

 

ҚАЗАҚСТАНДА ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Молдабеков ЕБ., Бекахмет А .Б 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Біздің елімізде құқықтық мемлекетті құру идеясы ойшылдарымыздың көкейіндегі өзекті мәселе болатын. 

Оған тарих куә. Бірақ, бұл идеяның түкке аспай қалуына 1917 жылғы Қазан революциясынан кейін дүниеге 
келген кеңес мемлекеті бірден-бір себепкер болды. Өйткені, сол кездегі кеңестік конституцияда 

жарияланғандай, оның өзегі – диктатура пролетариаты болатын. Ал, диктатура дегеніміздің өзі бұқараны 

қанаудың саяси, юридикалық, әскери, идеологиялық құралдары мен әдістерін қолдануға негізделген 

үстемдіктің тұтас жүйесі. Бұл жүйенің орталық мекемесі, оның басты ұйымдастырушысы әрі жарлық берушісі 

– мемлекет.  

Сол кездегі мемлекеттің қолбасшысы болып саналатын Лениннің берген анықтамасын шарпығанымыз, 

мемлекет – бұл үстем таптардың қолындағы езілген таптарды бағындыруға және басып-жаныштауға 

қолданатын құрал. Бұның өзінде құқықтық мемлекеттің өзі түгіл саңылауы да көрінбейді. Демек, осыдан кейін, 

іле-шала Ленин бұл анықтаманы былайша толықтырған: «диктатура проетариаты – ешбір заңмен сыйыспайтын 

өкімет». Сондықтан да болар Кеңес өкіметіндегі билікті бөлу принципі жоққа шығарылып, кеңес өкіметіне 

билікті бөлу принципі жоққа шығарылып, кеңес өкіметіне жараспайтын жат принцип ретінде қаралады. 

20 жылдардан бастап елімізде партиялық-мемлекеттік басқарудың әкімшілік – командалық жүйеіс 
қалыптаса бастады, сол кездегі ел басшысы Сталиннің қолында бүкіл билік жүйесі шоғырланып, 

бюрократизмге кең жол ашылып, өрбігендігін біз білеміз. Партия көсемдерінің бірі болып саналынған 

Л.М.Каганович құқықтық мемлекет туралы идеяны мүлдем жоққа шығарып, ұмыттыруға бар күшін аямай 

салды. Бұқаралық қуғындау, заңсыздыққа жол беріліп, сотсыз айып тағып жазалау, жәбірлеу зұлымдықтың 

қайнаған кезі болатын.  

Тек, 80 жылдардың аяқ шенінде ғана құқықтық мемлекет құру идеясы қайтадан жанданып, оны 

қалыптастыру міндеті алға қойылған болатын. Бірақ, оны іс жүзіне асыру да бұрынғы қалыптасқан стереотип 

ойлары әлі де болса қалмаған еді. Құқықтық мемлекеттегі шынайы, әрі дәйекті түрде құру үшін қыруар жұмыс 

істелінуі қажет: бүкіл мемлекеттік билік жүйесін қайтадан жандандырып реформа жүргізу, заңдарды жетілдіру, 

әлеуметтік қоғам құндылығын арттыру, соттың маңыздылығын көтеру; азаматтардың ғана емес, лауазымды 

адамдардың саяси және құқықтық мәдениетін көтеру, құқықтық нигилизмді болдыртпау, азаматтық қоғамды 
қалыптастыру. 

Қазақстан Республикасы Ата заңында өзін құқықтық мемлекет ретінде орнықтыруды көзедп отыр, бірақ 

оны осы мақсатқа жетті деп айта алмаймыз, әлі де бұл мәселенің ыдыр-быдыры өте көп, сараң жолдары 

көбірек. Бізде, әлі де болса, азаматтық қоғамқалыптаспаған, тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесі салынбаған, 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына шынайы кепілдік беру нығыздалынбаған. Сондықтан, 

құқықтық мемлекет жөніндегі, тұжырымдаманы дамыта түсу керек, оны қазіргі мемлекеттік-құқықтық 

шындықпен жанастыру – басты міндет. Өйткені, біздің елімізде «барлығы адам үшін, барлық қазына - адамдікі» 

делінген принциптер жазба түрінде жазылып, ұран ретінде жұртшылыққа жарияланып, іске аспай жабылып 

қалғандығы ақиқат. Сонымен бірге, бүкілхалықтық мемлекет деп асыра сілтеушілікте өз орнын тарихтан алған 

болатын. Бірақ, бұл да түкке аспай қалды. «Социалистік табиғи құқық» орнықты деп әлемге жар салудың өзі 

тек көзбояушылық екендігіне қазіргі уақытта көзіміз жетті. Мемлекеттің және қоғамның өмірінде тек заң және 
өзге де нормативтік актілер үстемдік етеді, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын кеңінен жариялап, 

мемлекет тарапынан кепілдік беріледі деген даурықпа ұрандары да аяқталмай қалып қойды. Заңдылық 

принципінің іске аспай қалғандығын айтпасақ та белгілі. 

Міне, алдағы уақыттарда осындай келеңсіз жағдайлардан сақ болғаймыз. Әрине, елімізде бұл жөнінде 

қыруар жұмыс істелініп жатқандығы бәрімізге мәлім, біраұ бұл алғашқы қадам. 

Құқықтық мемлекет құру идеясын шын мәнісінде іске асыру үшін ондаған, жүздеген жылдар өтетіні 

белгілі. Сондықтан құқықтық мемлекет жөніндегі конституциялық қағиданы қол жеткен табыс ретінде қарамай, 

бүкіл мемлекеттік жүйелерді ұйымдастыру мен жандандыруды мақсат деп тануымыз қажет. Құқықтық 

мемлекетті орнатудың негізгі бағыттары: 

Мемлекет билікті үш саласының жұмысын жақсарту, әсресе заңның, нормативтік актілердің сапасын 

көтеру; Нормативтік актілердің дұрыс пайдалануын, орындалуын қамтамасыз ету, халықтың рухани сана-

сезімін, мемлекеттік, қоғамдық ұйымдардың жұмысын жақсарту; Қоғамдағы қатынастарды дұрыс, жақсы 
реттеу, басқару бағытындағы мемлееттік, қоғамдық ұйымдардың жұмысын жақсарту; Бостандықты, теңдікті, 

әділеттікті, демократияны дамыту; Заңдлықты, құқықтық тәртіпті қатаң сақтау. Қазақстан Республикасының 

Конституциясы бойынша құқықтық мемлекет қалыптастырудың негізгі бағыттары демократиялық, зайырлы, 

құқықтық, әлеуметтік мемлекет құру. (І бөлім) 

Демократиялық мемлекет - Қазақстан Республикасында алдымен Конституция қабылдап, тікелей 

басшысын және Парламент сайлауға, өкілетті мерзімі біткен соң, оларды ауыстыруға халықтың 

құрылтайшылық билігі бар республикалық құрылыстағы мемлекет ретінде танытатын ұғым. Республиканың 

жоғарғы органдары арқылы көпшілік қазақстандықтардың еркін шынайы анықтауға және мүддесін барынша 

жүйелі қорғауға қажетті мүмкіндіктер береді. Демократиялық мемлекет әлеуметтік және ұлттық нысандарына 
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қарамастан, азшылық пен жекелеген азаматтардың мүддесін білдіруіне, оның есепке алынуына да мүмкіндіктер 

береді, мемлекеттік қызметке араласып, қатысуға тең құқықтар беріледі. Демократиялық мемлекет қызметінің 

түбегейлі принциптерінің бірі – «Қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық» (1-б. 2-т.). 

Зайырлы мемлекет – Қазақстан Республикасында діни мекемелер мен дін ұстау мемлекеттен бөлістігін 

білдіреді және бұл Қазақстандағы ислам мен провославиелік тағы басқа нанымдық ағымдарға бірдей қатысты. 

Діни негізде партия құруға жол берілмейді. Наным немесе атеизм мәселесі әркімнің жеке басының шаруасы. 

Елдегі дін ұстау бостандығы мен діни бірлестіктердің жұмысы жөніндегі заңдылықтарды мемлекет белгілеп, 

бақылайды. 
Құқықтық мемлекет –Қазақстанның барлық органдары мен лауазымды адамдарының қызметі құқық 

нормаларына байланысты, соған бағынышты және соған сәйкес іс-әрекет жасайды. Құқықтың негізгі 

принциптері: азаматтар үшін – «заңға тыйым салынбағанның бәріне рұқсат етіледі», мемлекеттік органдар мен 

лауазым иелері үшін – «Заңда нақты не көрсетілсе, соған ғана рұқсат». Барлық заң жүйесін жақсартып, 

әділеттікті жоғары дәрежеге көтеру және азамат құқығы мен бостандығын халықаралық өлшем деңгейіне 

жеткізу Қазақстан мемлекетінің негізгі міндеті. Құқықтық мемлекетте Заң бір әлеуметтік – топтық емес, 

халықтың шынайы еркін білдіреді. Мұндай мемлекетте заңның рухы үстемдік етеді. Барша адамдар, ең жоғары 

дәрежедегі лауазым иелеріне қатардағы азаматтарға дейін заңдардың бүкіл халықтың мүддесі, игілігі үшін 

жасалып, қолданылатынын, заңдар адамдарға қажет қоғамдық тәртіпті орнататынын, адамдарға отбасын құрып, 

өсіп өнуге, өзі қалаған жұмыспен шұғылдануға, өздерін еркін сезінуге, қоғам ісіне қатысуға жағдай туғызу 

керек екенін түсінуі қажет. 

Сонымен, Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін барлық тәуелсіздің алған республикалар, соның ішінде 
Қазақстан реформаторлық процесс арқылы қоғамның саяси-экономикалық құрылысында көп өзгерістер болды. 

Қоғамдық ғылымдарда жаңаша ғылыми зерттеулер басталады. Мемлекет пен құқықты дүниежүзілік заң 

ғалымдар туралы концепциямен бірлестіріп дамытуға мүмкіншілік туды Отандық құқықтану, философиялық, 

экономикалық, саяси ой, сана, пікір құқықтық демократиялық мемлекет туралы ғылымды зерттеуге, дамытуға 

бет бұрды. 
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Қазіргі ғылымның даму сатысындағы көзқарастарға ой салсақ, заң – бұл мемлекеттің өміріндегі негізгі 

мәселелерді қамтитын, оның еркін білдіретін ең жоғарғы заңдық күші бар және ерекше тәртіппен қабылданған 

«бастапқы құқықтық акт». Немесе, заң – мемлекеттің ең жоғарғы өкілді органдарының ерекше заң тәртібімен 

қабылданған, аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін және де жоғарғы күші бар құқықтық нормативтік 
акт. Тағы да, заң – дегеніміз аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, өзінің күштілігі жағынан 

Конституциядан кейінгі тұрған, ерекше тәртіппен қабылданған нормативтік акт. Осыған орай заң ұғымын 

көбейте беруге болар еді. Бірақ, оның орнына заңның негізгі белгілерін айқындап, заң жөніндегі ұғымға өз 

үлесімізді қосқанды жөн көрдік. Ондай ерекшелік белгілері мыналар: 

1) заң – бұл мемлекеттің ең жоғарғы өкімет органдарының (АҚШ-та Конгресс, Ресейде Федерациялық 

Жиылыс, Италия, Франция, Жапонияда, Қазақстанда және т.б. Парламент), немесе референдум арқылы тікелей 

халықтық қабылданған құқықтық нормативтік акт. Заңның мұндай белгісін, әрине, көптеген елдердің 

зерттеушілері мақұлдаған болатын, бірақ оны қатып қалған тұжырымдар ретінде қарауға болмайды, өйткені 

біріншіден, кейбір елдерде (мысалы АҚШ-та) заң шығарушы тек мемлекеттің жоғарғы өкімет органдары ғана 

емес, сонымен қатар, басқа да мемлекеттік органдар (жоғарғы сот инстанциясы) болып табылады. Ал, егер 

Қазақстан Республикасын алсақ, онда еліміздің Ата заңында көрсетілгендей, заң шығару қызметін жүзеге 

асыратын ең жоғары өкілді орган – Парламент болса (49 баптың 1-тармағы), ал оның 53-бабының 4- 
тармақшасына сәйкес заң шығару өкілеттілігі – мемлекеттің басшысы, әрі жоғарғы лауазымды тұлға – 

Президентке берілетін болады, онда былай делінген: «Палаталардың бірлескен отырысында Парламент 

Президентке оның бастамасы бойынша әр Палата депутаттары жалпы санының үштен екісінің даусымен бір 

жылдан аспайтын мерзімге заң шығару өкілеттігін беруге хақылы», - делінген. Екіншіден, референдум барлық 

елдерде құқықтық-нормативтік актілерді шығарушы конституциялық тәсіл ретінде қаралмайды (мысалы АҚШ-

та референдумды заң шығару ретінде мүлдем пайдаланбайды), ал Швецияда референдум тек кеңесші ретінде 

пайдаланады. 
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2) Заңның келесі белгісі (оны осы арқылы өзге де құқықтық актілерден ажыратуға болады) – оның 

жоғарлылығы, яғни ең жоғарғы заң күшіне иелілігі, ол құқық нысандарының басшысы. Бұл қасиет 

Ұлыбритания заңдарына тиесілі емес, себебі онда өзге актілерге қарағанда сот тәжірибесі жоғары тұрады. 

3) Заң құқықтың қайнар көзі ретінде бүкіл қоғамның, не халықтың мүддесін көздейді. Біздің құқықтық 

ілімде заң жалпы мүддені көздеуші ретінде қарастырылады. 

4) Заң аса маңызды мемлекеттік және қоғамдық қатынастарды реттеп, шығарушы құжат (оның өзге 

актілерден айырмашылығын білдіреді). Қазақстан Республикасының Конституциясында тұжырымдалғандай, ол 

мынадай мәселелерді қамтиды: 
- жеке және заңды тұлғалардың құқық субьектілігіне, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына, 

жеке және заңды тұлғалардың міндеттемелері мен жауапкершілігінде; 

- меншік режиміне және өзге де мүлікті құқықтарға; 

«Құқықты қоғам жасайды, заңды мемлекет жасайды» деген тұжырым – заң мен құқықты ажыратудың 

қажет екенінің белгісі. Құқықты қалыптастыратын қоғам. Құқық қоғамдық қатынастарды реттейтін 

нормалардың жиынтығы. Құқық қалыптасуының обьективтік барысын формальды заң шығару қызметімен 

шатастыруға болмайды. Құқықтың жасалуы – қоғамдық қатынастардың өздігінен шынайы қалыптасып, 

адамдардың және олардың бірлестіктерінің байланыстары әдеттегі, бірыңғай жолмен, үлгілерімен, белгілі 

көлемде жүріп отыруына байланысты. Демек, заң шығарушылықтың алғышарты, оның тиімді болуының негізі 

– құқықтың жасалуы. Заң шығарушылық неғұрлым құқықтың талаптарын (әділдікті, шындықты) толығынан 

ескеретін болса, соғұрлым заң құқыққа сәйкес болады. Мұндайда заңды құқықтық заң деп айтуға негіз бар. 

Біріншіден, құқықтық заң қоғамдық қатынастарды жөнге салып, реттеуге, дамытуға атсалысады, екіншіден, 
құқықтық заң әділдікті, адамгершілікті баянды етеді, үшіншіден, көпшіліктің еркін білдіріп, халықтық сипатқа 

ие болады. Сондықтан құқық пен заңды айырудың және олардың арақатынасын дұрыс анықтаудың зор 

адамгершілік мәні бар. Сонымен қатар бұл мәселенің практикалық мәнін де естен шығармаған жөн. Заңның 

құқық талаптарына сай келуі оның сапасын көтереді. Демек, бұл жағдайды заң шығаратын орган ескеруі қажет. 

Қазіргі заманда құқықтың мазмұнын анықтап, түрге жіктеудің екі жолы бар: формациялық және 

цивилизациялық. Кеңестік Қоғамды басқаруда мемлекет пен құқық сан алуан нормативтік актілерді өмірге 

әкеліп, ескергенін жаңартып, кемшіліктері болса толықтырып отырады. Заң неғұрлым мазмұны жағынан өмір 

талаптарына сәйкес, халықтың ойы мен негізгі мүдделерін терең қамтыса, нысана жағынанда әбден жетілсе 

соғұрлым ол тәуелсіз демократиялық мемлекет құру күресіне тиянақты үлесін молынан қосады, заңның беделі 

артады. Сол себепті заң жобасын жасауға оны жан-жақты талқылауға көпшілік халықтың, қоғам ұйымдарының 

белсене қатысуы біздің жалпы халықтық мемлекетімізде заңдылыққа айналады. Өте маңызды заң жобалары 
халықтың, қоғам ұйымдарының белсене қатысуы біздің жалпы халықтық мемлекетімізде заңдылыққа 

айналады. Өте маңызды заң жобалары халықтың талқылауына түседі. Қазақстан Республикасында заң 

қабылдайтын орган – Парламент көпшіліктің ұсыныстарына жете көңіл бөледі, оның тұрақты комиссияларында 

мұқият тексеріліп, Парламентке арналған ұсыныстар алынады. Демократияның қағидалары осылайша заң 

қабылдау саласында іс жүзіне асады. Заң жобасы туралы пікір айтуда азаматтарға, олардың қоғамдық 

ұйымдарына шек қойылмайды. Мұндай ұсыныстар тиісті мемлекеттік органдарда жан-жақты қаралады. Заң 

жобасын ұсынудың ерекше түрі бар, оны депутаттар тобы мен мемлекеттің үкіметі ғана жасай алады. Олардың 

ұсынған заң жобалары Парламенттің талқылауына түседі. Заңға тәуелді нормативтік актілерде осылай жан-

жақты талқылаудан өтіп барып қабылданады. 
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ҚОҒАМДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮИЕСІНДЕ ТӘРБИЕ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Молдабеков Е.Б., Сартай А.А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Еліміздің төл Конституциясында Қазақстан Республикасының құқықтық мемлект деп жарияланғаны 

белгілі. Құқықтық мемлекет құру үшін қоғамның құқықтық мәдениеті болуы керек. Құқықтық мемлкет құру 
жас жеткіншектерден басталады, өйткені болашақ қоғам солардың қолында. «Жаңа ғасырға қадам басқан жас 

жеткіншектердің қазіргі өмірге бейімділігі болуы керек. Әрбір адамның өзі үшін жауапкершілігі жаратушының 

алдындағы жауапкершілікпен бірдей екені сөзсіз. Білімді адам санатына қосылуы үшін қазіргі жасөспірімдерге 

негізгі пәндерді игеру және талдау қабілетінің сауаттылығы аздық етеді. Ол өмірдің әр тетігіне үңіліп, 

тығырықтан шығар жолға даяр болуы қажет» деп жазды С.Назарбаева «Өмір әдебі» кітабында. 

Ұрпағымыздың таудай асқақ, қырандай қырағы болуы егемен еліміздің бүтіндігі үшін аса қажет-ақ. Ал, 

жас жеткіншек қашанда үлкеннің ақылы, үлгілі -өнегесі арқылы өсіп қалыптасады. Жастарды педагогикалық 

тәрбиелеу процесінде құқықтық сана, құқықтық мәдениетті бойға сіңіртіп, отанымыздың заңдарын 

құреметтеуге тәрбиелеу негізгі мақсатымызға айналуы қажет.  
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Қоғамдағы құқықтық сана - көптеген әлеуметтік, экономикалық, саяси, этнопсихологиалық, мәдени, 

тарихи факторлардың әсерінен қалыптасуы обьективті құбылыс болып саналады. 

Керісінше, құқықтық сана діни, ғылыми, сана ретінде жүйелік, рационалды қалыптастыруды, 

ынталандыруды позитивті, әлеуметтік дамуды қажет етеді. Адамдардың құқықтық санасын қоғамдастыруға 

бағытталған шаралар жүйесі саяси - құқықтық идеялар, нормалар, принциптер, құқықтық мәдениеттің әлемдік 

және ұлттық құндылықтарын көрсететін құқықтық тәрбие ретінде көрініс табады. 

Құқықтық тәрбиенің мазмұны болып адамдардың мемлекет және құқық туралы біліміне әсер ету, 

азаматтардың заңды сақтау қылығын дағдыға айналдыру болып табылады. 
Құқықтық тәрбие - қиын да көп салалы әрекеттер жүйесі. Әрине, көптеген құқықтық құндылықтар 

моральдық нормалар тұрғысынан негізгі және шығу тегі бола тұра әртүрлі әлеуметтік тәрбие процесіндегі 

құқықтық нысандар мен қоғамдық сананың қалыптасу жолдарының игерілуі. Бірақ, құқықтық тәрбие әр 

адамның құқықтық құндылығындағы ақылына және түйсігіне жеткізетін арнулы құрал жасауды олардың жеке 

сеніміне және ішкі ойлау қылығына айналуын болжайды. 

Құқықтық тәрбие субъектісінің қоғамдық және дара сананың көмегімен әсер ете отырып, соңғы 

құқықтық принцип және нормаларды қабылдауға көмектеседі, осылайша, құқықтық тәрбиенің нормалары және 

әдістері ұйымдастырушылық пен методологиялық механизімі болып табылады. 

Құқықтық тәрбие механизімінің негізгі элементтері қандай? Ең алдымен, бұл тәрбиелік процесті 

ұйымдастырудың  нақты әдісі, яғни нысаны. Қазіргі жағдайда тұрғындар құқықтық тәрбие беруде 

коммуникация арқылы құқықты үгіттеу: конституциялық шаралармен (референдум,сайлау және т.б.) 

байланысты жүргізілетін құқықтық тәрбие арнаулы құқықтық семинарлар мен мектептерелеулі рөл атқарады. 
Үгіт- насихат құралдары арқылы жүргізілетін құқықтық тәрбие жұмысының түріне құқық мамандарымен 

"Дөңгелек үстел", құқықтық тақырыпқа әңгіме, саяси-құқықтық қарым- қатынас мәселесіндегі маңызды пікір 

талас, "Кодекс" тақырыбындағы телебағдарлама, мамандармен жаңа заң жобаларына сын-пікір айтуы жатады. 

Өкінішке орай, қазіргі уақытта жалпы құқықтық тәрбие жұмыстарын жүйелі жүргізу аясы едәуір 

қысқарды, көбінесе ол ішінара сайлау немесе басқада конституциялық қажетті шараларға байланысты 

жұргізіледі. 

Бірсыпыра жағдайда заңдылық тақырыптар бойынша дәріс беру, құқықтық білім апталарын, ғылыми-

практикалық конференциялар өткізу сияқты жалпы құқықтық тәрбие беру жұмыстарының түрі қолданылады. 

Қазіргі таңдағы құқықтық тәрбие тәжірибесіндегі кемшіліктер отбасы мен мектептегі тәлім-тәрбиенің 

осалдылығында жатқан тәрізді. 

Жасөспірімдердің мектеп тәрбиесіндегі кемшіліктері мәдениеттілік, білім және біліктілік арасындағы 
байланыстарды ешуақытта бөле-жара қарамай, олардың бір мақсаттағы негізде жүйелі жолға қою керек. Бірақ, 

ол оның, яғни мектептің күнделікті тыныс-тіршілігі, жұмысы. 

Қазіргі уақыттағы өткізіліп жүрген жастар аудиториясындағы "жас заңгер ", "полиция досы" 

үйірмелеріне, құқықтық сана тақырыбындағы пікір-таластар өз деңгейінде бағаланбай отыр.  

Құқықтық тәрбиенің көптеген дәстүрлі формасын бағалану қажет. Дей тұрғанмен, бұл саладағы өзін 

ақтаған тәжірибелерді сақтаған маңызды, өйткені бұл тәжірибе құқтық тәрбиелеудің іргетасын қалайды. 

Құқтық тәрбиедегі жаңа маңызды сөздер, газеттік, журналдық статьялар, кинофильмдер, театрлық 

қойылымдар, көрнекілік құралдар бір сөзбен айтқанда, құқықты құрметтеуді сезіну тәрбиесіне бағытталған 

адамдардың жаңа мүмкіндіктерін түсінуі. 

Екінші маңызды айта кететін жәйт құқықтық тәрбие механизімінің әртүрлі құқықтық тәрбие 

жұмыстарының әдістері- құқықтық мүддесіндегі тұлғаның қылығына және санасына әсер ету мақсатындағы 
саяси – құқықтық идеялар мен принциптерді түсіндірудің әдіс, тәсілдері болып табылады. 

Құқықтық тәрбиенің маңызды әдісі - құқықтық ағарту. Құқықтық ағарту - құқықтық білімді тарату 

процесі, жалпы заңдық мәдениеттің және тұрғындардың сауаттануының өсуіне қызмет етеді. Құқықтық 

ағартудың негізгі мақсаты құқықтық үгіттеу әдісі ретінде – Қазақстан тұрғындарының құндылығын көтеру 

мақсатындағы құқықты және заңдылықты құрметтеуге тәрбиелеу. 
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ТЕРГЕУ СУДЬЯСЫ – АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН САҚТАУШЫ 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАҢА ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ТҰЛҒА 

 

Молдабеков Е.Б., Алдекова А.А. 

Ақтөбе қ., Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің  

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 39-бабында: «Азаматтың құқығы мен бостандығы заң 

бойынша тек қана еліміздің конституциялық құрылысын, қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың 
бостандықтары мен құқығын, тұрғындардың денсаулығы мен адамгершілік құндылықтарын қорғау үшін ғана 

шектеледі» деп жазылған. Елбасы өзінің бес институционалды реформасын жүзеге асыру барысында соттарда 

айыптау мен қорғау арасындағы тепе-теңдікті орнату үшін адам мен азаматтардың конституциялық құқықтары 

шектелетін барлық тергеу әрекеттеріне санкция беруді кезең-кезеңімен барлық тергеу судьясына беру 

қажеттігін атап көрсеткен болатын. Тергеу судьясы - азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтаудың 

кепілі [1]. 

«Тергеу судьясы» - ұғымының анықтамасы ҚР ҚПК-сі 7 бабы 47 бөлімінің 1 бөлімшесінде айтылған. 

Тергеу судьясы— сотқа дейінгі іс жүргізу барысында ҚПК көзделген өкілеттіктерді жүзеге асыратын бірінші 

сатыдағы сот судьясы болып табылады. [2]. 

Жаңа ҚПК бұрын болмаған процессуалдық тұлға «тергеу судьясы» лауазымын белгіледі. Жаңа институт 

– қылмыстық процесті ізгілендіруге мол мүмкіндіктер берді. Тергеу судьясын (судьяларын) осы сот төрағасы 

судьялардың қатарынан тағайындайды. Тергеу судьясын алмастыру қажет болған кезде ол қайта тағайындалуы 
мүмкін. Сондықтан да, тергеу судьясының өкілеттігіне ең алдымен қылмыстық процеске қатысатын 

азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен олардың заңды мүдделерінің сақталуына бақылау жүргізу мен 

сотқа дейінгі іс жүргізу сатысындағы істер бойынша заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. 

Бұл дегеніміз, олардың жүзеге асыратын қылмыстық – процесуалдық функцияларының ерекшелігін анықтайды. 

Тергеу судьясы деген процессуалдық тұлға 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап пайда болды. Тергеу 

судьясының құзыретіне Қылмыстық процессуалдық кодекстің 55- бабына сәйкес, 1 қаңтардан бастап берілген 

төрт тергеу әрекетімен қоса барлығы 16 шараға санкция беру кіреді [3]. 

Сот бақылауының жаңа кезеңін дамыту тергеу судьясының шағымдар мен ұсынымдарды қарау 

амалдарын жеңілдету жолымен жүзеге асырылуы керек. Әзірге құжаттардағы «санкция беру» және «келісу» 

шаралары негізінен тек прокурор құзырындағы шаралар. Керісінше, прокурорға тергеу судьясына ұсынылған 

құжаттардың көшірмесі ғана жіберіліп, ол жазба түрде өз пікірін ғана білдіріп, тергеу судьяларымен қатар 
адвокаттарға да жіберілгені жөн. Сонда ғана айыптаушы мен қорғаушы арасындағы тепе-теңдік қамтамасыз 

етіледі. Тергеу судьясы лауазымы бұрын мұндай міндетті атқармаған, белгілі бір тәжірибесі жоқ тұлғаларға 

берілетін жағдайларды жою керек. Шартты түрде тергеу судьясының өкілеттіктерін келесідей топтарға бөліп 

топтастырған орынды: 

- қылмыстық – процесуалдық мәжбүрлеу шараларын қолдану мәселелерін шешуге қатысты 

өкілеттіктері; 

- тергеуші, прокурор, анықтаушының әрекеттері (әрекеттсіздіктері) мен шешімдеріне берілген 

шағымдарды қарауға қатысты өкілеттіктері; 

- адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтарының шектелуіне әкеп соғатын тергеу 

әрекеттерін жүргізу туралы мәселелерді шешуге қатысты өкілеттіктері жатады. 

Сондай-ақ, назар аударатын бір жәйт, ол жаңа ҚПК-сін бұрынғымен салыстырғанда жаңа заң бойынша 
күдікті мен айыпталушы құқықтарының сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысында да сақталуының қосымша 

кепілдіктері қарастырылған. Яғни ҚПК-нің 204 бабында күдікті мен айыпталушыға бір қылмыстық 

құқықбұзушылық бойынша айыпталғаны үшін және күзетпен ұстаумен байланысты емес бұлтартпау шарасы 

қолданылған жағдайда тергеу судьясының рұқсатынсыз күдікті мен айыпталушыны ұстауға тиым салынады 

деп көрсетілген. Бүгінгі таңда аталған мәселе өте өзекті [4]. 

ҚР ҚПК-нің 55-бабында сотқа дейінгі іс жүргізу барысындағы тергеу судьясының өкілеттіктері 

көзделген, олар мыналар:күзетпен ұстауды санкциялау;үйқамақты санкциялау;лауазымынан уақытша шеттетуді 

санкциялау;жақындауға тыйым салуды санкциялау;кстрадициялық қамақты санкциялау;мүлікке тыйым салуды 

санкциялау;күзетпен ұсталмайтын адамды сот-психиатриялық және (немесе) сот-медициналық сараптама 

жүргізу үшін медициналық ұйымға мәжбүрлеп орналастыру; мәйітті эксгумациялау; күдіктіге, айыпталушыға 

халықаралық іздеу жариялау мәселелерін қарайды [2]. 
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МІНДЕТТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫ ЕНГІЗУДІҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Молдабеков Е.Б., Сатқанова Г.М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Әлемде халықтың денсаулығын жақсарту және өмір сүру деңгейін ұзарту әр мемлекеттің жаһандық 

деңгейдегі міндеті. Бұл міндетті қамтамасыз ету үшін әрбір ел оның заңдық негізін бекітеді. 
Қазақстан Репсубликасы Конституциясының 29-бабына сәйкес Республика азаматтары заңмен 

белгіленген кепілді медициналық көмектің көлемін тегін алуға хақылы [1]. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 20 мамырдағы бағдарламасындағы Ұлт жоспары – 

бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадамның 80-қадамында міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу жайлы айтылған болатын Мемлекет, жұмыс беруші және 

азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық 

орнықтылығын күшейту қажеттілігі ескертілді. Осы жоспарды жүзеге асыру мақсатында 2015 жылы 16 

қарашада «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы енгізілді. 

Бұл Заңның нормаларының ең бастысы мемлекеттің, жұмыс берушілердің, азаматтардың ортақ 

жауапкершілігіне негізделген міндетті медициналық сақтандыру жүйесі 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап 

енгізіле бастайды. 2017 жылғы 31 қаңтар «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 

атты мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында 2017 жылдың бұл жүйенің тиімділігі 
әлемдік тәжірибе арқылы дәлелденгенін, медициналық сақтандыру жүйесіне қатысушыларға, әсіресе 

әлеуметтік әлсіз топтарға кең ауқымдағы медициналық қызметтер ұсынылатынын атап көрсетті. 

Аталған заң азаматтардың денсаулығын сақтауға конституциялық құқықтарын іске асыру мақсатында 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді. 

Ең алдымен бұл институттың түсінгіне тоқталсақ, «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру» 

туралы заңның 1-бабы 12-тармақшасына сәйкес, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру дегеніміз 

әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері есебінен медициналық көрсетілетін қызметтерді 

тұтынушыларға медициналық көмек көрсету жөніндегі құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық 

шаралар кешені [2]. 

Ең алғаш Германияда 1883 жылы 15 маусымда Жұмыс істейтін азаматтар үшін міндетті медициналық 

сақтандыру туралы заң күшіне енген болатын [3]. 
Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу мемлекеттің, жұмыс берушілер мен 

азаматтардың денсаулығы үшін жоғары жауапкершілігін қамтамасыз етуге, сонымен қатар медициналық 

қызметтің сапасы мен қолжетімділігін, бірінші кезекте, алғашқы медициналық-санитариялық көмектің әрі жеке 

медицинаның дамуы және медицина ұйымдары арасындағы бәсекелестіктің артуы есебінен жоғарылатуға 

мүмкіндік береді. 

Халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтарын қолдау мақсатында әлеуметтік медициналық сақтандыру 

қорына төленетін жарналардан азаматтардың 15 санаты босатылады: 

 балалар; 

 «Алтын алқа», «Күмісалқа» төс белгілерімен марапатталған көп балалы аналар және «Батыр ана» атағы 

бар аналар, сонымен қатар I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордені иегерлері; 

 ҰОС қатысушылары мен мүгедектері; 

 мүгедектер; 

 жұмыссыз ретінде тіркелге нтұлғалар; 

 интерната оқитын және тәрбиеленетін тұлғалар; 

 техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беретін мекемелерде, сонымен қатар 

жоғары оқу орнынан кейінгі резидентурада күндізгі оқу түрінде оқитын тұлғалар; 

 бала тууына, бала асырап алуына, 3 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты демалыста отырған 

тұлғалар; 

 жұмыс істемейтін жүкті әйелдер,  

 3 жасқа дейінгі баласын тәрбиелеп отырған жұмыс істемейтін әйелдер; 

 зейнеткерлер; 

 әскери қызметкерлер; 

 арнайы мемлекеттік орган қызметкерлері; 

 құқық қорғау органы қызметкерлері; 

 сот үкімімен жазасын өтеп отырған тұлғалар, қауіпсіздігі төмен мекемелерді қоспағанда; уақытша 

ұстау және тергеу изоляторларында жатқан тұлғалар. 

Заңның 26-бабына сәйкес, қорға төленуге жататын, мемлекеттің міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыруға арналған жарналары: 

 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – мемлекеттің жарналарын есептеу объектісінің 4 пайызы; 

 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – мемлекеттің жарналарын есептеу объектісінің 5 пайызы; 

 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – мемлекеттің жарналарын есептеу объектісінің 6 пайызы; 
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 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – мемлекеттің жарналарын есептеу объектісінің 7 пайызы 

мөлшерінде белгіленеді. 

Медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандыру жүйесін құру және жұмыс істеу кезінде пайда болатын 

проблемаларды отандық сақтандыру моделін жаңғыртуда қателіктерден аулақ болуы үшін экономикасы 

дамыған елдердің жиналған тәжірибесін ескере отырып, медициналық сақтандыру жүйесінде әлемдік 

жетістіктерді зерттеу өзекті болып табылады. 

Мысалы, Германияның денсаулық сақтау жүйесінде медициналық сақтандыру жүйесінің құрылымы, 

оның ішінде мемлекеттік міндетті сақтандыру және жеке сақтандыру қорларында медициналық 
сақтандырудың негізі қаланған. Халықтың шамамен 88% мемлекеттік медициналық сақтандыруды қамтыса, 

ал 12% жекеге тиесілі. Үкімет жұмыссыздардың, қарт азамттардың, балалардың, мемлекеттік 

қызметкрлердің, жұмыс істемейтін ерлі-зайыптылардың медициналық сақтандыру құнын өзіне алады. 

Германияда әлеуметтік сақтандырудың келесідей түрлері бар: зейнетақылық, медициналық, өндірістегі 

жазатайым жағдайлардағы күтімге байланысты. Медициналық сақтандыруға жарна мемлекетпен анықталып, 

жалақының 15,5 % құрайды, 7,3% жұмыс беруші, ал 8,2% қызметкер төлейді. Қызметкердің жарнасы 

сақтандыруды өзінің және оның отбасының жұмыссыз мүшелерін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге, 

отбасының жұмыссыз мүшелері жұмыскердің тіркелген аурухана бөлімшесенде сақтандырылуы тиіс. Бұл 

жүйеде жарнаның көлемі отбасыдағы балалардың санына байланысты емес. Әрбір азамттың жылдық табысы 

кем дегенде 44,5 мың евродан асса, өзінің қалауы бойынша кез келген мемлекеттік сақтандыру 

компанияларында сақтандырыла алады [4]. 
Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымы 191 елдің денсаулық сақтау саласын жете зерттеп, Францияға ең 

үздік деп баға берген. Әлеуметтік сақтандыру жүйесінде жиырмадан астам сақтандыру түрлері бар. Францияда 

заңнама бойынша сақтандырудың бірыңғай тәртібі белгіленген. Француз халқының 80%-ы міндетті 

сақтандырумен қамтылған. Құрамына 90 сақтандыру компаниясы кіретін сақтандыру жүйесі ортақ ұлттық 

ұйым тарапынан қадағаланады. Қаржы сақтандыру салықтары арқылы толтырылады, бұл қор көлемінің 90%-ын 

құрайды. Сонымен қатар Францияда міндетті мемлекеттік сақтандырумен қатар қосымша сақтандыру мен 

жергілікті сақтандыру қорлары да бар. Жергілікті сақтандыру қорлары арқылы медициналық көмекті 

сақтандырылмаған азаматтар алады. Францияда ондай азаматтар халықтың бар-жоғы 2%-ы ғана деседі [5]. 

Медициналық сақтандыру жүйесі мемлекет тарапынан медициналық қызметке бөлетін жыл сайынға 

ақша мөлшерін шығынға ұшырау қауіпін болдырмауға, медициналық қызметінің сапасын жақсартуға, 

медициналық қызмет көрсету жүйесінің тиімділігі және қаржылық тұрақтылығының кепілін арттыруға 

мүмкіндік тудырады. Бұл халыққа медициналық қызмет көрсетудің қол жетімділігін арттыруға оң ықпал етеді. 
Айта кететін жайт, 2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан 

Республикасының Заңға сәйкес Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек 

көрсету және оны сүйемелдеу 781 636021 теңге шығынға бөлінген [6]. 

Сонымен, жүргізіліп отырған реформа барысында тұрғындарға медициналық қызмет пакетінің екі түрі 

ұсынылды. Республикалық бюджет есебінен қаржыландырылатын «Базалық» атты кепілдендірілген тегін 

медициналық көмек. Бұл пакетке жедел медициналық көмек, санитарлық авиация, әлеуметтік сипаттағы ауру 

түрлерін емдеу, шұғыл жағдайдағы медициналық көмек, профилактикалық екпелер кіреді. Екіншісіне жалғыз 

құрылтайшысы мен акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын, акционерлік қоғамның 

ұйымдық-құқықтық нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып табылатын Қордың есебінен 

қаржыландыратын сақтандыру пакеті. Оған амбулаторлық-емханалық емдеу, стационарлық емдеу, 

стационарды алмастырушы, қалпына келтіру емі, медициналық оңалту, паллиативті көмек, мейірбикелік күтім, 
жоғары технологиялық көмек түрлері кіреді. 

Қорытындылай келе, бұл шара мемлекет тарапынан жүзеге асырылатын азаматтардың денсаулығын 

қорғауға байланысты әлеуметтік мүдделерді қорғайтын жүйе болып табылады. Медициналық сақтандыруды 

құқықтық реттеу барысында, өз алдына ғылыми тұрғыдан ғана емес, тәжірибелік жағынан да заңды 

жетілдірудің өте маңызды екеніне күмән жоқ. 
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ҚАЗАҚСТАН НОРМАТИВТІК АКТІГЕ ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН САЛЫСТЫРУ 

 

Молдабеков Е.Б., Сатқанова Г.М 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Салыстырмалы құқықтанудың рөлі тек белгілі бір ұлттық құқықпен танысумен шектелмейді, 

салыстырмалы құқық аталған ұлттық құқықты өзге елдің құқығымен салыстыра отырып, оны одан әрі 

жетілдіруді мақсат етеді. 
Салыстырмалы құқықтану жеке ғылым саласы ретінде толық қалыптасуы үшін, заңгерлердің тек 

өздерінің ұлттық құқықтық жүйесін игеруі жеткіліксіз, мүмкіндігінше салыстырмалы әдіске жүгінгені жөн. 

Қазіргі таңда салыстырмалы әдісті қолдану үшін барынша жағдайлар жасалған. Салыстырмалы құқықтанудың 

маңыздылығын түсінетін қазіргі жас заңгерлер «құқықтану» ғылымының, белгілі  құқықтанушы Иеринг 

айтқандай, «жергілікті сот тәжірибесі» деңгейінде қалып қоюуымен түбегейлі келіспейді. Құқықтану – әмбебап 

ғылым саласы. Ал салыстырмалы құқықтану – құқықты жетік меңгеріп, оны дамыту үшін маңызды орынды 

иеленетін, аталған әмбебаптықтың бір бөлшегі [1,18-б.]. 

Ғылыми мақаланың негізгі мақсаты – жоғарыда айтылғандай, еліміздің ұлттық құқықтық жүйесіндегі 

нормативтік актінің рөлін тереңірек зерттеп, салыстырмалы әдісті қолдану арқылы оның қолданыстағы 

кемшіліктерін анықтау, оны одан әрі жетілдіру. 

«Астана» Халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) құрылуымен және осы ұйымның ұсынысымен, 

халықаралық арбитраждық соттың жоспарлануымен байланысты АХҚО-ның арбитраждық сотында 
қолданылуы мүмкін ағылшын құқығына деген қызығушылық күн санап өсіп келеді. Жоспарда бар 

арбитраждық соты үшін Лондон халықаралық арбитражының тәжірибесінің маңызы ерекше. Сондай-ақ, 

Қазақстанның Әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру жоспарын жүзеге асыру жолындағы мәселелерін шешу 

мақсатында, еліміздің қай саласында және қай құқықтық интитуттарында ағылшын құқығының қандай оңтайлы 

тәжірибесін және оны қандай мөлшерде қолдану қажеттігін анықтау үшін, сондай-ақ, шет елдік инвесторларға 

құқықтық тұрғыда барынша жағдай жасау үшін соттар тәуелсіздігі мен соттарға деген сенімді арттыру жолында 

ағылшын құқығының тәжірибесі аса маңызды болып саналады [2]. 

Роман-германдық құқықтық жанұяға Рим құқығы, канондық құқық және жергілікті құқықтық әдет-

ғұрыпқа негізделген құрлықтық Еуропада пайда болған ұлттық жүйелер жатады. Кейіннен бұл құқықтық 

жүйені тиімді деп тауып, өзінің ұлттық жүйесіне айналдырған мемлекеттер тек Еуропада ғана емес, өзге 

құрлықтарда да пайда болды. Аталған жүйеге жататын елдер құқығының негізгі қайнар көзі көне Рим 
құқығының негізгі қағидалары болып саналады. Роман-германдық құқықтық жанұяға жататын елдер 

құқығының қысқаша формасы төменде 1.1-диаграммада көрсетілген [3]. 

 

 
 

1.1-диаграмма. Роман-германдық құқықтық жанұяға тиісті құқықтың қайнар көздері 

 

Қазақстан Республикасының құқығы роман-германдық құқықтық жүйеге жатады. Заң шығарушы өзі 

қабылдайтын нормативтік актінің қандай құқықтық қатынастарды реттейтінін анықтап, оған қатысты саясатты 

қолдана отырып, нормаларды айқындайды. Нормативтік актілер қабылдануы барысында заңдық күші бойынша 

қалыптасқан иерархияны қатаң сақтауы қажет. Яғни, нормативтік акт мазмұны жағынан өзінен жоғары тұрған 

нормативтік актіге қайшы келмеуі тиіс. Республикада барлық өзге заңдарға қатысты жоғары заңдық күшке ие 
нормативтік акт – ҚР Конституциясы. 

Роман-германдық құқықтық жанұяға қарағанда, англосаксондық жүйеде құқықтың қайнар көзі ретінде, 

бірінші кезекте, соттармен тұжырымдалған және сот прецеденттерінде көрініс тапқан нормалар танылады. 

Англосаксондық құқықтық жүйе «ibi jus ibi remedium» (қорғаныс бар жерде заң бар) қағидасымен дамыды. 

Ағылшын құқығы 3 түрлі құрылымнан тұрады: жалпы құқық (Common Law) – құқықтың негізгі қайнар көзі, 

әділет құқығы (Equity Law) – негізгі қайнар көзін толықтыратын, өзгертетін, шыңдайтын құқық, үшіншісі: 

жарғылық құқық – Парламент бекіткен нормалар. Әрине бұл аталған құрылым сан жылдар бойы қалыптасқан 

күрделі құқықтық институттың тек қарапайым бір ғана көрінісі. (1.2 –диаграмма) [4, 287-б.]. 
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1.2-диаграмма. Англосаксондық құқықтық жүйеге тән құқықтың қайнар көздері. 

 
Қазіргі замандағы ағылшын құқығын екі үлкен топқа жіктеуге болады: жалпы (прецеденттік) құқық және 

жарғылық құқық – Парламент актілері. Ағылшын құқығының негізгі ерекшелігі – құқықтың соттармен 

құрылуында. Соттар жоғары конституциялық өкілеттіктерге ие. Соттар сот процесінде “Stare decisis”                         

(қолданыста болған шешімдерді қолдану) қағидасы негізінде, ұқсас сот талқылауына сілтеме жасай отырып, 

шешім шығарады. Сот шешімдерінің заңды күші шешім шығарған соттың сот жүйесі иерархиясында алатын 

орнына байланысты анықталады. Мысалы, Біріккен Корольдік Жоғары Сотының, Англия аппеляциялық 

Сотының прецеденттері төменгі инстанциядағы  Соттарға міндетті болып табылады. 

Жарғылар өз кезегінде прецеденттік құқықтың кодификациялық көрінісі болып саналады, себебі іс 

жүзінде олар сот прецеденттерінің жинағы ретінде танылады. Нәтижесінде шыңдалған, толықтырылған өзіндік 

бір құқықтық нормалардың айналымы қалыптасады. 

Ағылшын құқығы сот тәжірибесі негізінде өздігінен эволюциялық жолмен дамып қалыптасты деуге де 
болады. Ал ағылшын Парламенті сот прецеденттеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізе отырып, құқық 

жүйесін тәртіпке келтіреді. Алайда бүгінде қайнар көзі тек прецеденттен тұратын нормалар да жеткілікті. 

Мысалы, бүгінде ағылшын құқығында адам өлтіруді нақты қылмыс деп санайтын диспозиция және ол үшін 

нақты санкция көзделген норма жоқ, дәл осы секілді қылмыстар прецеденттік нормалармен шешімін табады 

[5]. 

Ағылшын құқығында қолданыстағы тұрақты, қабылданған сәтінен бастап мүлдем өзгеріске ұшырамаған 

нормативтік актілерді кездестіруге болады. Мысалы, 1362 жылы қабылданған «Сот талқылауындағы ағылшын 

тілінің мәртебесі» (“Pleading in English Act 1362”) туралы нормативтік акт немесе 1978 жылы қабылданған 

«Заңдарды түсіндіру тәртібі» (“Interpretation Act 1978”) туралы акт кейіннен ешбір өзгеріссіз қалды [6]. 

Қазақстан Республикасында нормативтік-құқықтық актілердің жиі өзгерістер мен толықтыруларға 

ұшырауы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Әрине, оған өзіндік себептер де бар. Алайда, заң – 

мемлекеттің айнасы, сол себепті де оның тұрақты болуы маңызды. 
Көптеген құқықтанушылар бұл жағдайды тәуелсіз жас мемлекеттің әзірге тұрақтала қоймағанымен 

түсіндіреді. 

Қазақстан Республикасындағы нормативтік актілердің жиі өзгерістер мен толықтыруларға ұшырауын 

келесі негізгі себептермен түсіндіруге болады. 

1. Мемлекетіміздің қазіргі құқықтық жүйесін зерделеу барысында тарихқа жүгінбей, мәселелерді шеше 

алмаймыз. Қазақстан – тарихи қалыптасу кезеңі ұзақ, тарихы бай мемлекет. Тиісінше құқықтық жүйесін 

бірнеше кезеңге жіктеп қарастыруға болады.  

Алдымен, қазақ хандығы құрылған сәтінен бастап Ресей империясы құрамына кірген кезеңге дейінгі 

аралықта әдет-ғұрыпқа негізделген құқықтық жүйе қолданылды. Мысалы: «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім 

ханның ескі жолы», «Әз-Тәукенің Жеті Жарғысы». Бұл нормативтік жинақтардың барлығы құқықтық әдет-

ғұрыпқа негізделген.  
Кейін қазақтар XVIII ғасырдың бірінші жартысында жартылай, XIX ғасырдың бірінші жартысында 

толықтай Ресей империясына тәуелді болды. Сәйкесінше, тәуелді елдің құқықтық жүйесі өзі бағынатын 

мемлекетке сәйкес қалыптасады. XVIII-XIX ғасырлардағы Ресей империясының құқығы роман-германдық 

жүйеге тән болды. Ресей империясының құқықтық ғылымы византиялық құқықтан, Рим құқығынан, сол 

кезеңде құрлықтық Еуропада қолданылған роман-германдық жүйеден бастау алады. 

Келесі кезең – Ресейдің және оның қол астындағы елдердің роман-германдық құқықтық жүйеден 

социалистік жүйеге ауысуы. Социалистік жүйеде азаматтардың бірқатар жеке құқықтары (сөз бостандығы, 

жеке меншікке құқығы, экономикалық және жеке бас еркіндігі т.б.) шектелді. 

Төртінші кезең – Қазақстан Республикасының егемендігі алынған сәттен бастап қазіргі кезеңге дейінгі 

аралық. Қазіргі таңда, жоғарыда атап өткендей, Қазақстанның ұлттық құқықтық жүйесі роман-германдық 

құқықтық жанұяға жатады. Азаматтардың құқықтары еліміздің негізгі нормативтк актісімен – Конституциямен 

баянды етілген. 
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Біздің ел тәуелсіздік алумен байланысты ауыртпалықтарды еңсере отырып, әлемдік қоғамдастықтың 

беделді мүшелерінің біріне айнала білді. Дегенмен, қоғамның құқықтық жүйесінің маңызды элементтерінің бірі 

болып табылатын құқықтық сана бірнеше формацияны өткерген қоғамда жаңа құқықтық жүйеге тән сана аз 

уақыт ішінде қалыптасып аяқталмайтыны өз кезегінде заңдылық [7]. 

Ал, Англия – ежелден бері өзінің құқықтық жүйесін қалыптастырған, тәуелсіз мемлекет ретінде дамыған 

ел екендігін ескерген жөн. 

2. Еліміздің түрлі салаларын дамыту жолында қабылданған реформаларды жүзеге асыру үшін заң 

актілерін жетілдіру қажеттігі туындайды. Ал жетілдіру нормативтік актілерге өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуге әкеліп соқтырады. Әлеуметтік-экономикалық қатынастардағы өзгерістер саяси және құқықтық 

жүйелнің түбегейлі реформаларымен бірге іске асып отыр. Осының өзі Қазақстанның берік құқықтық жүйесін 

қалыптастыруға мүмкіндік берді. Уақыт өткен сайын қазақстандық саяси-құқықтық модель заңдардың 

орындалуы мен мемлекеттің беделін нығайту мақсатын көздейді. 

3. Қазақстан – дамушы мемлекет. Соңдықтан, мемлекет дамыған елдердің тәжірибесінде оң нәтиже 

тапқан нормативтік жетістіктерді енгізе отырып, құқықтық институттарды жетілдіруді көздейді. Бұнымен 

қатар, біздің елімізде бұл реформы тиімді жүзеге асуын бақылайды. Егер бұл процесс қалаған нәтиже бермесе, 

нормалар қайта өзгерістерге ұшырайды. 

4. Тағы бір себебі, нормативтік актінің мазмұнының тұрақтылығы тек қазіргі кездегі қоғамдық 

қатынасты емес, сонымен қатар алдағы уақытта туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеу қажеттілігімен 

байланысты. Әрине, жас мемлекеттің аяққа тік тұруы кезінде болжамдар жасаған дұрыс емес. Бірминуттық 

қажеттілікпен ұстанбау қиын. 
Қорыта келгенде, нормативтік актілер мазмұнды және тиімді болулары тиіс. Олардың мазмұнын дұрыс 

толтыру, қоғамдық қатынастардың құқықтық реттелуіне жатады ма деген басты мәселені дұрыс шешуді 

білдіреді. Аталған мәселе оң шешімін тапқаннан кейін құқықтық ретеу пәнін және құқық саласын анықтауға, 

сонымен қатар нақты қоғамдық қатынастарға құқықтық нысанды беру бойынша міндеттерді шешу әдістеріне 

көшуге болады. Осыдан кейін заңшығармашылық жұмыс нақтылық сипатқа ие болу керек. Қандай да болмасын 

нормативтік актінің мазмұны белгілі бір талаптарға жауап беруі керек. Басты талаптардың бірі – тұрақтылық 

талабы. 

«Елу жылда – ел жаңа, жүз жылда – ғасыр» дегендей, алдағы жиырма жылда нормативтік актілердің 

тұрақтылығын орнату – негізгі мақсаттарымыздың бірі. 
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АУДАРМАДАҒЫ ЖАЛПЫ КЕЗДЕСЕТІН ҚИЫНДЫҚТАР 

 

Мукан Г. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Аудармашының кездесетін қиындықтары тілдің ерекшелігімен және сол тілдің әр турлі жағдаяттарда 

кездесетіндігімен тығыз байланысты. Бұл жерде үш түрлі қиындықты атауға болады: тілдік бірліктің 

семантикалық, яғни мағыналық ерекшелігі, «өмір құбылысының » сәйкес келмеуі, тілден тысқары өмір 

шындығын суреттеудегі тілді пайдалану, өмір шындығы мен осы шындықты мәтінде суреттеп берудегі 

өзгешелік. 

Тілдік бірліктер — бұлар бар обьектіні белгілеп беретін жай жарнамалар емес. Әрбір тілдің өзіне тән 

тұрақты белгілері бар, өзіне тән өзгеше мән-мағынасы бар. Бұл өзгешеліктер басқа бір тілмен сәйкес келмейді. 

Сондықтан аударма ісі бір формадан екінші формаға жай ауыса алмайды. Ол үшін аудармашыға қай тілдік 

бірліктің мәні түпнұсқадағы мазмұнға сәйкес келетінін біліп алу керек. Лингвистикада кездесетін тағы бір 
екінші кедергі-әрбір тілдің ерекшелігі мен өмір шындығын суреттеуі. Әңгіме жиі еске алатын экзотикалық 

дәлелдеулер емес, немесе эскимостарда кездесетін қардың түсіне байланысты емес, немесе аргентина 

бақташылары бағатын әртүрлі түстегі аттар емес, көптеген күнделік жағдайда кездесетін құбылыстар емес. 

Қазақ тіліндегі «қол» сөзін ағылшын тіліндегі «hand» және «arm», қазақ тіліндегі «саусақ» ағылшын тіліндегі « 

finger» «toe», қазақша «ит», «күшік » ағылшын тіліндегі «dog» немесе қазақ тіліндегі «ат» немесе «тұлпар» 

сөздері ағылшын тіліндегі «horse». Осылайша бір сөздің әр түрлі бөлінуі, аударманың бірнеше нұсқасының 

болуы аудармашының алдына айрықша мәселе туғызады, аудармашы қай нұсқасын таңдағанда дұрыс болады 

екен деп ойланады. 
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https://law.duke.edu/lib/researchguides/english/
http://www.bailii.org/
https://egemen.kz/2011/?p=321068


233 

 

Аудармадағы қиындықтар түпнұсқада аталған кейбір құбылыстарға байланысты немесе қабылданып, 

аударылып отырған мәдениеттің аударма рецепторларына белгісіз жақтарына байланысты туындауы мүмкін. 

Әр тіл — өзінше жеке мәдениет. 

Орыс тілінде «дала» деген сөз не? Бай әйел Ларина немен шұғылданған? Пушкин сөзіменайтсақ, оләйел, 

Ларина «брила лбы»? Ағылшынадамыорыстіліндегі« Будешь третьим?» сөзін қалай түсінуі керек? Ал ағылшын 

тіліндегі «AuntSally» деген не? «Marshes» деген не? «BraunBetty»-дің талғамы қандай? Деген сияқты 

сөйлемдерді қалайша дұрыс аударған орынды? Қандай жағдайда болмасын, аудармашы бөтен мәдениеттің 

оқиғаларымен, тілдің өзіне ерекшеліктерімен тән таныс болуға міндетті ғана емес, оны өзаудармасында көркем 
суреттеп, оқырманға түсінікті етіп баяндауға тиісті. 

Бірақ тілдік факторлар тек аудармада ғана қиындық келтірмейді және оны жою үшін де жағдай 

туғызады. Әрбір тіл өздер бестігімен ерекшеленгенімен, оның құрылысы мен қолданылуы барлық тілдерге 

ортақ бір принцип бар, ол аудармада қолайлы жағдай туғызады. Барлық тілдер екі жақты бірліктерден 

құралады, ол тілдің дыбысталуы мен мағынасына байланысты. Олардың бәрі сөзді құрамнан, грамматикалық 

құрылысынан тұрады, ойды жүйелеп бір адамнан басқа ұлт өкіліне жеткізудің құралы болып есептеледі. 

Барлық тілдер хабарлама құраудың, тілден тысқары шындықты берудің басты құралы. Тілдер әртүрлі амал-

тәсілдермен түсінікті болған уақыт категориясын, уақытын жекелеген заттар мен құбылыстардың атауларын, 

жекелеген обьектілердің белгілерін, басқа да модельді атауларға түсініктеме береді. Тілдер көптеген әмбебап 

(универсалды) қасиеттерге ие. Оның осы әмбебап қасиеттері адамзаттың ойлауы мен айналадағы дүниенің 

бірлігін айғақтайды. Әртүрлі лингвистикалық пәндердің жағдайы аудармашылық іс-әрекеттің көптеген 

маңызды аспектілерін сәулелендіріп қана қоймай, аударманы зерттеушілердің құзырына талдаудың бірнеше 
әдіс-тәсілдерін ұсынады, бұл күрделі құбылыс (феномен) туралы обьективті анықтама алуға жағдай туғызады. 

Қазіргі аудармашылық лингвистикалық зерттеу әдістерін кеңінен қолданады, оны толығымен пайдаланады 

және оған қажетті өзгерістерді енгізеді. 

Аударма кезіндегі процесте әртүрлі тілдегі мәтіндер арасында белгілі бір қатынас орнатылады, аудармаға 

зер сала отырып, оны қолдану кезінде салыстырмалы түйіндеу жасалады. Мәтіндерді салыстыру-аударма 

туралы аса маңызды ақпараттың қайнар көзі. Бүгінгі таңдағы аудармашылықта төрт түрлі жүйелі анализ 

жасалады. Біріншіден, аудармашының мәтіні түпнұсқалық мәтінмен салыстырылады. Бұл салыстыру түпнұсқа 

мен аударманың мазмұны мен құрылымының жақындығы туралы бағалы деректер береді. Аударма ісі (процесі) 

барысында қолданылған стандартты амал-тәсілдердің үйлесімі туралы да хабардар етеді. Екіншіден, бір 

түпнұсқаның аударылған бірнеше варианттары, нұсқалары салыстырылады, бұл аударма нұсқалары бірнеше 

аудармашының жұмысы болуы мүмкін. Бұлай ету жеке-жеке әр аудармашының өзіне тән аудармашылық 
ерекшеліктері мен кәсіби қасиеттеріне тәуелді емес болатын, алайда олардың бәріне ортақ жалпы 

заңдылықтарды шығаруға мүмкіндік туғызады. Үшіншіден, аударылған мәтіндер сол аударылған тілдегі 

түпнұсқалармен салыстырылады. Осы жолмен мәтін аударылуға тиісті аударма тілінің өзіне тән ұлттық 

ерекшелігі мен ұлттық қасиеттерін ашуға мүмкіндік аламыз. Бұл не үшін жасалады? Оған жауап: Кейде 

аудармашы мәтін аударылуға тиісті тілдің өзіне тән ұлттық ерекшелігі мен ұлттық қасиеттерінен, 

заңдылықтарынан, сақталуға тиісті ережелерінен ауытқып кетеді де, аударманың қате болуына алып келеді. 

Аудармашы саналы кейде санасыз түрде мәтін аударылуға тиісті тілдің ауызекі қолданылу аясын кеңейту 

мақсатымен әртүрлі калькалар мен кірмелерді, тура сөзбе-сөз аудрушылық, қолданылуға тиісті формаларды 

өзгертушілік сияқты өзі қолданғысы келген әдіс-тәсілдерді сүйеніп кетеді. Әрине, аудармашы бұны мәтіннің 

аудармасын барынша дұрыс та түсінікті етіп аудару мақсатында жасайтындықтан, бұндай келеңсіздіктерге 

кешірім жасалады. Яғни бұл да бір аударма ісінің нормасы сияқты қабылданады. Төртіншіден, шетел тілі (ИЯ) 
мен аударылатын тілдердегі қатар мәтіндер салыстырылады. Басқаша сөзбен айтқанда, бір жанрға және бір 

стильге жататын мазмұны жағынан үндес мәтіндер салыстырылады. Бұл аудармашыға мәтін аударылуға тиісті 

тілге стилистика жағынан үйренісуіне яғни адаптациялануына мүмкіндік береді. 

Әртүрлі тілдердегі салыстырмалы анализ мәтіндердің бір-біріне ұқсастығын, олардың құрылымы мен 

мазмұнындағы өзгерістерді анықтайды. Сол сияқты мәтіндердің жекелеген элементтерін салыстырады. 
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ҚАЗАҚ АНТРОПОНИМДЕРІНДЕГІ ТАБУ СӨЗДЕР 

 

Муфтуллаева А. Р. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Антропонимика (кісі аттары) –тіл тарихын, ұлт мәдениетін зерттеуде құнды да бағалы мұра. 

Антропонимдер жүйесі адамдардың өткендегі тұрмысын, қоғамдық-әлеуметтік құрылысын және материалдық 

әрі мәдени өмірдің құбылыстарын да көрсете алады. Олардың кейбір топтары қазақ ауылының ертедегі 

http://www.norma-tm.ru/library1_0.html
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тіршілік, іс-әрекетінен және шаруашылық күйінен мағлұмат береді. Мәселен, төрт түлік малға, шаруашылық, 

тұрмыстық сөздерге байланысты есімдер. Немесе қазақ халқының ұлттық әдеті бойынша жас келіндер 

күйеуінің жақын туыстарының, ата-енесінің аттарын атамайтын. Сөйтіп жас келін күйеуінің ағасын, інісін я 

қарындасын тура атымен атай алмай, жанама ат қойып алатын. Атап айтқанда, қайынсіңілілерін  -шырайлым, 

бикеш, бойжеткен, әке қыз, еркем, ерке қыз, ал ер адамдарды төрем, шырақ, мырза жігітт.б. деп атайды. 

Қазақтың кең даласы –мәдениет пен тіл бірлігі, әдет-ғұрып, салт-сана тұтастығының негізі. Мысалы, бұл 

көзқарас қазақтардың балаға ат қоюында өзіндік ерекшеліктерінің бар болмысымен көрінеді. Себебі олар бұл 

рәсімде ұлт болмысының барлық этномәдени, әлеуметтік сипатын басшылыққа алып отырған. Мысалы, тіл мен 
сөздің магиялық күшіне сенген олар әдетте қарғыстан, балаларын мақтаудан қорыққан. Соның нәтижесінде 

Күшікбай, Жаманбала, Салбыр, Қасым, Сағал, Кенесары сынды жалқы есімдер дүниеге келген. Олар «көз 

тимесін», «балам аман болсын» деген ырымнан туған болуы керек. Немесе дүниеге келген балаға Артықбай, 

Несібелі, Бекенбай, Мырзагелді сияқты ат қою арқылы оған белгілі бір қасиеттерді дарытуды көздеген мақсатта 

қойылған. Ал, Тілеміс, Тұрлыбек, Сағындық, Есенгелді  лингвокультуремалары ұл күту, бала тілеу, балалары 

тұрақталмаған себебінен туған антропонимдер. 

Әйелдер күйеуінің атын атамай «әлгі», «біздің үйдегі», «от ағасы» немесе баласының атымен атау 

(Баймырзаның әкесі деп) дәстүрінің қалдығы әлі де кездеседі. Тіпті күйеуінің құрдастарының аттарын атауды 

да ұят санап құрдас, замандас немесе аттас деп атау дәстүр ұстанған. Сөйтіп, жаңадан түскен жас келін 

болсын, оның абысын-ажындары болсын ат тергеуді міндет санаған. 

Ат тергеу салтында түрлі әдістің болғаны байқалады. Кейде адамдарды түр-келбеті, дене пішініне қарай: 

«бауырсақ», «айыр сақал», «бай семіз», «мес», «төрт сақал», «саққұлақ» деп атау болған. Кейде кісі есімдерінің 
басқы әріптерін өзгертіп айту дәстүрі де болған. Мысалы: Мәмбет орнына Сәмбет, Әли – Сәли, Тұрсын – 

Мұрсын, Ахмет – Сахмет,  Жақып демей Мақып деп атаған. Жас әйелдер мен егде әйелдерге туыстас 

адамдардың атын атамау былай тұрсын, жалпы кісі аттарын тура атауға тиым салынып отырған. Ат тергеуде 

әйелдердің мәндес сөздерді шебер қолданғаны байқалады. Бұның өзі әйелдердің ой-өрісінің кеңдігін және тіл 

байлығының байтақтығын көрсетеді. 

Сөзге тиым салу дәстүрі тек әйелерге ғана тән ғұрып емес, оны ер адамдар өмірінен де анық аңғаруға 

болады. Әсіресе жастар жасы үлкен адамдар мен беделді ақсақалдардың немесе лауазымы жоғарылардың 

аттарын тура атамай «ата», «отағасы», «би ата», «төре», «сұлтан» деп атаған. 

Осымен байланысты эвфемизм мен табу ерекше назар аударды да, антропонимдердің лингвомәдени, 

әлеуметтік т.б. аспектілерінің архетиптік сипатын көрсетеді. Яғни, эвфемизм – бір затты немесе құбылысты 

тікелей өз атымен емес басқа сөзбен атау. Айтуға дөрекі, қолайсыз сөзді сыпайы сөзбен ауыстырып айтудың 
негізінде шыққан. Оның тілдік көріністері қазіргі қазақ тілінде көптеп кездеседі. Мысалы өтірік айту -қосып 

айту, ұрланыпты –қолды болыпты, өлді –қайтыс болды, үзілді т.б.Ал, табу ерте замандардағы адамдардың 

мифтік танымына сәйкес кейбір заттардың аттарын тікелей айтуға қорқып, тыйым салынуынан қалыптасқан. 

Бұл құбылыс әдетте табу деп аталады. Бұл проблеманың қазақ және түркі тіліндегі табиғаты, тілдік көрінісі 

Ә.Ахметовтің еңбегінде арнайы зерттелген [1, 8-10]. Солардың нәтижесінде оның дәстүрлі мәдениетпен 

сабақтастығы, оның генезисі анықталады. 

Тілші-ғалым Ә.Хасенов эвфемизм мен табу құбылысын лексиканың қалыптасып баю барысындағы 

тарихи тұрғыдан семантикалық тәсіл қатарында қарастырып, нақты антропонимдерге қатысты былай деп 

көрсетеді: - кісі аттарына байланысты эвфемизм мына сықылды болып келеді: ауылдағы үлкен кісінің аты 

Жаман болса  -Соқпақ жол, Сүттібай болса –Желінді уыз, Бұқабай – Сүзербай, Өгізбай, Қарабас – Боран 

шеке, Сарыбас – Шикіл шеке, Сары – Шикіл, Бейсембі – Күн жұма аттас, Көжекбай – Қоян ата, Үзікбай – 
Дөдегет.б.[2,66]. 

Әлем халықтарының көпшілігінде, оның ішіндегі қазақ тілінде де жалқы есімдердің көбі табуға 

айналған. Ш.Саадиевтің мәліметі бойынша, әзірбайжанда күні бүгінге дейін шын аттар жасырын болған. 

Түркіменстанда «әр баланың чын ады –шын аты және ямен ады – жасырын аты бар». Сібірдің солтүстігінде ер 

адамдарда екі ат болады, оның бірі –шын ат, ол сирек қолданылса, ал екіншісі күнделікті қолданыстағы ат 

болып саналған [3, 185-187]. Қазақ жалқы есімдерін –антропонимдерді зерттеуші Т.Жанұзақ былай дейді: 

«Запрет некоторых слов (табу) имел свое влияние и всфере личнособственных имен. Казахские замужние 

женщины давали свои имена Төрем, Шырақ, Жарқын, Тетелес, Мырзажігіт, Шырайлым, Бикеш и др»[4,56]. 

Оңтүстік Сібірдегі Түркілердің дәстүрлі дүниетанымын А.Самойловичтен кейігі зерттеушілер күйеуі мен 

оның туыстарының атын айтуға тыйым салыну некелік қарым-қатынастың сипатына байланысты деп есептейді. 

Әйел басқа тектен (әлемнен) болғандықтан күйеуінің жағында оған бірқатар сөздік тыйымдар салынады: 

«Большинство запретов, которыми было окружено её поведение во время сватовства и свадьбы, постепенно 
снимались, но оставался минимум символов, который на протяжении всей ее жизни на земле мужа подчеркивал 

особый стаус женщины – пришелицы, единственного существа «со стороны», находившегося в роде. Она не 

имела права произносить в слух имена своих старших родственников. Для нее их имен словно бы не 

существовало, равно как имена мужа» [5,151].  

Антропонимдер мен жалқы есімдерді қолданған кезде мұндай сөздік тыйымдар (табу), жоғарыда атап 

өткендей, қазақ әйелінің де сөздік ғұрпында болған. Қазақ әйелінің сөздігіндегі табуға айналған жалқы есімдер 

эвфемизмдермен алмастырылған. Профессор Т.Жанұзақов былай деп жазады: «Личные имена заменялись 

нарицательными по определенной системе. Мужчин старше мужа женщины называли қайынаға (деверь). При 
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запрете личное имя определенного человека употреблялось в искаженной форме, например вместо Али – Сали, 

Турсын – Мурсын. Для замужней женщины являлись запретными и нарицательные имена » [4,45]. 

Өз дәуірінде ардақталып, ата-бабадан әулетке мұра болып ауысып, рудан-руға, ұрпақтан-ұрпаққа жеткен 

дәстүрдің бірі осы атқоюмен байланысты. Бұл қазіргі тіл білімдегі, соның ішіндегі  қазақ тіл білімдегі тілді сол 

тілде сөйлеушінің мәдениетімен, тарихымен  тығыз байланысты зерттейтін антропоцентристік бағытқа, оның 

ішіндегі лингвомәдениеттануға, этнолингвистикаға сай келеді.Осы тұрғыдан қазақтардың балаға ат қоюында 

белгілі бір ырымдардың негіз болуы сөздің құдіретті күшіне сенуді көрсетеді: Жаманбала, Күшікбай, Салбыр, 

Сүйір, Сағал т.б. есімдер көз тимесін, балам аман болсын деген мәнді аңғартса, Тілеуімбет, Тілеміс, Тұрлыбек, 
Сағындық, Ұлпан  т.б. лингвокультуремалардың прототипі ұл күту, бала тілеу тәрізді тілек мәнді семантиканы 

білдіретін антропонимдер. Артықбай, Бақберді, Байдалы, Қайыргелді, Несібелі т.б. жалқы есімдердің прототипі 

дүниеге келген балаға ат қою арқылы оған белгілі бір қасиеттерді дарыту дегенге меңзейді. 

Олай болса, сөз -казақ халкынын бас еркіндігі мен ой еркіндігінің символы. “Бас кеспек болса да, тіл 

кеспек жоқ” деген ұғымды қалыптастырушы қазақ халкынын еркіндік рухы неткен биік те қастерлі десеңізші. 

Өзі өлсе де, артына бір ауыз өшпес сөз қалдыру - далалықтардың кредосы болғандай. Казіргі кезде өзіміз ебін 

тауып жинай алмай, тереңіне бойлап, сыры сен сикырын айыра алмай жүрген тыйымдар мен ырымдарды 

тізбелеген, мақал мен мәтелді айшықтаған, аңыз бен ертегіні кестелеген, жырлар мен дастандарды мөлдірете 

жырлаған [8, 41.]. 
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ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІНІҢ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШІРУ 

 

Нағашыбаева А.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Адамзат мәдениетінде ұрпақтан-ұрпаққа мирас етіп қалдыратын рухани айлығымыз ретінде әліпби мен 

жазудың маңызы зор.«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» туралы мақаласында мемлекет басшысы 
Н.Ә.Назарбаев: «Қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек»,- деген болатын 

[1.2]. Қазақ жазуын латын қарпіне көшіру туралы Елбасының рухани жаңғыру бағытында баяндаған терең 

мәнді баяндамасы халықтың ықыласына ие болып, бірден  қолдау тапты. Бұл мақала мемлекеттік тілдің 

келешегіне жасалған игілікті іс, тарихи маңызды құжат деп білеміз. Қазір латын әліпбиіне көшудің қажеттілігін 

өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Әліпби мен жазу - әрбір халықтың рухани, мәдени өсуін, даму деңгейін көрсететін 

әлеуметтік мәні зор құбылыс. Ол - өткен мен бүгінді, бүгін мен келешекті жалғастыратын алтын көпір. 

Қазақ тілі - мемлекеттік тіліміз болып табылады. Осы тұрғыда қарағанда, жазуымызды латын әріптеріне 

көшірудің  мемлекеттік тілдің дамуы мен қолданыс аясын кеңейтуге де қосар үлесі зор деп білеміз.Қазіргі таңда 

мемлекеттік тіліміз керегесін кеңге жайып, егеменді елімізбен қатар дамып, мемлекеттік тілге деген сұраныс та 

артып келеді. Сондықтан Қазақстан сияқты бүкіл әлемге танылған елдің мемлекеттік тілінің жазуы да заман 

талабына сай келуін күнделікті өмірдің өзі талап етіп отыр. Қазір шетелдермен әр түрлі саладағы 

байлданыстардың күшеюіне байланысты осы шараларды рәсімдеу құжаттарын жазуда латын әріптерінің 
қажеттілігі анық байқалады. Сондай-ақ Елбасының мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы сарабдал саясаты, 

оның шетелге барған сапарында БҰҰ мәжілісінде қазақ тілінде сөйлеуі қазір мемлекеттік қызметтегі адамдарға 

ерекше ықпал етті деп айта аламыз. Қазір шетелден келушілер саны көбейіп, Қазақстанға әлемнің назары ауып 

отырған тұста еліміздегі өзге ұлттармен қатар, шетел азаматтарының да мемлекеттік тілді үйренуге деген 

ынтасы артып отыр. Қазіргі Қазақстанның дамып, әлем көз тіккен талай маңызды шаралардың ұйтқысы болуы, 

оның мемлекеттік тілі мен жазуының да осы биіктен көрінуіне түрткі болып отыр. Осындай көптеген 

жағдайлар, күнделікті өмірдің өзі, жаңа технологиялар заманы қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің 

қажеттілігін алға тартты. 
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Тарих деректеріне зер салар болсақ, 1929 жылы қазақ жазуының араб әліпбиінен латын графикасына 

көшірілгені туралы «Жаңа алфавит туралы қаулы» жарияланады. Алғашқы латын қарпіне негізделген қазақ 

әліпбиінде 9 дауысты, 2 жарты дауысты, 18 дауыссыз дыбысты таңбалайтын 29 қаріп болды.Осы жаңа әліпби 

бойынша жазудың  орфографиялық мәселелерін айқындау, талқылау және қазақ тілінің жаңа емле–ережелерін 

қабылдау үшін 1929 жылы 2-4 маусым аралығында Қызылордада ғылыми орфографиялық конференция 

шақырылады. Конференцияға Е.Д.Поливанов, Юдахин, Е.Омаров, Т.Шонанұлы, Вундцетель, Қ.Кемеңгерұлы, 

Қ.Жұбанов қатынасады [2.181]. Қазіргі таңда қазақ жазуын латын қарпіне көшіру туралы әңгіме қозғалып 

отырса, өткен ғасырдың 30-жылдарында-ақ латын қаріптерін қазақ тілінің дыбыс жүйесіне бейімдеу және жазу 
емлесін жетілдіру жұмыстарына белсене араласқан ғалымдардың бірі профессор Құдайберген Жұбанов 

екендігі, оның ғылыми терең мәнді ұстанымдары еріксіз ойға оралады. Алғашқы латын қарпіне негізделген 

қазақ әліпбиін жетілдіру бағытында профессор Қ.Жұбанов ұсынған жобада 25 қаріп, бір дәйекші көрсетілді. 

Оның қазақ жазуын жетілдіру бағытындағы ғылыми ұстанымдарының маңызы зор болды. Мысалы, алғашқы 

латынға негізделген қазақ әліпбиінде  «g», «c», «n» қаріптерінің үстінде не құйрығында қосымша белгісі болса - 

«ғ», «ж», «ң» дыбыстары, ал қосымша белгісі болмаса, олар «г», «ш», «н» дыбыстары деп оқылды. Сондықтан 

Қ.Жұбанов жазу кезіндегі қиындық тудыратын  қосымша белгілермен таңбаланған «ғ» дыбысын танытатын «g» 

қарпін - «һ», ал «ж» дыбысын танытатын құйрықты «c» қарпін «белі сызылған» - «z» қарптерімен алмастыру 

керек деген ұсыныс айтты [2.182]. Қазақ тілінде «h» дыбысы одағай сөздерден басқа жерде  жоқ болғандықтан, 

бұл қаріпті «ғ» дыбысын таңбалауға алуды ұсынады. Қ.Жұбанов  өзі ұсынған әліпбиде дәйекші, яғни 

жіңішкелікті білдіретін белгі енгізуіне байланысты, «а», «о» қаріптері арқылы жуан-жіңішке «а-ә», «о-ө» егіз 

дауыстыларды бір «а», «о» қаріптері арқылы таңбалауға болатындығын, сондықтан  «ә», «ө» дыбыстары үшін 
алынған қаріптердің қажетсіздігін айтады. Осындай жағдайда «ұ», «ү» дыбыстары үшін алынған латынның «u», 

«y» әріптерінің орнына латынның бір ғана «y» таңбасын қалдырып, екі дыбысты дәйекші арқылы ажыратып, ал 

латын «u»  таңбасымен қазақ тіліндегі «y» дыбысын белгілеп, бұрын «у» дыбысын таңбалауға алынған «v» 

қарпін де әліпбиден шығаруға болатынын көрсетеді [2.182]. 

Қ.Жұбанов өзі ұсынған әліпбиінделатын қаріптерін қазақ әліпбиіне барынша икемдеу бағытын, қазақ тілі 

дыбыстарына алынған қаріп санын барынша үнемдеу жолын көрсеткен екен. Ғалым дауысты дыбыстардың 

жуан-жіңішкелігін екі әріппен емес, бір әріппен, яғни бұрынғы жазудағы әріп санын қысқарту жолын көрсетеді 

( а, ә, о, ө, ұ, ү, ы, і, ұу, үу, ый, ій, е  =13(17); а, о, ұ,  ы, у, и, е  =7(7) [3.522]. Сондықтан Қ.Жұбановтай алыптар 

қолдаған  латын әліпбиін қазір біз де тез меңгеріп, жазуымызды заман талабына сай  дамытатынымызға сенеміз. 

Қазіргі таңда елімізде қазақ тілінің әліпбиін латын графикасына көшіру бағытында маңызды шаралар 

жүзеге асырылып жатыр. Латын әліпбиінің артықшылықтарын түсіндіруден басталған алғашқы қадамдар 
қазіргі кезде латын негізді жаңа әліпбиді қабылдау, жазу емлесін дайындау сияқты толып жатқан мәселелермен 

байланысты қарастырылып жатыр. Латын әліпбиінің оқу-білім саласынан бастап, қоғамдық өмірдің барлық 

саласына енуі үшін кезең-кезеңмен атқарылатын шаралар да жоспарланып жатыр. Жаңа әліпбидің жаңа 

нұсқаларын  қайта-қайта халыққа таныстырып, оны жұртшылықтың талқылауына ұсынып, жаңа әліпбиді 

халықтың өзі таңдауына жағдай жасап, маңыз беруі Елбасымыздың парасатты шешімі деп білеміз. Бұл туралы 

Президенттің өзі: «Әлемдегі ешқандай ел дәл біз тәрізді жаңа әліпбиді талқыламаған. Бізге әр адамның пікірі 

маңызды. Жастардың бұл процеске қолдау көрсеткені қуантарлық жағдай»,-деп жастарға да ерекше ризалығын 

білдірген еді [4]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығы 

бойынша алдыңғы әліпбиге өзгеріс енгізілді. Әліпбидің бұл нұсқасының ерекшелігі-апостроф орнына ноқат 

алынуы. Әріпүсті ноқат жазуға, қабылданымға оңтайлы екені байқалады. Бұл әліпбиіміздің жетістігі деп 
білеміз. Әліпбиде бұрынғысынша 32 әріп алынған. Оның ішінде кірме сөздердегі 6 дыбыс (и, в, ф, һ, х, ч), және 

бір әріппен екі дыбысты таңбалап тұрған екі әріп бар, олар H -[х], [h] және I-[и], [й], сонда барлығы 34 дыбыс 

таңбаланған. Әліпбидегі 6 дыбыс әріпүсті ноқат арқылы (ә, ө, ү, ғ, ң, у) таңбаланған. Сонымен бірге екі дыбыс 

қос әріппен (диграф) таңбаланған (Ch- [Ч] , Sh[ Ш]). Әліпбиіміз алдыңғы нұсқаларға қарағанда талапқа сай, 

көңілге қонымды,  жазуға ыңғайлы құрастырылған деп айтуға болады. Бұл әліпбиіміздің қазақ тілінің 

табиғатына сай жасалғандығының тағы бір дәлелі ретінде кирилл жазуындағы әліпбиімізде 42 әріп болса, енді 

одан 8 әріп ( ё, ц, щ, ь, ъ, э, ю, я) қысқартылғанын атап айтуымыз керек. Жұртшылықтың қатысуымен өткізілген 

талқылаулар нәтижесінде айтылған ұсыныстар ескерілген, әліпби нұсқалары жетілдіріле түскен. Қорыта 

айтқанда, қазіргі жаңа заманда өмір сүріп, білім алу, еңбек ету, белгілі бір мамандықты игеру, т.б. адамның 

белсенді іс-әрекеттері мемлекеттік тіл мен ағылшын тілінен, оның жазуынан айналып өте алмайды. Дүниежүзі 

елдерінің 80 пайызы латын қарпін қолданады. Латын әріптері өркениеттің жазуы ретінде өмірдің өзі талап етіп 

отырған басты қажеттіліктердің бірі деп білеміз.Қазіргі әліпбиімізге байланысты жазуымызда орын алған 
қиындықтарды түзетіп, тіліміздің табиғи айтылымына қайшы келетін кемшіліктерімізден арылатын кез келді. 

Әр сөзді бабалар салған жолмен ұлттық үндесіміне қарай айтуымыз үшін жарыса қапталдап кедіргі келтіріп 

келген ескі әліпбиімізді латын әліпбиіне ештеңеден қорықпай алмастыра салуға мүмкіндік туды[5.21]. Қазір 

біздер, жастар, бір-бірімізге осы әліпби арқылы хат жазысып, хабар алысып жүрміз. Сондықтан жазуымызды 

игеруге ешқандай кедергі жоқ, әліпбиіміз жақсы жасалып жатыр деп айтуға болады. Ендігі айтарымыз, осы 

әліпбиіміз мәңгілік елдің мәңгілік жазуына арқау болсын деп, әліпбиімізге сәттілік тілейміз. 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ ПЕСЕН  

В ФОРМИРОВАНИИ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 

Назарбаева С. А., Ержанова Г.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Статья посвящена использованию английских песен в формировании фонетических навыков в младших 

классах. Использование песен на уроках иностранного языка на данный момент является популярным и 

эффективным, поскольку при работе с этим своеобразным лингвистическим материалом создается хорошая 

предпосылка для всестороннего развития личности учащегося, так как специально подобранные песни 
стимулируют образное мышление и формируют хороший вкус. 

This article deals with using English songs in the formation of phonetic skills in junior classes. 

Usingsongsonforeignlanguagelessonsiscurrentlypopularandeffective, since working with this peculiar linguistic material 

creates a good precondition for the all-round development of the student’s personality, as specially selected songs 

stimulate imaginative thinking and form a good taste. 

В настоящее время в современном мире очень возрастает роль иностранного языка во всех сферах 

жизнедеятельности человека. А это в свою очередь диктует новый подход к обучению иностранным языкам, 

пересмотр методики преподавания отдельных аспектов языковой системы, а также в формировании нового 

взгляда на использование коммуникативного, культурологического подхода в учебном процессе.При этом в 

отличие от учебных текстов, которые, прежде всего, информируют читателя (или слушателя), т.е. воздействуют 

на его интеллект и память, музыка в качестве материала оказывают воздействие на эмоции человека и его 
языковую память [1]. 

Формирование фонематического навыка предполагает перестройку привычной артикуляции на основе 

установления сходства и различий в произнесении звуков в родном и иностранном языках, формирование 

фонематического слуха, а также овладение техникой произнесения иноязычных звуков. Все это на начальном 

этапе возможно только путем подражания и повторения, лучше хором, вслед за учителем, аудио- или 

видеозаписью. Анализировать услышанные звуки и осознанно управлять своими органами речи школьники 

могут в очень ограниченном объеме. Психологически, школьники воспринимают и запоминают песни и 

скандирование под музыку гораздо лучше, чем любой другой текст. 

Кроме того, им более понятно и привычно такое занятие как пение хором, нежели просто повторение 

хором отдельных фраз. 

Авторы многих учебных пособий используют традиционные английские песенки и рифмовки при 
постановке звуков в начальной школе. На уроках английского языка особенно на начальном этапе часто 

разучивают с детьми песни и рифмовки из различных сборников английских детских стихов и песен, такие 

например, как “Hickory, dickory, dock..”, Rub-a-dub-dub..”, где повторяется один и тот же гласный звук в 

сочетаниях с разными согласными. Звук детьми прекрасно отрабатывается и запоминается. Для отработки 

техники произношения очень эффективно скандирование скороговорок под ритмичную музыку. Такие 

известные скороговорки как “Fuzzy Wuzzy was a bear,” “Happy hippopotamus” вошли в широко известные 

учебные курсы для детей “Way Ahead” (“Macmillan Education”) и “Chatterbox” (“Oxford University Press”) и 

успешно используются преподавателями школ.  

Помимо формирования произносительных навыков на первом этапе обучения очень важна изначально 

правильно поставленная интонация. Овладение иноязычной интонацией предполагает формирование 

аудитивных навыков восприятия интонационного рисунка и его адекватное воспроизведение. Школьники легче 

воспринимают интонационный строй английских предложений, слушая и воспроизводя интонации стихов и 
песен, таких как “Why do you cry Willy?”, “Simple Simon”, “Little Jack Horner” и многих других. В них 

восклицательные, утвердительные и различные виды вопросительных интонационных конструкций сочетаются 

в доступном и близком детям контексте. Ритмичная музыка детских песен помогает быстрейшему усвоению 

этих аутентичных произведений, а вместе с ними и правильной интонации, которая воспринимается в 

дальнейшем как естественная при воспроизведении английской речи. Доказательством того, что в наши дни это 

начинают осознавать широкие учительские круги является выход в 2002-2003 году обучающего комплекта 

казанского автора, учителя В.Н.Мещеряковой “I love English”. Первой ступенью комплекта является пособие “I 

can sing”, в котором, основываясь на всех преимуществах использования песенно-музыкального материала для 

https://sputniknews.kz/trend/latin_13042017/
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обучения английскому языку на начальном этапе, В.Н.Мещерякова учит детей сначала петь на английском 

языке, а уже потом говорить.[2] 

Этот вид работы важен особенно тогда, когда мало учебного времени для постановки произносительных 

навыков, интонирования фразы. При этом мы предлагаем применять следующие приемы и виды работы: 

- аудирование песни и классификация слов в зависимости от услышанных звуков; 

- предъявление звуков и отработка навыков их артикуляции; 

- повторное прослушивание и объяснение песни; 

- вопросы на понимание слов текста песен, содержащих изучаемые звуки; 
- чтение отрывков текста песен, где встречаются изучаемые звуки; 

- размещение звука в продиктованные фразы и написание этих фраз. 

Методические премущества песен в обучении иностранному языку, на наш взгляд, можно 

сформулировать следующем образом: 

- песни являются средством прочного усвоения и расширения лексического запаса, так как включают в 

себя новые слова и выражения. В песнях знакомая лексика встречается в новом контексте, что способствует 

развитию так называемого языкового чутья и увеличению ассоциативных связей в памяти. В песнях часто 

встречаются реалии страны изучаемого языка, средства выразительности, что способствует развитию у 

школьников знания стилистических особенностей языка и глубокого понимания специфики чужой культуры; 

- в песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические явления языка. Существуют учебные 

песни для обучения наиболее распространенным конструкциям. Они ритмичны, сопровождаются пояснениями, 

комментариями, а также заданиями и упражнениями (цель которых — проверка понимания и обсуждение 
содержания); 

- песни способствуют овладению навыками иноязычного произношения, развитию музыкального слуха. 

Учеными доказано, что слуховое внимание, музыкальный слух и слуховой контроль находятся в тесной 

взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата. Разучивание и частое повторение несложных по 

мелодическому рисунку, коротких песен помогают закрепить правильное произношение, артикуляцию, а также 

правила ударения, особенности ритма, мелодики и т. д.; 

- песни способствуют осуществлению задач эстетического воспитания учащихся, содействуют 

сплочению коллектива, помогают раскрыть творческие способности каждого. При использовании музыки на 

уроке создается благоприятный психологический климат в группе, снимается психологическая нагрузка, 

активизируется речемыслительная деятельность, развивается как монологическая, так и диалогическая речь, 

поддерживается интерес к изучению иностранного языка, повышается эмоциональный тонус.  
Английская песня используется также с целью формирования компетентности в языке на базе изучения 

грамматики, лексики, синтаксических особенностей текста песен.  

В учебнике “Wonderland.Pre-Junior” (Longman) очень удачно даются рифмовки под музыку на темы 

“Части тела”, “Пища” и другие. Предлоги места и движения ученики быстро запоминают, если использовать 

песенку-игру из учебного пособия “English Together 2 ” “We’re going on a bear hunt”[3]. 

Если у учителя есть возможность использовать в работе какое-либо из перечисленных пособий, то песни 

и рифмовки становятся естественной частью урока, помогают вводить или закреплять лексический материал в 

живой, эмоциональной форме. Преимущество использования курсов, в которых песенный материал внесен 

авторами как логическая и необходимая часть работы, очевиден – учителю не требуется самому искать песни и 

стихи, выверять вся ли лексика подходит, сочетается с другими упражнениями урока. 

В том случае, если такой возможности нет, существуют многочисленные сборники, аудио- и 
видеокассеты, а в последнее время и компьютерные программы с музыкой и песнями. Правда, использование 

всего этого требует от учителя больших временных затрат, но полученные результаты стоят того. Изучая тему 

“Части тела” можно разучивать с детьми зарядку “Head and shoulders..”, рифмовки-зарядки “Look, look, look 

with your eyes..” и “Two little eyes to look around”. Цвета отлично запоминаются с помощью “The rainbow song” 

или “Roses are red”. Для закрепления цифр первого десятка существует множество веселых песенок [4]. 

В своей работе учителя часто используют много различных изданий. Наиболее полезными, на наш 

взгляд, являются 2 сборника издательства Dorling Kindersley “Animal Nursery Rhymes” и “Counting Nursery 

Rhymes” , классическая книга Carolyn Graham “Mother Goose Jazz Chants”, “Music Box” издательства Longman и 

превосходное отечественное издание “Sing and Learn English”, к которому вышла компьютерная версия 

МедиаХауз с интерактивным словарем, караоке и возможностью записывать и воспроизводить свое 

собственное исполнение песен. Издание содержит 28 самых популярных народных английских и американских 

песен, можно выбрать песню практически к любой лексической теме программы начальной школы [2]. 
Песенный и музыкальный материал может успешно использовать не только при обучении аспектам 

языка, но и при формировании речевой деятельности, особенно устной речи. На начальном этапе обучения 

английская монологическая и диалогическая речь школьников очень проста, так как ее развитие в значительной 

степени зависит от развития их речевой деятельности на родном языке. Речевые клише вводятся и заучиваются 

детьми целиком, без грамматического или структурного анализа фразы или словосочетания. 

Таким образом, владение аудированием как видом речевой деятельности, должно обеспечивать 

успешный процесс коммуникации, развивать умение учащихся говорить и понимать иностранный язык, а так 

как этот процесс сложный и трудный, то в школах надо уделять большее внимание данному виду обучения.  
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Очень важно повысить и мотивацию у учащихся к пониманию иностранной речи на слух. Для этого 

можно рекомендовать использовать песенный материал [5]. 

Использование музыки и пения на уроках иностранного языка позволяет включить в активную 

познавательную деятельность по изучению иностранного языка резервные возможности личности каждого 

ребёнка, создаёт предпосылки для дружной коллективной работы в атмосфере положительных эмоций. 

Существует тесная взаимосвязь между развитием речевого и музыкального слуха. Использование музыкальных 

текстов способствует развитию слухового внимания и контроля, совершенствует работу артикуляционного 

аппарата. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖҮРГІЗЕТІН ОРГАНДАРМЕН КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯН ЖӘНЕ ОСЫ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТЫҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ 

 

Назаркулова А. Б. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы сот төрелігі Академиясы 

 

Негізсіз қылмыстық жауапкершілікке тарту фактілері, процессуалды мәжбүрлеу шараларын заңсыз 

қолданулардың бар болуы, нәтижесінде негізсіз соттау салдарынан келтірілген залалға қатысты заңды өрескел 

бұзушылық  туралы деректерге назар аудару қажет. 

Заңсыз соттау, заңсыз қылмыстық жауапқа тарту, бұлтартпау шарасы ретінде заңсыз қамауға алу, үйде 
қамауда ұстау, ешқайда кетпеу туралы қолхат алуды заңсыз қолдану, қамау немесе еңбекпен түзеу түріндегі 

әкімшілік жазаны заңсыз қолдану, психиатриялық емдеу мекемесіне немесе басқа емдеу мекемесіне 

орналастыру салдарынан азаматқа келтірілген зиянды алдын ала тергеу, анықтау, прокуратура және сот 

органдары лауазымды адамдарының кінәсіне қарамастан заң актілерінде белгіленген тәртіппен толық көлемде 

мемлекет өтейді (923-бап) деп атап көрсетілген Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінде (бұдан әрі - 

Кодекс). 

Кодекcтің 933-бабында жеке және заңды тұлғалардың зиян келтірген тұлғаға кері (регрестік) талап қою 

құқығы көзделген: басқа адамның еңбек (қызметтік, лауазымдық) міндеттерін атқару кезінде келтірген зиянды 

өтеушінің төленген төлем мөлшерінде, егер заң актілерінде өзгеше мөлшер белгіленбесе, ол адамға кері 

(регрестік) талап қою құқығы; анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының лауазымды 

адамдары келтірген зиянды өтеген мемлекеттің, егер бұл адамдардың кінәсі соттың заңды күшіне енген 
үкімімен анықталған болса, оларға кері талап қоюға құқығы бар. Мұндай регрестік талап азаматтық іс жүргізу 

тәртібімен қойылуға жатады. 

Заңсыз соттау, заңсыз қылмыстық жауапқа тарту, бұлтартпау шарасы ретiнде заңсыз қамауға алу, үйде 

қамауда ұстау, ешқайда кетпеуi туралы қолхат алуды заңсыз қолдану, қамау немесе еңбекпен түзеу түрiндегi 

әкiмшiлiк жазаны заңсыз қолдану, психиатриялық емдеу мекемесiне немесе басқа емдеу мекемесiне заңсыз 

орналастыру салдарынан азаматқа келтiрiлген зиянды анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура және сот 

органдары лауазымды адамдарының кiнәсiне қарамастан, заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен толық көлемде 

мемлекет өтейдi (923-бап)1. 

Мысалы, бір азамат адам өлтірді деп айыпталып, қалалық сот өкімі бойынша 10 жылға бас 

бостандығынан айыру жазасына сотталды. Сот өкімі заңды күшіне енуі бойынша ол сол жазаны өтеу орнында 2 

жыл өткізгеннен кейін бұл қылмысты басқа адам жасағаны анықталды, ал сотталған адам ақталып, жазаны 

өтеуден босатылды. Осы орайда бұл азаматқа келтірілген зиянның негіздері және көлемін анықтау үшін 
Азаматтық кодекстен басқа Қылмыстық процестік кодексінің нормаларына сүйенеміз. Аталған кодекстің 40-

бабына сәйкес осындай адамдарға келтiрiлген мүлiктiк зиян олар айырылған жалақыны, зейнетақыны, 

жәрдемақыларды, өзге де қаражаттар мен табыстарды; соттың үкiмi немесе өзге де шешiмi негiзiнде заңсыз 

тәркiленген немесе мемлекеттiң кiрiсiне айналдырылған мүлiктi; соттың заңсыз үкiмiн орындау үшiн өндiрiп 

алынған айыппұлдарды; заңсыз әрекеттерге байланысты адам төлеген сот шығындары мен өзге де 

сомаларды; заң көмегін көрсету үшiн адам төлеген сомаларды; қылмыстық қудалау салдарынан шегілген өзге 

де шығыстарды өтеудi қамтиды. 
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Мүліктік зияннан басқа, мұндай адамдар моральдық зиянның салдарын жоюды да талап етуге 

құқылы.2 

Анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура органдарының өзге де заңсыз iс-әрекетiнiң салдарынан 

азаматқа немесе заңды тұлғаға келтiрiлген зиян Азаматтық Кодекстiң 922 бабында көзделген негiздер мен 

тәртiп бойынша өтеледi. Судьялардың және басқа сот қызметкерлерiнiң заңсыз iс-әрекетiмен (әрекетсiздiгiмен) 

сот төрелiгiн жүзеге асыру кезiнде келтiрiлген зиян да мемлекет есебінен өтеуге жатады3.  

Қылмыстық іс жүргізетін органның заңсыз іс-қимылдармен келтірілген шығынды өтеу ҚПК-нің 4-

тарауына сәйкес жүргізіледі. Келтірілген зиянды өтеу көлемі ҚПК-нің 40-бабымен қарастырылған, аталған 
бапқа сәйкес, қылмыстық процессті жүргізетін органның, заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде келтірілген 

шығынды өтеуге құқығы бар тұлғаларға мүліктік шығын: 

- олар айырылған жалақыны, зейнетақыны, жәрдемақыларды, өзге де қаражаттар мен табыстарды; 

- сот үкімі немесе өзге де шешімі негізінде заңсыз тәркіленген немесе мемлекеттің кірісіне 

айналдырылған мүлікті; 

- соттың заңсыз үкімін орындау үшін өндіріп алынған айыппұлдарды, заңсыз әрекеттерге байланысты 

адам төлеген сот шығындары мен өзге де сомаларды; 

- заң көмегін көрсету үшін адам төлеген сомаларды; 

- қылмыстық қудалау салдарынан шегілген өзге де шығыстарды өтеуді қамтиды. 

Қылмыстық процессті жүргізетін органның заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде келтірілген шығынның 

өтелуіне құқығы бар тұлғалар, Қазақстан Республикасының ҚПК-нің 38-бабында көрсетілген. Аталған тұлғалар 

азаматтық сот өндіріс тәртібімен, келтірілген моральдік шығындар үшін ақшалай түрде өтемақыны қайтарып 
алу туралы арыздарды ұсынуларына болады. 

Шығынды өтеу туралы талаптар қылмыстық процессті жүргізетін (сот, сонымен бірге қылмыстық іс 

бойынша сотқа дейінгі өндіріс кезінде прокурор, тергеуші, анықтау органы, анықтаушы) органға жолдануы 

қажет. 

ҚПК-нің 41-бабында қарастырылғандай, шығынды қайтарып алу немесе өтеу туралы талап 

қаңағаттандырылмаса немесе тұлға қабылданған шешіммен келіспесе, ол азаматтық сот өндіріс тәртібімен 

сотқа жүгінуіне болады. 

Қылмыстық процессті жүргізетін органдардың әрекеттерінің заңға қарама-қайшы келуін анықтау, алдын 

ала тергеу, прокурор органдарының қаулысымен шығарылған, соттың үкімі немесе қаулысымен белгіленеді. 

Азаматтарға тиесілі өзіндік мүліктік емес игіліктер мен құқықтарды қорғау және оларға келтірілген 

моральдық зиянды өтеу мәселелеріне тоқталсам. Мысалы, кәмелетке толмаған Т.-ның атынан әрекет етуші К. 
жауапкер ҚР Қарағанды облысы бойынша ішкі істер Департаментіне моральдық зиянды өтеу туралы талап 

арызбен сотқа жүгінген. Кәмелетке толмаған Т-ға қатысты өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып 

тергеу изоляторына қамалған. Тергеушінің қаулысы негізінде күдіктіні қамаудың мерзімі 10 тәулікке 

создырылды. Сотпен 2 айға қамауға алу бұлтартпау шарасы қолданылған. 

Алдын ала тергеу кезінде кәмелетке толмаған Т.-ның кінәсі дәлелденбей, соңғысы заңсыз 

жауапкершілікке тартылып қамалған. Сонымен қатар, бұл қылмысты жасаған тұлға анықталған. Т.-ға қатысты 

қылмыстық қудалау оның әрекетінде қылмыс құрамының болмауына байланысты қысқартылып, ол қамаудан 

босатылған. Т.-ға  тергеу изоляторында заңсыз қамалғандықтан, моральдық зардап келтірілген. 

Т.-ның заңсыз жауапкершілікке тартылуынан, қамауда отыру нәтижесінде салыстыруға келмейтін 

моральдық-адамгершілік тұрғыда қиналып, ар-намысы тапталып, ол достарымен таныстарынан айырылып, 

абақтыда болуы ұмтылмас әсер тигізіп, кәмелетке толмаған баланың психикасын қатты өзгертті.Сонымен 
қатар, заңсыз қылмысқа тартылған кезінде оның атасы ұятпен азапқа шыдай алмай қайтыс болған деп талапкер 

есептейді. Моральдық зардапты 5 000000 теңгеге бағалап, республикалық бюджеттен өндіруді сұрады. Сотпен 

500 мың теңге моральдық зардап өндірілген. 

Моральдық зардаптың мөлшерін анықтау кезінде, сот әділдік, жеткіліктілік және мөлшерлес 

қағидаларына сүйенген, қылмыстық процесті жүргізетін органдардың заңсыз әрекетінен талапкер бір ай ішінде 

қозғалу еркіндігі сияқты өмірлік құндылықтардан айрылған. 

ҚР Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы № 7 «Соттардың моральдық зиянды өтеу жөніндегі 

заңнаманы қолдану туралы» нормативтік қаулысында атап көрсеткен. 

Соттар моральдық зиян өтемақысының мөлшерiн анықтаған кезде азаматқа келтiрiлген жан мен тән 

азабының ауырлығын, оның субъективтік бағалануын, сондай-ақ осы жағдайларды куәландыратын объективтi 

мәлiметтердi, атап айтқанда: 

өзіндік мүлiктiк емес игiлiктер мен құқықтардың (өмiрi, денсаулығы, бостандығы, тұрғын үйге 
қолсұқпаушылық, жеке және отбасылық құпиясы, ар-намысы мен қадiр-қасиетi және т.б.) өмiрлiк маңызын; 

жәбiрленушiнiң басынан кешірген жан немесе тән азабының дәрежесін (бас бостандығынан айырылуы, 

дене жарақаттарының келтірілуі, жақын туыстарынан айырылуы, еңбек қабiлетiн жоғалтуы немесе оның 

шектелуi және т.б.) назарға алуы қажет. 
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Сот моральдық зиян өтемақысының мөлшерiн анықтаған кезде iс материалдарымен бекітілген басқа да 

мән-жайларды, атап айтқанда, жәбiрленушiге келтiрiлген моральдық зиян үшiн жауаптылыққа тартылатын 

адамның отбасылық және мүлiктiк жағдайын назарға алуға құқылы. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері) –

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000_ 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231 

3. Идрышева С.К. Азаматтық құқық. Ерекше бөлімі. Астана: Фолиант, 2015 ж. 26, 34, 54 б. 
 

Ғылыми жетекші: з.ғ.д., профессор Идрышева С.К. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Нигметова А.Б. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

В Казахстане, согласно Конституции, русский язык применяется наравне с государственным языком. В 

статье 9 закона «Об образовании» от 27 июля 2007 года сказано, что языковая политика в сфере образования 

осуществляется в соответствии с Конституцией и законодательством Республики Казахстан о языках. Также 

там говорится, что все организации образования, независимо от форм собственности, должны обеспечить 
знание обучающимися казахского языка как государственного, а также изучение русского языка и одного из 

иностранных языков в соответствии с государственным общеобязательным стандартом соответствующего 

уровня образования. То есть использование и изучение русского языка законодательно закреплено в системе 

образования Казахстана». [1] 

По результатам проведенных в 2013 году социологических исследований в сфере языковой ситуации 

доля взрослого населения Актюбинской области, владеющего государственным языком, составляла 86%. 

В развитии государственного языка и его пропаганды большую роль играют средства массовой 

информации. В области на сегодня функционируют 35 средств массовой информации, из которых 11 на 

казахском языке, 6 на русском, и 17 на двух языках (казахском и русском). [2] 

С целью контролирования соблюдения закона РК «О языках в РК» постановлением областного акимата 

от 8 декабря 2014 года за №293 был утвержден «План проверок в первом полугодии 2015 года соблюдения 
закона РК «О языках в РК». Была осуществлена работа по проверке 18-и государственных учреждений на 

предмет ведения делопроизводства, документооборота. 

Казахский язык назвали родным 97,6 % (338 711) казахов, а русский язык был родным для 96,2 % 

русских (78 164).  

Из 265 545 городских казахов старше 15 лет 97,6 % понимали устную казахскую речь, свободно читали и 

писали 94,1 % и 89,6 % соответственно. Среди 68 406 русских в этой возрастной категории устную казахскую 

речь понимали 42,8 %, свободно читали и писали 12,4 % и 9 % соответственно. Что касается владения русским 

языком, 94,4 % казахов в указанной возрастной категории понимали устную русскую речь, свободно читали и 

писали 86,1 % и 80,2 % соответственно. 97,7 % русских понимали русскую речь, 95,7 % свободно читали, 93,5 

% могли свободно писать [3]. 

Согласно исследованию «Языковая ситуация в Актюбинской области» (2014), 34,1 % опрошенных 
респондентов — жителей Актобе считают, что русский и казахский языки используются в равной степени, 27,1 

% опрошенных посчитало русский язык доминирующим без ущерба казахскому языку, а доля считающих, что 

казахский язык доминирует без ущерба русскому языку составила 22,9 %. Количество признавших 

доминирование казахского языка в ущерб русскому языку оказалось выше (12,1 %), чем количество считающих 

русский язык доминирующим в ущерб казахскому языку (9,2 %). 94,6 % опрошенных горожан считают, что 

созданы все условия для владения и внедрения государственного языка, а доля тех, кто считают, что таких 

условий нет, составила 5,4 %. Частота использования казахского и русского языков в рабочих коллективах и 

учебных заведениях города составила 47 % и 50,8 % соответственно (английский язык — 2,3 %), что немного 

отличается от общеобластных показателей, где доминирующим в этой сфере языком является казахский (59,5 

%), а следом идёт русский язык с долей в 39,3 % (английский язык — 1,2 %).  

По результатам вышеназванного исследования, казахский язык является «родным» для 83,3 % жителей 

Актобе, следом идут русский (13,2 %), украинский (2 %), татарский (1,1 %), немецкий (0,5 %) и др. языки. 
Языком, на котором они думают, назвали казахский язык 47,2 % опрошенных, русский язык — 29,9 % 

респондентов, а 23 % признались, что думают и на том, и на другом языке. Доля респондентов, знающих 

казахский лучше русского и русский лучше казахского распределилась примерно поровну — 50,7 % и 45,8 % 

соответственно. Доля тех, кто знает казахский лучше своего национального языка составила 2,6 %. Русским 

языком в Актобе владеют 77,9 % тех респондентов, для кого русский язык не является родным (и русским, и 

английским владеют 10,8 %). Для казахского языка этот показатель намного ниже: им владеют лишь 8,1 % тех, 

для кого казахский не является родным языком (и казахским, и английским владеют 2 %).  

В Актоберастет число говорящих на государственном языке, но при этом сохраняется высокий уровень 

использования языка межнационального общения. В 2008 году говорилось о том, что объем использования 



242 

 

русского языка не уменьшается. Теперь мы отмечаем, что увеличивается доля тех, кто использует два языка – 

казахский и русский. Изменение языковой ситуации происходит именно через группу людей-билингвов». В 

Актобе сокращается доля населения, для которых русский – родной язык, тем не менее, процент использования 

языка межнационального общения остается стабильно высоким. Языковая ситуация в Актобеформируется за 

счет функционирования, в первую очередь, казахско-русского билингвизма (75% представителей титульной 

нации владеют русским языком как вторым родным языком), во вторую, – русскоязычия (русские, белорусы, 

украинцы, немцы, корейцы и др. общаются между собой на русском языке), национально-казахско-русского 

двуязычия (узбеки, уйгуры, турки, азербайджанцы, таджики, чеченцы, киргизы, татары, башкиры и др.). Важно 
заметить, что в процентном отношении в этом полиязычииразных этносов, исключая таджиков и узбеков, 

доминирует русский язык.%). [4] 

Функционирование русского языка в Актобепродолжает оставаться в значительной мере основным 

языком для всех национальностей, проживающих в Актюбинской области, делающим доступным 

информационные, научные и культурные ценности. Необходимо сохранить единое информационное 

пространство русского языка в Актобе, в котором живут и работают люди, воспитанные в системе русского 

языка и русской культуры, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. Наряду с 

государственным языком в государственных организациях, а также в органах местного самоуправления 

официально употребляется русский язык. Это гарантирует русскому языку сохранение в полном объеме тех 

социальных функций, которыми он обладает в настоящее время. В перспективе русский язык будет оставаться 

одним из основных источников получения информации по разным областям науки и техники, средством 

коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. Интересы экономического и научно-технического развития 
страны определяют востребованность знаний и образования, получаемых на русском языке. Одним из главных 

направлений государственной языковой политики является создание условий для овладения всеми гражданами 

государственным языком в специально определенном объеме. В этих целях созданы центры по обязательному 

бесплатному обучению государственному языку в соответствии с этническими, демографическими, 

профессиональными особенностями групп населения. 

Русский язык в Актобе, наряду с государственным языком, сохраняет весь объем функций. Ведение 

документации осуществляется на государственном языке и русском языке; не допускается ущемление прав 

граждан по языковому признаку; в учебных заведениях русский язык является обязательным учебным 

предметом и входит в перечень дисциплин, включаемых в документ об образовании. 

Русский язык в Актобе до сих пор занимает достаточно крепкие позиции, он является языком 

межнационального общения, вторым родным языком для представителей многих национальностей, 
проживающих в Актюбинской области, языком межнационального общения [5]. 
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Тіл қоғам өмірінен алатын орны ерекше күрделі құбылыс болғандықтан, ол үнемі үздіксіз дамып 

отырады. Сондықтан да тіл адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасап, ой-пікірлерімен алмасып, олардың 

өзара түсінісуіне таптырмас қатынас құралы. Қазір көптеген тілдерде ортақ термин ретінде қолданылатын 
«коммуникация»сөзі көп мәнді болғандықтан, «ортақ етемін, байланыстырамын, сөйлесіп-пікірлесемін және 

қарым-қатынас жолы, бір орынның екінші жақпен байланысы; сөйлесу, ақпарат беру» деген мағына береді, ал 

араб тілінде «ةرشاعم ةطالجم − қатынас, достық» деген мағынаға саяды. «Коммуникация» терминін зерттеушілер 

тек қарым-қатынас құралы ғана емес, оның күнделікті өмірде жиі қолданып, адамдардың бір бірімен қарым-

қатынас жасауында маңызды рөл, өзара түсінісуі, топтық түсінісуге, ал топтық пікір алмасу қоғамның жетілуіне 

жетелейдідейді. Бүгінгі қазақ тілі білімі ғылымында бұл термин «қатысым» деп аударылып, қолданылып жүр. 

Коммуникация терминінің өзі жалпы қарым-қатынас, байланыс, бір-бірімен араласу, яғни адамдардың тіл 

арқылы сөйлеу процесін, тілдік қатынастың ерекшеліктерін, оның қоғамда атқаратын қызметін көрсетеді. 
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Тіл − «дайын ойды» жеткізу құралы ғана емес. Сонымен бірге ол ойдың пайда болу, қалыптасу құралы. 

Көрнекті орыс психологы Л.С. Выготский, ой сөз түрінде айтылып қана қоймады, сондай-ақ сөз түрінде іске 

асады десе, XIX ғ. бірінші жартысында дүниеден өткен немістің аса ірі тілші ғалымы Вильгельм Гумбольдт 

тілді «ойды құраушы орган» − деп, оның дүниетанымдық функциясы мен ақпараттық қызметі туралы айтады 

[1, 33]. 

Адамзаттың мәдени және этникалық сан алуандығы пайда болғанына қанша уақыт өтсе, содан бері бөтен 

мәдениет пен оның өкілдерін түсінуге, мәдени айырмашылықтар мен ұқсастықтарды ажыратуға талпыныс 

жасалуда. Жаһандандыру үрдісі елдер мен континенттердің, халықтар мен этникалық топтардың арасындағы 
мәдени, саяси және идеологиялық шекараларды біртіңдеп жоюда. Араласу мен байланыстың қазіргі құралдары, 

интернет әлемді қымтай алғаны соншалық, елдер мен континенттердің, халықтар мен мәдениеттер өзара 

араласуға мәжбүр.Қазіргі  адам баласының мәдени көп алаундылығы өсуде. Оны құрайтын халықтар өз 

тұтастығы мен мәдени қалпын сақтап қалуға көптеген шаралар жасауда. Адамдар бір - бірінен елеулі 

айырмашылықтары бар басқа мәдениет өкілдерімен араласып, құраласады. Тілдегі, ұлттық тағамдағы, киім 

киюдегі, әдет ғұрыптағы, атқарылған жұмысқа көзқарастағы айырмашылықтар бұл байланыстарды қиындатып, 

тіпті мүмкін еместей қылады. Бүгінгі өмір қайшылықтары әртүрлі  халықтар мен мәдениеттердің араласуы мен 

өзара түсінісу проблемасын барынша ыждаһатпен қарауды талап етуде.  

Тіл – ұлт мәдениетінің тірегі. Ол мәдениеттің айнасы, құралы ғана емес, ұлт болмысынан, 

дүниетанымынан хабар беретін ұлттық рух. Тіл арқылы мәдениеттану негізінде ұлтқа тән психологияны, оның 

ойлау жүйесіндегі танымдық сана-сезімді анықтауға болады. Мәдениет пен тілдің ара-жігі туралы алғаш сөз 

еткендердің бірі американдық дискриптивті мектептің ірі ғалымы Эдуард Сепирдің пікірінше «мәдениет – 
халықтың ойлауының, іс-әрекетінің көрінісі, ал тіл – қалай ойлаудың көрінісі» [2]. Тіл мен мәдениет – бір-

бірінен ажырамайтын екі бірдей әлеуметтік құбылыс. Қоғамның өзі адамнан ал адам жеке тұлғаның 

қалыптасуы тіл мен мәдениет бірлігінің тұтастығынан тұрады. Адам санасындағы шын өмірдің бейнеленуі 

тілсіз іске асуы мүмкін емес. Тіл біздің ойымызды білдіре және баянды ете отырып, бізді қоршаған шын өмір 

жайындағы білімімізді сақтаушы болып есептеледі. Тіл мәдениетпен бірбүтін тұтастық құрып, ажырамас 

бірлікте өмір сүреді: ол мәдениеттің өн бойында қалыптасып, оның дамуындағы алғышарттардың міндетті 

түрдегі басқышы қызметін атқарады, ослайша қайсыбір уақытта қандай да бір жерде өмірсүретін халық 

мәдениетінің маңызды бөлігін құрайды [2]. Мәдениет сөзі түрік тілінен «medeniyet» деген сөзден алынған 

болуы керек адамның қолымен және ақыл ойымен жасалған дүниені білдіретін сөз. 

Адамның мәдениетаралық қарым-қатынасы төмендегідей үш жолмен іске асады: 1) әрбір адам өзі туып 

өскен тарихи дәуірдің мәдениетін игеру арқылы адам болады; 2) мәдени ортада мәдени байлықтардың бір иесі 
ретінде әрекет етеді; 3)белгілі бір дәрежеде мәдениетті жасаушы. Күнделікті өмірде «мәдениет» ұғымы үш 

мағынада қолданылады. Біріншіден, мәдениет – дегеніміз қоғам өмірінің белгілі бір саласы, олар мекемелер 

мен ұйымдар түрінде өмір сүреді де, рухани байлықтарды өндірумен және таратумен айналысады. (қоғамдар, 

клубтар, театрлар, мұражайлар т.б.) Екіншіден, мәдениет дегеніміз үлкен әлеуметтік топтарға, қауымдарға, 

халық пен ұлттарға тән (элитарлы мәдениет, орыс мәдениеті, жастар мәдениеті т.б.) құндылықтар мен 

нормалардың жиынтығы. Үшіншіден, мәдениет дегеніміз адамның қандай да бір әрекетіндегі тұрмыс 

мәдениеті, «тәрбиелі және білімді мәніндегі мәдениетті адам т.б.) жетістіктердің жоғары дәрежедегі көрінісі [3]. 

Мәдениет туралы қарапайым түсініктер оны көркем мәдениетке немесе адамдардың білімділігі мен 

тәрбиелілігіне ұқсатады. Алайда «мәдениет» ұғымының аса кең тараған мәні оны тарих дамуы барысында адам 

жасаған бейнелердің, нысандардың материалдық заттардың жиынтығы ретінде түсіну. Осы түсіндіруде 

мәдениет дегеніміз адамзаттың барлық жетістіктерінің қорытындысы сияқты, адам жасаған «екінші табиғат» 
сияқты немесе жабайы табиғаттан ерекше нағыз адами әлемі. Кез-келген мәдениеттің ядросы дәстүрлердің 

көмегімен тарайтын идеялар мен ерекше құндылықтар. Осылайша, адам мәдениетін әртүрлі жергілікті 

мәдениет құрайды, оларды таратушы халықтар. Әр халық өз алдына этникалық қауымдастықтың формасында 

көрінеді немесе басқаша айтқанда этнология, жеке этнос деп аталады. Кез-келген мәдениеттің өзгешелігі оның 

әлемнің мәдени көрінісінде аяқталуы, ал бірте-бірте сол мәдениеттің пайда болуы мен өмір сүруінде 

қалыптасады. Мәдени қарым-қатынастың ең жоғары күрделі құралы тіл болып табылады. Мәдениетсіз тіл өмір 

сүре алмайды. Тіл – адамзат өмір көріністері топтасқан сиқырлы айна. Тіл – мәдениет қазынасы. Тіл – мәдениет 

қаруы. Тіл өмір сүріп отырған кезде сол елдің мәдениеті де өмір сүре береді [4]. 

Бүгінгі таңда мәдениетаралық қатысымның  екі түрі бар: синхрондық және диахроникалық.Синхрондық 

(көлденең) қатысым ауызша және жазбаша қатысымдық каналдар арқылы іске асырылады. Сондайқатысым 

арқасында қоғамдық консолидация, топтастық, бірлік қамтамасыз етіліп жатыр. Қазіргі уақытта синхрондық 

қатысым ағымдағы қоғамдық тапсырмаларды шешу үшін этностардың тіршілік етуі үшін, әртүрлі әлеуметтік 
топтардың үйлесімдік әрекеті үшін қажет.Диахроникалық (тік) қатысымда ұрпаққа ұрпақтан рухани мазмұнды 

ақпараттар беру болып табылады. Сондай-ақ, әлеуметтік жад қалыптасады. Демек, диахроникалық қатысымда, 

тіл қозғалысы, дәстүр, этникалық ортақтық сақталған. 

Сондай-ақ вербалды және бейвербалды қатынастар да бар. Олардың жергілікті ерекшеліктері мен 

тұрақты қолданысы жатады. Мысалы, тілдік қатынастан өзге, тілдік емес қатынастардың да әлемдік, мемлекет 

аралық заңмен бекітілген талаптары бар. Әр мемлекеттің ұстанатын бағыты мен стратегиясына, діні мен 

қоғамдық таным, мәдени көзқарасына қатысты бекітілетін бұндай заңдар екінші бір елде түсінбеушілік туғызуы 

мүмкін. Мысалы, бас бармақты шошайту «керемет, тамаша, күшті» деген мағына білдірсе, бір елде басқа 

мағынада қабылданатыны белгілі. 
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Қазақ баласы көпшілікпен амандасқан кезде «орта толсын» деп, оң қолын жүрек тұсына қойып, басын 

иіп сәлем береді. Ал, қоштасар кезде шығарып салып тұрып, я жолға шығушы қолын бұлғайды (қош бол, қос 

қолымды шошайттым). Жұдырық түю – сес көрсетуді, қорқытуды білдірсе, «біз біргеміз!» (жұдырықтай 

жұмылу) деуді, екі қолды екі жаққа жаю – ашықтықты, екі қолдың алақанын жайып, иықты көтеру – білмеуді, 

түсінбеуді аңғартса, бас бармақты көрсету мақұлдауды, яғни жарайсың деп қолдауды, мақтауды (ал Нигерия, 

Ауғанстан, Иран, Италия секілді елдерде бұл қимыл адамға доқ көрсетуді білдіреді), сұқ саусақты кісіге қарай 

шошайту – намысқа тиюді, тұқыртуды, сондай-ақ оны жоғары көтеру «байқа» немесе «ойлан» дегенді 

байқатады. Бейвербалды тіл көбінесе жан-жануарлар әрекетінде, олардың қарым-қатынасында байқалады. Оған 
күнделікті өмірде де жиі көз жеткізе аламыз. Мысалы, ит не мысықтың иесіне келіп сүйкенуі тамақ сұрауды 

білдірсе, денесін үлкейте көтеріп, үрпиюі айбар шегуді білдіреді. Бұлардан басқа халықаралық деңгейге 

көтерілген бейбербалды қатынастар бар екені белгілі: өнерпазға қол шапалақтау, келісу не келіспеу мағынасын 

білдіретін бас изеу, иық көтеру, т.б. Суреттер, графика, түрлі белгілер, жол белгілері мен қауіп-қатерді 

бейнелейтін сигналдар, символикалар, ишараттар, басқа да таңбалар адам қатынасының даму, жетілу кезеңін 

танытып қана қоймай, әлі де жалғасып, толығып келеді.  

Алайда, тілдік қатынас – адамдар арасындағы ақпараттың қабылдануы мен ұғынылуы, хабар алмасу, 

қатынасқа түсу және ең бастысы қоғамдық қажеттілік ретінде дамып, жетіле беретін үдеріс. Тілдік қатынас 

білім мен техника, өнер мен мәдениет, дүниетаным мен көзқарас, ұлттық құндылық пен мәдени мұра тілі 

болумен бірге, тіл зерттеу құралы болып та ерекше қызмет етеді. 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

 

Қазақ поэзиясының падишасы - Фариза Оңғарсынова әдебиетте өзіндік қолтаңбасын қалдырған, ерекше 

мінездің иесі,жазу мәнері мен сөз таптауы бөлек ақындардың бірі. Ал Фариза апайымыз болса қаншама жанды 

қара өлеңмен жұбатып,тыңдаушының жүрегіне терең ой салып, халықтың сүйіспеншілігіне бөленген жан. 

Өзіндік стилін жыр құдіретінің арқасында Фариза дәстүрін, поэзиясын, Фариза мектебін қалыптастырған ақын 

соңына ерген жас буынға кереметтей үлгі бола білді. Қазіргі таңда Фариза апайымыздың стилімен жазатын 

акын қыздар саны артып келеді, тіпті Фариза сарынымен жазатын ақын жігіттер де баршылық. Сондай-ақ 

Фариза апайымыз көзі тірісінде ақын ретінде таныган ақын қыздарымыздың бірі – Маржан Ершуова. 

Ақын шығармаларының бірден-бір ерекшелігі сан алуан сезімділігінде. Стиль мен оқырман арасында 

улкен байланыс бар. Өзіндік стилі жоқ ақын мен жазушы шынайы шығарма бере алмайды,өзінің оқырманын да 
жаулай алмайды. 

Стиль – шын талант, ұлы ақын жазушылардың қаламдарына тән сипат. Кез келген ақын жазушылардан 

стиль іздеу – бекершілік. Өйткені барлық өлең қиыстырушыларды ақын, сөз жаза білушілерді жазушы десек 

қателескен болар едік. Дарын жоқ та – стиль жоқ. Бұл екеуі сабақтас. Оқырмандарының ойына азық,жанына 

сусын бермейтін можантопай шығармалар жазып, « жазушы »атану мүмкін. Бірақ ондайлардың өзіне тән стилі 

болады деу – кате. Құбатөбел стиль болмайды. Олардың шығармалары егіз қозыдай екіншілеріне ұқсас келеді. 

Жаман шығарманы жағымпаз сыншы, жандайшап әдебиетшілер қанша мақтаса да, жандандыра алмайды. 

Барлық сыншылардың ең ұлы ең данышпан, ең кателеспейтін сыншы – мезгіл деп В.Г.Билинский айтқандай, 

жаман шығарма, дарынсыз жазушы сынын көтере алмақ емес. Демек стильді нақты талант, ұлы жазушылардың 

туындыларынаніздеген жөн [1.465-466 б]. 

Шеберлік пен жазушылық ерекшелігіне М.Әуезов талғамымен баға берген жөн. М.Әуезов стиль 

хақында: әдебиеттегі ұлттық түр мәселенің бір іргелі улкен мәні стиль. Теңеу тілі, Әр алуан көркемдік 
шеберлікпен келетін сөз кестесі түгел келіп жазу стилін қалыптайды. Әдебиеттің ұлттық ерекшеліктер жайын 

атағанда, тіл бұл стилдің өзі емес, құралы, қоры ғана. Екінші бір стиль сөздік, ақындық кесте мағынасынан 

басқа екінші мағынаны және тудырады. Ол – ұлттық мінез бейне жасаудың стилі»,- деген екен [2.158б]. 

Әр стиль - бір-ақ суреткердің өнеріне тән ерекшелік десек, Ф.Оңғарсынова поэзиясына тән стиль 

кандай? 

Көркем сөзден түйін түйген суреткер Фариза Оңғарсынова халқына деген сүйіспеншілікті, табиғат пен 

адам арасындағы қарым-қатынасты, махаббатты, ана махаббатын, достық пен адамгершілікті негізгі нысанаға 

алып, қазақ поэзиясының көкжиегін кеңейтіп, ерекше еркін тыныспен, пішіндік, мазмұндық ізденістер 

нәтижесінде тұған қөптеген жыр жинақтарымен әдеби қауымның ықыласына бөленді. 
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Ақын поэзиясындағы азаматтық жырлар.Азаматтық әуен жырлар сонау Махамбет заманынан көрініс 

табады. Азаматтық жырлар жазушының азаматтығын танытатын байсалды тақырыптардың бірі. Ел өмірінде 

жекелеген мәселелерді тілге тиек еткен тақырыптар ғана ұлы ақынның ұлылығын ұқтыра түседі. Ақынның 

азаматтық лирикасының өзегінде батырлық, қайсарлық, шыншылдық, арман, мақсат болашақ жатады. Тіпті 

азаматтық жырларында кейіпкерге тіл бітіріп,сол дәуірдің қиыншылықтары мен кемшіліктерін тереңінен 

жырлайды. Бұл да ақынның стиль даралығының ерекшелігін көрсетеді. Ақын бір жырында: 

Дариға күндер өтті де... 

Нартәуекелшіл жомарт жандардың қайнатып қайран жігерін. 
Кәрілік деген қырқадан бүгін қыран көзімді тігемін: 

Сонау кездегі жалын шақтарды қөрсем деп, 

Жастарда үміт-тілегем. 

Әлжуаз,бозаң бозбалалардан құлазып кетсе көңілім, 

Таба алмай қалам бір емін  

Сұңқарлығымегер шын болса,менің балапаным қарға болмас хақ! 

Дәл солай тегі...білемін![3.18б] деп, болашаққа үлкен үмітпен жырлайды. 

Махаббат - әлем поэзиясында мәңгілік тақырыптардың бірі. Ал поэзияның падишасы махаббат 

тақырыбына келгендежанының сұлулығымен нәзік жырлайды. Ақын шығармаларының ең кереметі - махаббат 

тақырыбы. Лирик ақынның махаббат лирикасы да ерекше. Сезімге толы.Сезіммен сезіне алмасаңыз тереңде 

тұнып жатқан ойын түсіне алмайсыз. Нәзік жырларының кінәмшіл сырларына үңілсеңіз, махаббат деп аталатын 

мұхиттың тереңіне сүңгисіз. Махабаттан шабыт алатын ақын қармауындағы жанның ішкі толғанысын ерекше 
көркемдік мәнерімен келесі бір иірімінде бойжеткеннің сөзімен 

Сен маған қөктем боп кел, 

Нәзіктеу жанымды ұғатын. 

Отты махаббатыңмен өктем боп кел, 

Асқактығымды табындыратын. 

Қазақтың әні боп кел  

Жүрегімді дірілдететін. 

сол әндердің сырлы әуен - нәрі боп кел, 

жанымнан мұңым кететін.- деп жырлайды.[4.45-46б] 

Фариза апайымыз әйел-ана тақырыбын ерекше жырлайды. Әйел деген өз алдына өте нәзік күрделі әлем. 

Бірақ нәзіктік тасасында ұлы күш бар. Ол күш тіршілікті жалғастырады. Әйел халқы шыдамды ,төзімді 
батылдығы мен төзімділігі қатар жүретін нәзік сұлу жаратылыс. Фариза апайымыз болса сол әлемнің падишасы 

бола білді. Жаратылысы бір болғандықтан ақын әйел халқының сан күйін қуаныш қайғысын ,ішкі жан 

дүниесін, сұлулығын өлеңге арқау етті. Әйелдің ең кереметі - ана демекші Ақын келесі бір жырында ана 

тақырыбын ерекше жырлайды: 

Тоғытпа мейлің ақ нұрға, 

Сынағыңды әлі дайында, 

Нәзіктігімді қалдыыр да,  

Аналығымнан айырма!...[5.219б] 

Табиғат аясында туып өскен әрбір ақынның сол тақырыпқа қалам тартпауы мүмкін емес. Туған жерді 

,жер-ананы, оның табиғатын жырға қосу әрбір ақынның борышы. Фариза лирикасындағы туған жер тақырыбы-

өзіндік өнеге мен потриоттық сезімге толы. Ақынның туған жерге деген махаббаты -өзінше бір төбе. Туған жер 
тақырыбы ақынға қанат бітіретін туынды деуге болады. Оған төмендегі жолдар куә. 

О, туған ел  

Мен өзіңсіз қанатсыз,тұғырсызбын; 

Сен болмасаң сөнемін – ғұмырсызбын 

Маған- сенің сезімің қуат,серік, 

Саған-менің сезімім шуақ беріп 

Тірліктегі азап пен мұңды ұмытып. 

Қос махаббат алауы жер устінде 

Бұрқасынды өмірді тұр жылытып[6.147б] 

Фариза ақынымыздың стилінің бай болуы – көркемдік ізденіс нәтижесінің жемісі. Сезімге мың құбылған 

тұлғамыздың суреткер ретінде марқайып, айырықша стиль тануына, шеберлік шыңына жетуіне өзінен бұрынғы 

ақындар әсер етті. Фариза Оңғарсынованың өлеңдерінен мінез болмысын, өскен ортасын, ішкі сезімін байқауға 
болады. Фаризаға үлгі болған бірден-бір жан Махамбет Өтемісұлының мұңғасалынған жыр шумақтарын, 

жанымен тебірене отырып, оқыпбатылдыққа бой беріп, намыс өршіген тұстарды да қалыс қалдырмай бойына 

күш жігерін дарытқан Фариза Оңғарсынова өзінің нәзік жанына, мұң мен батылдыты ұштастыра білді. Өз 

заманының Махамбеті бола білген ақын былай деп жырлайды; 

Махамбет!Махамбет. 

Білмеймін жел ме, сел ме, 

Жырда онымен бір тұлға теңдесер ме... 

Әділетсіз дүниенің қабырғасын 

Махамбетше сөгер жан кездесер ме...  
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Ақын ақындығымен өлшенеді.[7.53б] 

Ақын өзінің бір сұхбатында , бала күнімізде атын жаттап,үлкендердің айтуымен қанымызға сіңген бейне 

махамбет бейнесін айтам мен үшін Мұхаммед Пайғамбар секілді әулие тұлға болатын Көп жылдарға дейін 

Махамбет туралы ештеңе жаза алмадым себебі қорқатынмын. Бас салып ол туралы жазу қөргенсіздік деп 

ойлайтынмын деп жазады [8.386б]. 

Қай ақынның жырларында болмасын ең алдымен өзінің бір бітім болмысы, таным парасаты 

айқындалады. Лирикалық кейіпкердің барлығында дерлік өз әлемінің бөлшегі жататын Фариза жырлары 

көкжиегінің кернеу күшінен от алған, отты өлеңімен,өршіл рухымен биік адамиқасиеттерімен, 
иманшылығымен оқшау тұрады. Әрине әр жазушы кейіпкерінің ішкі жан дүниесінде әр түрлі тәсілдерге 

жүгінетіні анық. Сонымен қатар солардың бәрі де өзінше қайталанбас, ерекшестиль қалыптастырады. «Стиль» 

ұғымының кең екендігін Ғалым З.Қабдолов: «сонымен, бір жазушының күллі творчествосыныңөн бойынан 

идеялық көркемдік негіздің (идея-тақырып тіл) тек солжазушыға тән ерекшелігін аңғарамыз. Міне, стиль- әр 

суреткерге тән осындай творчествалық ерекшелік» [3.331б]. 

Фариза Оңғарсыновапоэзиясын ерекшелендіріп тұрған негізгі қасиеттер де дәл осы көркемдік тақырып 

идея тіл мәселелерін,яғни үш негізде анық көре аламыз. Қайсы бір туындысын алып қарасақтаел тағдырының 

мәселелерін, қарға қан тамғандай шындықтың шынжыр қамшысын қапысыз танимыз. Фариза лирикасы 

кейіпкерлеріне тіл бітірген, асқақ арманға қанат қақтыратын, жек адамның жан дүниесі, тағдыры, сыр 

толғанысы сан алуан туынды. Қоғам шындығы , өмір айнасы ақын кейіпкерлерінің ерекше тілі арқылы көрініс 

табады. Фариза лирикасының басты ерекшелігі – Нәзік сезімге, ойлы толғанысқа құрылуымен өзгешеленеді. 

Ұлы ақынның ұлылығы да осында жатыр. Саналы ғұмырын өнегелі өмірін өлеңге арнаған ақын былай деп 
жырлайды; 

Дара күндерімнің,  

Нала түндерімнің  

Серігі болғаның үшін, 

Сенімі болғаның үшін мен сені аялаймын.[10.157б] 

Өмірдің қуанышын да,қайғысында да бірге болған өлеңді жанына жақын досы ретінде қабылдайды. 

Ақынға адамзаттан дос болмайды тек қана сырын сөйлер қаламына деп Мағжан айтқандай [11.296б] поэзия 

падишасы дара күндерін, нала түндерін серік етіп өлең мен сені аялап өтем деп жырлайды. 

Поэзия  әлемінде өзіндік өрнек қалдырған, қазақ қыздарының ішіндегі қайталанбас дара тұлға Фариза 

Оңғарсынова шығармаларының көркемдік деңгейін тану, оны зерттеу зерделеу – біздің алға қойған 

мақсатымыздың бірі болмақ. 
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О.БӨКЕЙ ПОВЕСТЕРІНДЕГІ ЗАМАНДАС БЕЙНЕСІ 

 

Оқасова М.  
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Оралхан Ұлы Отан соғысы жылдары дүниеге келген ұрпақтың өкілі. Сол бір алапат-cойқанды көзімен 

көрмесе де анасының құрсағында жатып,тылдағы ауыр еңбектен қабырғасы қайысып, күрсіне-күңірене жүріп 
күн кешкен қамкөңіл жандармен бірге тыныстап,бірге қиналып дүниеге келген бұл ұрпақтың да жанына соғыс 

салған жара аз болмаса керек. Бүгінде соғыс жаңғырығы алыстап кеткенімен,оның адам жүрегіне түсірген улы 

жарасы ада-күде жазылып кетті дей алмаймыз. Сол қан майданда қатысқан, тылдағы ауыр еңбекке 

араласқан,бұл азайып қалған әркімнің әр жерін әлі де сыздатып, жанын жаралап, көкірегі мен көкейін кеміктеп 

жатқаны тағы да анық. 

Жазушының «Бәрі де майдан» повесі бізді осындай ойға жетелейді. Шығарманың негізгі қаһарманының 

бірі-Ақан. Қолына мылтық алып,қан майданға қатыспаса да,еңбек армиясының ауыр жұмысынан бүкіл іш 

құрылысынан айырылып,отыз жыл бойы азап шегіп жүрген оның сырты бүтін болғанымен, іші түтін. Екі аяқ, 

екі қолы сау демесең,ол да мүгедек. Шындап келгенде, соғысқа қатысқандардан аз азап шеккен жоқ қой. Қан 
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төгіспен келген Ұлы жеңістен өзін тысқарымын деп еш уақытта есептеген емес. Ендеше,неге мұның еңбегін 

елеп,ескермейді? Неге Жеңіс мерекесіне арналған жиналысқа шақырмайды? «Менің кінәм не сонда? Бар 

жазығым қолыма мылтық орнына күрек ұстағаным ба. Біле білсе күрек те қару ғой. Осы ғой жанға бататыны. 

Әйтпесе батыр атағын бермеді деп жүрген мен жоқ» [1,36б ]- деп қиналады Ақан. 

Иә, сол бір ел басына күн туған қиын кезеңде Отанды қорғауға әркім өз әлінше үлес қосты. Соғыс елге 

қиындық,қайғы-қасірет әкелумен бірге сол елдің елдігіне, Отанға деген адалдыққа, азаматтық адамгершілікке 

де үлкен сын болды. Ақан соғысқа қатыспайын деген жоқ. Қара жұмыста жүріп,майданға қанша сұранса да 

жібермеді, реті келмеді. 
Жалпы, әдебиетімізде соғыс кезіндегі қара жұмыста болғандар еңбегі туралы жазылған шығармалар 

жоқтың қасы. Тікелей соғысқа қатысқандарға қарағанда,осы бір белгісіз ерлік иелерінің еленіп-ескеріле 

бермейтіні де рас. Осының салдары ғой. Жеңіс құрметіне арналған соғыс ардагерлерімен кездесуге Ақанды 

шақырмағаны. Шынтуайтқа келгенде,қара жұмыс та қан майданнан еш кем болған жоқ. Олар да «Майдан 

үшін!», «Жеңіс үшін!» деп, жан-тәнін  аямай еңбек еткен. 

Асылы, адамның шынайы болмысы,бет-бейнесі басына іс түскен қиын сәтте танылып, ақтарыла 

ашылады ғой. Бір ауылда өскен,тіпті күні бүгінге дейін көрші тұратын Ақан мен Құмырай майданға бірге 

аттанды. Елде жүргендегі екеуінің арасындағы ағайындық дүдадараздықты,осындай ел басына күн туған 

қысталаң шақта,қанша ескермейін дегенімен, Құмырай іс- әрекеті Ақанды алыстата береді. Екеуінің, еш 

ымыраға келмейтін екі түрлі көзқарас,екі түрлі сананың адамдары екенін пайымдады Ақан. Бұл түптеп 

келгенде жеке бастың арасындағы бақастық емес, бұл жалпы мінездің өзгешелігі, рухтарының бір қазанда 

қайнаса да қабыспайтын қарама-қайшылығы тудырған бітіспес майдан сықылды еді. 
Повесте бұл жағдайларды жазушы барынша шынайы,кейіпкер іс-әрекеттері, характер қақтығыстары 

арқылы ашып отырады. Осы екі бейне арқылы автор бұл өмірде қатар өмір сүргенмен бір-бірімен ешуақытта 

бітіспейтін Жақсылық пен Жамандықтың мәңгілік күресін көрсеткен дейміз. Шығармадағы бірден–бір 

шоқтығы биік тұлға-Алма кемпірдің бейнесі. Осыған дейін соғыс кезіндегі ауыл өмірін суреттеген 

шығармалардағы әйелдер образынан ерекшелігі сол-бұл барынша ұлттық деңгейде көтерілген жиынтықты 

бейне болып шыққан.Себебі, жоғарыда сөз еткен кейіпкерлерден көркемдік жағынан шоқтықтысы да,мінезі сан 

қырынан ашылғаны да, адамгершілік іс-әрекеттерінің нанымдылығымен көзге ерекше түсетіні де осы образ. 

Бұл бейнені жасауда автор титтей де шарттылыққа, схеметизмге бармаған,сондықтан да болуы керек, оның 

барша әрекет-қылықтары қарапайым әрі иланымды. Қазақтың ескі салтымен қосылған үшінші күйеуі Ақанды 

майданға шығарып салғаннан кейінгі мына сөзіне назар аударып көріңізші: «Басқаны білмеймін ер-азаматтың 

қадірі мен үшін әсіресе артық,көзімнің қарашығындай қымбат,жаным мен бойымдағы барымды садақалар 
ардағым еді» [1,69б]. Бұл-Алманың шын сыры болатын. Сондықтан да бір шаңырақтағы оншақты жанның бас 

көтерер иесі өзі болып қалғанда,еш қиындыққа мойымай, Ақан келгенше оның түтінін түзу шығаруға,оған 

да,өзіне де сөз келтірмеуге жанын салды. 

Қанша қиналса да: «А,құдай ер-азаматты сақта,а,құдай Отанды сақта», [1,65б] - деп тәңірге 

жалбарынатын. Тегінде, жауды жеңген қару ғана ма,жауды жеңген Алма сияқты мыңдаған әйелдің тілеуі, 

солардың  қарғысы. Аңыраған ананың,қырмызыдай қыздардың көз жасы. Соғыс кезінде ауылдағы атқамінерлер 

жесір әйел, жетім балаларды тым басынып, әпербақандық жасап жібермеді ме. Повестегі колхоз бастығы 

Нартайдың да әйелдерге көрсетпегені жоқ. Бір есептен бұл да Құмырайдың даңғойлау түрі. Оның елді қан 

қақсатқан қатігездігі шығармада шынайы суреттелген дейміз. Нартайдың көрсеткен қандай иттігі болса да 

Алма шыдады, жүнжіп, жігері құм болған жоқ, күресе білді. Біз Алма бойында халықтық қасиет, ұлттық 

ерекшелік басым дегенде, осындай жағдайларға қарап айтамыз. Мұнда тек Алманың адамгершілік жарқын 
болмыс, жан күйі таразыланып тұрған жоқ, Алма сияқты барша қазақ әйелінің рухани ар тазалығын, 

кіршіксіздігін, жанының мөлдірлігін, қайсарлығын елестетер едік. 

Бірыңғай бүгінгі заман тақырыбына, замандас өміріне қалам тартқан О.Бөкей творчествосы шығарма 

сайын күрделіленіп отырады. Ол-өз заманы,өзі бірге жүріп, біте қайнасқан замандастары алдындағы қарыз-

парызды терең түсінген қаламгер. Сондықтан да жазушы өз шығармаларында әрқилы түрлік ізденістерге 

барды. Бұрынырақ жазылған «Мұзтау» повесі мен «Жасын» сияқты әңгімелерін айтпағанда, жоғарыда сөз еткен 

«Бәрі де майдан» повесіндегі кейіпкер характерін ашу жолындағы пайымдаулар мен толғаныстар да осы 

авторлық тынымсыз ізденістердің нәтижесі. Осы орайда, автор творчествосындағы негізгі бір күрделі желіні 

айрықша атап айтуымыз керек. Ол осынау өмірдегі бірімен-бірі өлердей өш Жақсылық пен Жамандық. Жазушы 

әр шығармасында осы екі дүниенің арасындағы бітіспес күресті әр қырынан алып аша түсуге ұмтылған. 

Айталық, «Мұзтау» [2] повесіндегі жаны таза жүрегі адал Ақтан мен алаяқ,зұлым Қанның қақтығысынан да 

адалдық пен арамдықтың, жақсылық пен жамандықтың айқасына куә боламыз. Бірақ түптің түбінде Ақтанның 
жеңетініне сенесіз. Өткені оның ісі адал, ақ–әділ. 

О.Бөкей өз творчествосы туралы айта келіп: «Жер бетіндегі миллиондаған адамдар қаншалықты бір-

біріне ұқсамайтын, әйтеуір бір ерекшелігімен дараланса, олардың мінез-құлқы, жан қалтарыстары да 

соншалықты өзгеше, ешқандай ілім- білімнің қолынан келмейтін жұмбақты дер едім. Пенденің не ойлап 

тұрғанын, жан сарайында ненің жанып жатқанын күні бұрын білер амал-айла, құрал-сайман ойлап табылған 

жоқ. Сол секілді табиғат иеміздің де толайым құпия- сырларын толық аша алдық па?! Міне, мен жазған 

дүниелердің тылсымдылығы әрі кейіпкерлерімнің қиялшыл да арманшыл болып келері сондықтан. Бәлкім,бұл 

өмірде болған емес,бірақ болуы мүмкін оқиғалардың,әсіресе ынтықтырарынан шығар-ау. Өз 
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замандастарымның толыққанды бейнесін өзімді қойып,мұқым қазақ әдебиеті жасап біткен жоқ, ұмтылыстар 

мен ізденістердің соңында жүр» [3,161б]- деген еді. 

Бір ерекшелігі – бұл кейіпкерлерді әдебиетіміздегі замандастар бейнесі галериясынан басқаға 

шатастырмай бірден танитынымыз. Бұл да жазушының образ таңдаудағы өзіндік ізденісінің нәтижесі. Мұның 

сыры - О.Бөкейдің өз кейіпкерлерінің іс-әрекетінен гөрі, олардың ішкі әлеміне, жан дүниесіне көбірек 

үңілетіндігінде еді. Жазушы солардың әрекеті, мінез-құлқы, көзқарасы арқылы, бүгінгі өмір шындығын, оның 

алуан түрлі шындығын ашып қоймай, өткенімізге ой тоқтатып қарайды, болашағымызға да көз жібереді. Ол 

характерлерді шебер ашады, солардың көзқарасы ұғым–түсінігі арқылы дәуірдің өзекті мәселелерін батыл 
көтереді. Жалпы алғанда, Оралхан Бөкейдің шығармалары қазақ повесінің қазіргі дәуірдегі жаңа бет алысын, 

жетістіктерін, сонымен қатар, алда ізденер бағытын көрсете алады. Оралханның суреткерлік талантын да 

танытады. 
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Әбілқайыр хан өз алдына бөлек феномен, оның жұбайы Бопай ханым да – жеке зерттеуді қажет ететін 

дара тұлға. Бопай – ел басқару ісіне араласқан қайраткер, дипломат. Ол күйеуі Әбілқайырдың саяси қадамына 

қолдау көрсеткен. Тарихи деректер жаулардан қазақ жерін сақтап қалуды көздеген Әбілқайырға адал жар, ел 

ісіне араласып, ақыл қосқан парасат иесі болғанын көрсетеді. Төле, Қазыбек, Әйтеке билермен, Есеттей 

баһадүр-батырлармен замандас болған. 

Алдымен, Бопай ханымның шыққан тегіне назар аударсақ, қайсыбір авторлар Еділ қалмақтарына қарсы 

жорықтарда қолбасшылығымен танылған Сүйіндік батырдың қызы десе, бірі Адай Табынай батырдың қызы 
дейді. Халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлы «Елең-алаң»романында Қосай Сүйіндік батырдың қызы деп жазса, 

Тахауи Ахтановтың «Ант» драмасында Бопай «Әлімнің батыры, Дастанның отыз ұлының ішіндегі ақ 

маңдайлы, жалғыз қызы еді» деп келтіріледі [1]. 

Әбілхайыр мен оның заманын көп зерттеген ғалым С.Өтениязов Бопай – Адай қызы деген тұжырымнан 

айнымайды. Ал тарихшы ғалым, Әбілхайыр мен қазақ-орыс қатынастарын көп зерттеген Қ.Есламғалиұлы төре 

тұқымынан деп жазған («Ана тілі» газеті, 18.11.2009 ж.). «Батыс Қазақ энциклопедиясына» да осы дерек 

енгізілген (А., "Арыс" баспасы, 2010, 194-б.). Қазақ елін көп аралаған тілмәш Я.Гуляев Мырзатай батырдың 

Әбілхайырдың Бопайдан туған үлкен баласы Нұралыға «дядя» болып келетінін айтыпты. Бопайдың Адай 

руынан екенін тарихшы Витебский «И.Неплюев пен Орынбор губерниясы» атты кітабында ашық жазған. Адай 

шежіресі негізінде дүниеге келген дарынды ақын Светқали Нұржановтың «Хан кегі» атты поэмасында Бопай 

шыққан әулеттің адамдары түгелдей аттары аталып, түстеліп жазылған. Бұл дастанды оқыған адам Бопайдың 
Табынай Сүйіндік батырдың қызы болғандығына шек келтірмейді [2]. 

Бопайдың ерге тән парасаттылығы мен күш-қуаты оның сұлу келбеті және тартымдылығы ерекше 

үйлесім тапқандығы туралы ағылшын суретшісі Джон Кэстльдің Кіші жүз қазақтарына саяхат «Журналында» 

айтылады. Джон Кэстль 1736 жылы маусымда Әбілқайырдың жазғы ордасына барған сапарында Бопайдың 

суретін салады, бұл тұста оған ханның отбасымен жақын танысуға және оның басты әйелінің суретін салуға 

мүмкіндік туады. Оның Шыңғыс тұқымынан шыққандығы жөнінде қосымша мәліметті береді [3]. 

Орыстың зерттеуші ғалымы И.Ерофеева «счастливый союз Бопай и Абилхаира был весьма 

гармоничный» деп баға берген. Көшпелілердің қоғамдық жиналыстарында Әбілқайыр мен Бопай әсерлі және 

үйлесімді жұп ретінде көрінді. Хан мен оның әйелі өмірлерінің көптеген жауапты сәттерінде қазақ 

сұлтандарының жиналыстарына бірге келуді қалады. Бопай Әбілқайырдың өмірдегі тек адал жары ғана емес, 

сонымен қатар қоғамдық істерде ақылды кеңесшісі мен сенімді серігі болды. А.И.Тевкелевтің, П.И.Рычковтың 

және И.И.Неплюевтің бірқатар пікірлеріне қарағанда, ол Әбілқайырдың негізгі саяси қимылдары мен 
әлеуметтік қайта құрудағы жоспарларына көмектесті, бірақ жұбайының кейбір жаман қасиеттерін біле тұра 

оған тоқтау айтып, ашуын басып, қажет болған кезінде түзеп те отырды. Тіпті Бопай кейбір кездерде қолына 

қаруын алып, жауға қарсы шапқан сәттеріде болды [2]. 

Ханды билеушіден гөрі халықтың қызметшісі деп білетін елдің өкілі ретінде ол төресін ашса алақанында, 

жұмса жұдырығында ұстап, айтқанына көндіріп, айдауына жүргізгеніне және дау жоқ. Бірақ соның бәр-бәрін ол 

әдептен озбай ақылмен атқарған сыңайлы. 

Бопай ханым ел тарихында хатталған кіші, орта жүзден 500 белгілі сұлтан, би, батыр, старшындар бас 

қосқан 1748 жылдың маусымындағы кеңеске қатысқан. Кеңесте елдің болашақ даму барысын талқыға салған 

Әбілқайыр хан қазақ-орыс қарым-қатынасындағы бетбұрысты қадамдарындағы басты мақсатым - «өзім үшін 
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емес, бүкіл қазақ халқының пайдасы мен тыныш өмірін қамтамасыз ету болды» дей келе ханды мойындамай 

бетімен жайылған жұртын сынға алады. Ханнан соң Бопай ханым сөз алған. Ханым: «Біріншіден, тыныш өмір 

қамтамасыз етілді. Екіншіден, ешқандай сыртқы жау бізге қарсы батыл шабуылдай алмайды… Біз ұлымызды 

Ресейге аманатқа жібердік, оны енді алмастыру қажет. Аң екеш аң да баласын аялайды, басқалар сияқты біз де 

балаларымызды қимаймыз. Сонда Әбілқайыр хан балаларын аманатқа өзіне сенбей беріп отырған жоқ, 

өзгелердің, қырғыз-қайсақ «халқының тұрақсыздығынан беріп отыр», - деп сөзін аяқтайды. Ханымның әрбір 

сөзін тыңдап көпшілікке әсерін бақылаған Сақмар казагы Көбек: «Ханым сөзіне қазақ старшындарының 

ешқайсысы жауап қайтара алмады, керісінше, оның айтқанын толық растады», - деп мойындайды [4]. Бауыр еті 
баласын шалғайға, жат жерге жіберіп, шырылдап құлыны үшін қиналса да, ел қамы үшін аналық махаббатын 

ортаға салуы да қазақ әйелінің парасатын көрсетеді. 

Тарихшы А.И.Левшин: «Бопай өзінің ақылдылығы арқасында бүкіл Кіші жүздің құрметіне бөленді және 

кейде оны басқаруға үлкен ықпал етті», - деп жазды [5]. 

Мұның өзі ханымның қазақ қоғамында толық мойындалған тұлғаға айналғанын дәлелдейді. Міне, қиын 

күндерде ел тыныштығы мен бірлігі үшін пенде басындағы қайғыны да, ауыртпалық пен алауыздықты жеңе 

білетін көнбісті де, көреген қазақ әйелінің бейнесі. 
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Қазақ – табиғатынан ділмар, шешен халық. Сөз қадірін білген халқымыз ел ішінен шыққан тума дарын 
шешендерді, ақылгөй қария, күміс көмей әнші-жыршыларды айрықша көтермелеген. Тілі қылыштың жүзіндей 

өткір, ойы салиқалы, терең, қысылшаңда қиыннан қиыстырып жол табатын шешендердің әділ төрелігіне тоқтай 

да білген. Тарихқа көз жүгіртсек, би, шешендерге кенде болмаған екенбіз. Заманында атағы айналаға кеңінен 

танылып, әділ билігімен дау түйінін шешкен, сөзі талайға тоқтам салған асыл тұлға, Былшық би атанған Құтаяқ 

Сейітұлы. 

Билік кісіге ата күші, ана сүтімен дарыған табиғи қасиет арқылы келетін. Оның шарты өте қиын еді: 

қаршадай бала кезінен қарт абыздыққа дейін би болып жету үшін орасан зор білік пен білім, хан бұрылып 

қарарлықтай сес пен сұс, жұртты өнегесімен де, сөзімен де баурап аларлық арқалылық, сөздің күллі киесі мен 

жүйесін қапысыз білетін шешендік пен шеберлік, әсіресе, қанына қарайып тұрған қалың жұртты да, қара суды 

да тоқтата аларлық әділдік, соның бәрін мінсіз алып жүрерлік мәрттік, мызғуды білмейтін сөзіне, ісіне, сертіне 

беріктік керек еді. Бұл үшін халықтың тарихын, философиясын, ұлы өнегелердің шежіресін даналық дәрежеде 
игеру қажет еді. …Былшық би сондай тұлға. Бергі төртқара, Әлім ішінде ғана емес, күллі Кіші жүз көлеміндегі 

санаулылардың бірі, бірегейі. Замандастары мойындаған Кіші жүздің кенже биі [1]. 

Былшық би 1860 жылы дуниеге келген. Әкесі – Әбдібайдың Сейіті атақты бай, айбынды азамат болған. 

Азан шақырылып қойған аты Құтаяқ болғанымен, өсе келе елді аузына қаратып, шешендігімен, даналығымен 

көзге түскен оны халық Былшық би деп атап кеткен [2]. 

Жасы алпысқа жақындағанша ер баласы болмай жүрген Сейітке бірде әйгілі Көтібардың Есеті замандас 

сырласы «Сен ұнжырғаңды түсіре берме, Алла қаласа, ұлды боласың, ұлың дана, атақты адам болады. Мен түс 

көрдім. Түсімде сенің отыңның басынан бір бәйтерек өсіп, шаңырағыңнан шығып, мәуелеп тұр екен» депті. 

Атақты батыр, арқалы әулие Есеттің түсі айнымай келген деседі. Сейіт ұлан-асыр той жасап, сыйлас ағайынға 

дәулетін молынан шашып, игі жақсылардың басын қосып, батасын алып, зарығып көрген ұлының атын Құтаяқ 

қояды. Сол Құтаяқ, бетіне ешкім жел болып тимей, еркін өседі. Сөзімен, қылығымен тілеулес жұрттың бәрін 

қуантып жүред. Құтаяқ жеті жасқа толғанда Сейіттің үйіне арнайы құтты болсын айтқалы Есет батыр келеді. 
Күзгі уақыт болса керек. Сыйлы қонағы Есеттің тобын бабымен жайлап отырған Сейіттің қойына қасқыр 

шабады. Жұрт дүрлігеді. Сыртқа ұмтылғандармен бірге Есеттің атқосшысы да шығуға ыңғайланғанда 

батырдың қасында отырған бала Құтаяқ әлгіні шалғайынан ұстап кідіртіп: «Тәйт, әй! Қасқыр шапса, қойдың 

иесі бар, иесін сақтайтын киесі бар, кие баққан қойды аяп, қонақтың қойда несі бар?!» деп тоқтатыпты да, 

Есетке қарап: «Әке, аруағыңызға – құлдық, сәнімен сапар шеккенде, тебінгіңді терлете тепкенде, жаныңа серік 

боларлық сұңғыла, сырбаз серіні ертпей, иен шектінің көңіл тоярлық ерін ертпей, жаман, малсақ періні ерткенің 

не?» депті. Бұл – Құтаяқтың ел аузына тараған, шешендігімен, даналығымен таңдандырған тұңғыш лебізі екен 

дейді үлкендер [1]. 
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Ұлттың ұйытқысы болып, алға сүйреген көсемдерін ескіліктің көсемдері деп жау санаған Кеңес өкіметі 

билікке келген тұста Былшық би де «халық жауы» деген атақпен түрмеге қамалып, бес жылдай қапаста 

ұсталады, сонда жазылмас дерттен көз жұмған. Сүйегі Ақтөбенің іргесінде Түйетөбеге жерленген [2]. 

Кіші жүздің ұрпақтары Былшық биге арнап кесене тұрғызды. Кесене Әйтеке би ауданы, Қарабұтақ 

ауылынан 10 шақырым қашықтықта қыр басында орналасқан. Кесененің ашылуына орай ас беріліп, ат 

шаптырып той жасалды. Сондай-ақ, жиналған халық палуандар күресі мен суырып салма ақындардың 

айтысына да куә болды. Кесене үшін таңдалған жер де ерекше. Биік бір төбенің басы. Қай жағынан қарасаңда, 

алыстан аппақ болып, мен мұндалып көрініп тұрады. Кесене құрылысын көруге барғанда қызық бір жайттың 
куәсі болдық. Кесене ішіне қарлығаш ұя салыпты. Құрылысшы жігіттерден де, күнделіті тарсыл-гүрсілден 

үрікпейтін көрінеді. Бұл осы ісімізді Былшық би бабаның рухының қолдағаны болар дейді табиғаттың тылсым 

құбылысына түсінік берген Аябереген Қарпықов. Бүгінде оның кесенесі биік қыр басынан аппақ мәрмәр 

тастары мен мұндалап, адамдарды ізгілікке, бірлікке шақырып тұрғандай. Былшық би биігі аласармайды [3]. 

Терең ойлы, тапқыр тілді Былшық шешенмен талай тарландар иық теңестіре алмаған. Жүйесін тауып, 

тігісін жатқызып, қара қылды қақ жарып айтқан,інжу-маржандай асыл ойларға толы, сымбаты мен сыры 

келіскен толғамдары халық жадында сақталған.Оған далел бірде Былшық би бар жиында бір оқымысты молда 

шариғат айтып отырып, «қазақ арабтан шыққан, Әнес сахабаның тұқымы боламыз» депті. Былшық би отырып: 

«Тақсыр, бекер айтасыз, қазақтың діні болмаса, қаны арабқа қосылмайды. Біз әлемді тітіреткен түркінің 

тұқымымыз» депті. Молда да жеңілгісі келмей: «Би-аға, біз талай нәсілмен буданбыз ғой, сонда біздің 

тұқымның қандай болғаны?» - депті. Сонда би: 

Қалмақпен будан қайсар болады, 
Қарақалпақпен будан сайқал болады, 

Өзбекпен будан малсақ болады, 

Татармен будан жортақ болады, 

Естекпен будан қорқақ болады, 

Осылардың бәрі қосылып, 

Қалың қазаққа ортақ болады, – дегенде молда үнсіз қалыпты. Былшық теңдесі жоқ би, көреген кемеңгер, 

арқалы шешен, аруақты әулие, зерделі білгір, ірі ойшыл болуымен қатар, қазақы қоғамның барлық саласына 

белсене араласқан қайраткер және ұлы шежіреші, тарихшы болған. Ә.Қойлыбаевтың айтуынша, Сыр бойының 

ұлы шежірешісі Қарасақал Ерімбет болса, Қырдың шежіресін сомдаған сұңғыла – Құламан Былшық екенін 

білгір шежіретанушы Өмірзақ Ахметов мойындаған [1]. 

Би Шыманның Мырзағұлы келтірген дерекке сүйенсек, "Мен ешкімге сөзден де, істен де есе жібермедім 
деймін ғой. Расында сөзден тосылдым. Бір жылы жолшыбайлап төртқараның құламаны Сейітұлы Былшық биге 

соқтым. Ауылы көшіп келе жатыр екен. «Жақын жерге қонамыз, қонақ болып кет» деген соң көш-жөнекей 

әңгімелесіп келе жатқанбыз. Төртқара көші өте салтанатты екен. Қызыл-жасыл киінген бір топ қыз қасымыздан 

шауып өтті. Бұрымдарына таққан үкілері ойнап бара жатты. Төртқараның Қойлан деген қызынан туған 

жиендігіме салып, Былшық биге «Мына Төртқараның қыздары бөкселерін үкілеп алған ба, немене?» дедім. Би 

ойланып жатпастан: «Е, үкілемей қайтеді, сондай бөкседен Мырзағұлдай би шығатын болған соң», - деді. 

Жауап айта алмай, тосылып қалдым". Ғайыптан сөйлейтін көреген би, тереңнен толғайтын ойшыл сөз зергері 

екендігін осындай мысалдар дәлел бола алады. 

Былшық би "бес қара руы емес пе еді?" деп мысқылдаған ақсақалға былай жауап қайтарыпты: 

– О, ақсақал! Мысқылың мұртыңа, күлкің өзіңе, сөзіңе құлдық. Қазағым қашаннан бері қара емес пе еді? 

Қара қазақ күнге күймеген, аязыңды сезбеген, жауға басын имеген, басқа елге жау боп тимеген ел емес пе еді? 
Қой басынан қорыққан келіншектей Төртқара деген сөзден үріккенің не болғаның? Көрші отырған, дәрет 

жетерлік жердегі руларды білмейсің, үйіңе келген құдайы қонақтардың руын мазақтап күлесің, сонда сен 

қалайша би болғаның, қатарыңа сый болғаның? Отағасы, сен білмесең, мен айтайын: Әлімнің алты баласының 

бірі Қарамашақтан туған Оразгелді, Ораз, Жаншұқыр, Қараш төртеуі бірге ержетіп, төртеуі бірдей сөз ұстап, ел 

билеп, төртеуі бірге теңселіп атқа мінген соң халық «Төртқара» деп атап кеткен. Біз соның бір бұтағы 

Қарашынанбыз. Мына боз сақал мысқылдағандай біздің елде шынында бес қара да бар. Халық бес Шектіні «Бес 

қара», алты Әлімді «Алты қара», жеті сала Жетіруды «Жеті қара», он екі ата Байұлын «Он екі қара» дейді. Біз, 

кіші жүздіктер үшін, «қара» сөзі қайратты, қаһарлы, қасиетті деген үш ұғымның біріккеніндей есептелінеді. 

Шаңырағына Қыдыр қонған қазағым, үйіне кірген қонағын киіміне қарап қабылдап, сөзі мен ақылына қарай 

шығарып салмайтын ба еді, басшымыздың жөн сөзін аяқтатпай, атамыздың атын мазақтап, бұл не басынғаның? 

Болмаса, үйіме неге келеді деп кіржіңдеген түрің бе? «Әулие аттаған оңбас» дегендей, аруақты ауылдың 

ақсақалы деген соң сәлем бере келдік, болмаса, айналдырған үш адам қойшының қосынан ас ішіп жүре 
бермейміз бе? - деп тоқтапты [1]. 

Былшық бидің берген ұтқыр жауаптары түпсіз тереңдігімен, алғыр, тапқыр болмысымен, қуатты, кестелі 

көркемдігімен, мағыналық айқындығымен, үлгілі қасиеттерімен, ғибратты даналығымен өзгешеленеді. 

Қазақ жерінде әділдіктің салтанат құруы үшін терін төккен «Талғанда тіреу, сасқанда сүйеу» болған 

шешен-билер есімдерін ұмытпауымыз керек. 
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ҒАЛЫМ ЕДІГЕ ТҰРСЫНОВ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ ФОЛЬКЛОРТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Оразбайқызы С. 
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Саналы ғұмырының 50 жылдан астам уақытын шығармашылыққа арнап, ғылым жолына түскен, одан 

тамаша, нәтижелi табыстарға қол жеткiзген Едіге Дәріғұлұлы Тұрсыновтың өмiр жолы iзденiске толы. 

Өзiнiң ғылыми зерттеу еңбектерiн қазақ фольклорының ежелгі дәуірдегі тарихына, этнография мен ауыз 

әдебиетi мұраларының текстологиясы мәселелерiне, әдебиет пен өнер проблемаларына арнаған 

фольклортанушы ғалым, филология ғылымының докторы, профессор Е.Д.Тұрсыновтың қазақ 

фольклортануындағы ғылыми еңбектерiнiң орны бөлек. Едіге Дәріғұлұлы Тұрсынов 1942 жылы Ақтөбе 

қаласында дүниеге келген. 1964 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын үздік аяқтаған. 1964 – 

1966 жылдар аралығында Целиноградтағы медициналық институтында орыс тілі мен латын тілінен дәріс 

берген. 1966 – 1988 жылдары М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында кіші содан соң аға 

ғылыми қызметкер болып жұмыс атқарған. «Ай» және «Ақ желкен» журналдарында редакторлық қызмет 
істеген. 1975 жылы кандидаттық қорғап, 2003 жылы филология ғылымдарының докторы атағына ие болды.  

Едіге Тұрсыновтың бүгінгі күнге дейін жарық көрген «Қазақ тұрмыс – салт ертегілерінің генезисі» 

(1973); «Происхождение древних типов носителей казахской устно – поэтической традиции»; (1976), 

«Кочевники. Эстетика ( Познание мира традиционным казахским искусством)» (1978,1993); «Казахские сказки 

о животных ( Легенды, предания, бытовые предания, рассказы и сказки)» (1983); «Жаурыншы – прототип 

жырау» (1995); « Возникновение баксы, акынов, сэри и жырау», (1999); « Древнетюркский фольклор: истоки и 

становление», (2001); «Истоки тюркского фольклора. Қорқыт» (2001); «Атамекен. На земле предков»( 2002) 

еңбектеріқазақ фольклорының iргелi де мағыналы басылымдары санатына жатады. 

Қазақ халқының бай ауыз әдебиетi рухани мұрасының жинастырылып, зерттелуi, оның насихатталып, 

саралануы, халқымыздың рухани сұранысын қанағаттандыратын сөз өнерi, нақтырақ айтсақ, фольклоры – 

тереңге тамыр жайған, әрiден тартып нәр алатын, өткенге ой тастап, бүгiнмен қауыштыратын, танып түсiнуге 
мүмкiндiк беретiн, мәдени бай мұрасының бiр саласы. Яғни, қазақ фольклорын қаншалықты жете түсiнiп 

қабылдасақ, өз халқымыздың табиғатын, жаратылысын да соншалықты жете меңгерiп, түсiнушiлiкпен, зор 

қызығушылықпен, асқан табандылықпен қабылдаймыз. Осы орайда, Е.Тұрсыновтың қазақ фольклортануының 

белестi биiгi болып саналатын көптеген ғылыми мақалаларының берерi мол, тәрбиелiк мәнiнiң зор екенiн атап 

өткен жөн. Ғалымның еңбектерi оқырмандардың үлкен сұранысына ие. Олар, әсiресе, ғылым жолын таңдаған 

немесе қазақтың фольклортану ғылымын тереңiрек оқып бiлгiсi келетiн жастар үшiн аса қажеттi еңбектер 

болып табылады. Сонымен бiрге, оқулықтар мен оқу құралдарын дайындау барысында және қазақ фольклоры 

туралы зерттеулерде, ғылыми мақалаларда әдiснамалық бағытта қолданылады.  

Білгір ғалым Е.Т.Тұрсынов талантты фольклортанушы ретінде танылып, қазақ фольклорының ежелгі 

тарихының алғашқы ғылыми басылымын дайындап, алғы сөзі мен түсініктерін жазды, қыруар текстологиялық 

жұмыстар атқарды. Ол сонымен бірге Қорқыт мұрасына аса көңіл бөліп, айтыс жанрының табиғатын зерттеу 
ісіне ерекше көңіл бөліп, акдемиялық басылымдарының сапалы шығуына көп еңбек сіңірді. Әдебиеттанушы, 

фольклортанушы және мәтінтанушы ғалымның соңында қалған ғылыми еңбектерін қазіргі тәуелсіздік 

талаптары биігінен қарап бағалаудың мезгілі жетті. Қазақ әдебиетін зерттеудің қай саласында болсын жемісті 

еңбек еткен ғалым мұрасының бүгінгі әдебиеттану ғылымы үшін ғибраты мол. Сол себепті Е.Тұрсыновтың 

әдебиет тарихы мен фольклорды зерттеп, мәтінтану ісіне қосқан үлесін қамтыған жеке диплом жұмысын жазу 

тақырыптың өзектілігін аңғартады. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Е.Тұрсынов қазақ фольклорының байырғы дәуіріне 

қатысты өз пікірін былай бастайды: «Ақын, жырау, сал, сері, т.б. осы сияқты ауыз әдебиеті өкілдерінің  

қалыптасуы - жалпы өнер дәстүрінің мыңдаған жылдар бойында сатылап дамып, жетіліп , сала – сала болып 

бөлінуінің жемісі. Өнер дәстүрінің дамып,өзгеруі әлеуметтік – экономикалық жағдайлардың дамып, өзгеруімен 

тығыз байланыста болмақ. « Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, 

политический и духовный процессы жизни вообще» ,- дейді К.Маркс (Маркс и Энгельс, т.13, стр. 7) осыған 
байланысты фольклор өкілдері типтерінің шығу тарихын зерттеу үшін мәселені ата – бабаларымыздың 

әлеуметтік – экономикалық тұрмысының, рухани тіршілігінің кең суреті аясында қарастырғанымыз жөн, - дейді 

Е.Тұрсынов (Қазақ ауыз әдебиетін жасаушыларының байырғы өкілдері еңбегінде, 1976. 6 бет.) Егер бұл пікірді 

жоққа шығарар болсақ, біз жай ғана баяндаушылыққа, ой – жоба салушылыққа ауытқып кетуіміз ғажап емес» 

[1.16]. 

Фольклордың шығу тегін сөз еткенде қазақ ғалым сөз өнерінің тарихын туысқан түркі – моңғол 

халықтары фольклорынан, жалпы түркі – моңғол халықтарының тарихынан өліп қарауға болмайтынына ерекше 

назар аударады. Өйткені, оның айтуынша қазақ халқы дербес халық болып XV ғасырда қалыптасқанымен, 

оның этногенезисі бұдан талай мың жыл бұрын басталған. Тарихшы, антрополог, археологтардың көрсетуі 
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бойынша, халқымыздың ең арғы ата бабалары – түптүркі, түпмоңғол және түптұнғыстардың этник бірлестіктері 

– неолит дәуірінде қалыптасқан болатын.  

«Біздің заманымыздан бұрынғы 1 мыңжылдықта түркі тілдері едәуір жетіліп, ежелгі тркі бірлестігінің 

орнына жеке – жеке халықтар қалыптасты. Ерте заманғы түркілердің ата мекені Орталық Азия болғанжығы, 

түркілердің этногенезисі моңғол және тунгус – маньчжур халықтарымен тығыз байланыста өткендігі белгілі. ( 

Чернецев, 1973, стр.15-17; Викторова , 1973, стр.229; Алексеев, 1973,стр.57-59)» [1.22].  

Ғалым «түптүркі, түпмоңғол, түптунгустардың этник бірлестіктері аяғы салбырап, аспаннан түскен жоқ: 

олардың тамырлаын одан арғы дәуірде, палеолитте ( көне тас дәуірі) өмір сүрген тайпалардың ішінен іздеу 
керек. Әлкі замандардан бастап, бүгінгі қазаққа дейін созылған мыңдаған жылдардың желісінен тас дәуірінен 

бері қарай жалғасып келе жатқан ұзақ дәстүрдің іздерін байқауға болады. Бұл дәстүрдің бойынан қазақ 

фольклоры өкілдерінің ең көне типтерінің шығу тарихын іздеу керек. Осы ең көне типтерге ақын, бақсы, 

жырау, сал, сері, сыншылар жатады. Біздің зерттеуімізде осы типтердің шығу тегі сөз болады» дейді [2.26 ]. 

Ғалым Е.Тұрсынов «Фольклор өкілдері типтерінің шығу тегін анықтау үшін зерттеуді ең бастапқы 

кезеңдерден бастауымыз қажет. Әрине, көне тас дәуірінде ақын, жырау, сал, сері тағы басқа типтері әл 

қалыптас қоймағандығы айқын. Дегенмен, осы ұзақ процестің бастамасын ең көне дәуірлерден іздеу керек 

екенінде күмәніміз жоқ.  Мыңдаған жылдарға созылған процестің тарихи ретроспективасынан жаңылмай дұрыс 

аңғаруымыз үшін ең көне замандаға шолу жасағанымыз жөн» деген пікірді ұстанады [1.18]. 

Кей адамдардың : « Тас дәуірінде адамзат баласы жартылай хайуан еді ғой! Олардың тарихын фольклор 

тарихымен байланыстыруға бола ма?»- дегендерін талай естідік әрине. Мұны қалжың деп те келдік. Бірақ бұл 

қалжың емес, олардың тарихын фольклор тарихымен байланыстыруға болады [2.27]. 
Алғашқы қоғам тарихы алғашқы адамның пайда болуынан бастарлып, алғашқы әлеуметтік таптардың 

құрыла бастаған кезімен шектеледі. Археологияда бұл үлкен дәуірді бірнеше кезеңге бөледі. Алғашқысы – тас 

дәуірі. Оның өзін « көне тас дәуірі» (палеолит), «жаңа тас дәуірі» (неолит) деп екіге бөліп қарастырамыз. 

Алғашқы қоғамның ыдырайтап қоғамына ауыса бастаған кезеңін әдетте « металл дәуірі» деп атайды: бұған, 

негізінен, қола дәуірі жатады.  

Ғалым қазақтың ежелгі фольклорлық мұрасын зерттеу ісінде көп еңбек сіңірді. 1972 жылы қорғаған 

“Генезис казахской бытовой сказки” атты кандидаттық диссертациясының кейбір тұжырымдары бүгінгі талап 

тұрғысынан ескіргенімен сол кездегі ғылым үшін айтарлықтай жетістік болды. Бұл ретте Е.Тұрсыновтың 

“Қазақ ауыз әдебиетін жасаушылардың байырғы өкілдері” туралы ізденістері мен ой - тұжырымдары ұлттық 

фольклортану ғылымы үшін елеулі жаңалық болды.  

“Қазақ ауыз әдебиетінің байырғы өкілдерін” зерттеу барысында ғалым екі маңызды мәселеге баса назар 
аударды: біріншіден, қолда бар мәтіндерді сипаттап, екіншіден, өзіне дейінгі жазылған зерттеулерге 

тарихнамалық шолу жасады. Мәтіндік деректерді мерзімді баспасөзде және жеке кітап болып басылған 

нұсқалар мен жарыққа шықпай, әртүрлі архивтерде жатқан нұсқаларды салыстырып қарау негізінде В.Радлов, 

Н.Березин, Н.Ильминский жариялаған фольклор нұсқалары өте бағалы, толық әрі көркем, ал олардан басқа 

баспа бетін көрген мәтіндер толық күйіндегі жыр үлгісі емес, олардың қарасөз түріндегі баяны екенін 

анықтады.  

Сондай-ақ Е.Д.Тұрсынов "Золотая бита" (1989), "Бозінген" (1984), "Құйыршық" (1984) "Құйыршық" 

(1985), "Аяз данышпан"(1987), "Қазақ бақсы-балгерлері" (1993) кітаптарын құрастырушы. 

Қазақ фольлортануы мен әдебиеттануында маңызы зор "Қазақ әдебиетінің тарихы" (екі тарау, 1967), 

"История каз. литературы" (1968), "Қазақ фольклористикасы" (1972), "Казахский фольклор в собирании 

Г.Потанина" (1972), "Қазақ тарихи жырларының мәселелері" (1979), "Традиции и новаторство в 
художественном освоении действительности" (1981), "Қазақ фольклорының типологиясы" (1981), "Қазақтың 

қазіргі халық поэзиясы" (1973), "Ертегілер" (1988), "Кочевники - Эстетика" (1993) ғылыми еңбектердің 

авторларының бірі. 

Қазақ халқының бай ауыз әдебиетi рухани мұрасының жинастырылып, зерттелуi, оның насихатталып, 

саралануы, халқымыздың рухани сұранысын қанағаттандыратын сөз өнерi, нақтырақ айтсақ, фольклоры – 

тереңге тамыр жайған, әрiден тартып нәр алатын, өткенге ой тастап, бүгiнмен қауыштыратын, танып түсiнуге 

мүмкiндiк беретiн, мәдени бай мұрасының бiр саласы. Яғни, қазақ фольклорын қаншалықты жете түсiнiп 

қабылдасақ, өз халқымыздың табиғатын, жаратылысын да соншалықты жете меңгерiп, түсiнушiлiкпен 

қабылдаймыз. 

Осы орайда, Е.Тұрсыновтың қазақ фольклортануының белестi биiгi болып саналатын көптеген ғылыми 

мақалаларының берерi мол, тәрбиелiк мәнiнiң зор екенiн атап өткен жөн. Ғалымның еңбектерi оқырмандардың 

үлкен сұранысына ие. Олар, әсiресе, ғылым жолын таңдаған немесе қазақтың фольклортану ғылымын тереңiрек 
оқып бiлгiсi келетiн жастар үшiн аса қажеттi еңбектер болып табылады.  

Сонымен бiрге, оқулықтар мен оқу құралдарын дайындау барысында және қазақ фольклоры туралы 

зерттеулерде әдiснамалық бағытта қолданылады. 

Қолданылған әдебиеттер: 
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МІРЖАҚЫП ДУЛАТОВТЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ РУХ 

 

Орынбаева А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Міржақып Дулатов ХХ ғасыр бас кезінде қазақ қоғамында қанат жайған демократиялық қозғалысқа 

қатысып, елдің еркіндігі мен егемен ертеңі үшін күрескен Алаш қайраткері. Ол өз заманында қоңыраудай 

күмбірлеп, халқын білімге, ғылымға, оянуға шақырған ардагер азамат, сан қырлы саңлақ дарын екені сонау 
кезден бізге белгілі. Ол – тек поэзияда ғана емес, шығармашылық еңбектің қай саласында болмасын өзіндік із 

қалдырған дара тұлға. «Оян, қазақ!» жинағының алғы сөзінде: «Әркім өз қолында барына жомарт болғаны 

секілді, мен де өз мағлұматымша бишара халқымызға файда келтірмек әмлһилә үшбу рисәләні жаздым» [1, 47 

б.], – деп ізгі ниеті мен мұратын оқырманға баяндайды.  

Алаш алыбы Ахмет Байтұрсынов «маса» болып ұйқыдағы елді оятуға тырысса, Сұлтанмахмұт «Қараңғы 

қазақ көгіне өрмелеп шығып күн» болғысы келсе, Міржақып «Оян, қазақ!», – деп  үн қосады. 

Алаш арысының«Көзіңді аш, оян, қазақ, көтер басты, Өткізбей қараңғыда бекер жасты! Жер кетті, дін 

нашарлап, хал һарам боп, Қазағым, енді жату жарамасты!» [1, 46 б.],–деген төрт жолынан  қаншама мағына, 

терең сыр аңғарамыз. Бодандық бұғауы мен қараңғылық шырмауында қалған қазақ халқы санасын оятып, ілгері 

басуға жетелейтін  азаматтарға мұқтаж тұста бұл айтылған сөздер ел жадында жатталып қалды. Міржақыптың 

шығармаларындағы ұлттық рух Алаш идеясымен астасып жатыр. Мәселен, «Қазақ халқының бұрынғы һәм 

бүгінгі һәлі» деген өлеңінде: 
Жігіттің несі жігіт босқа жүрген, 

Қызметпен пайда беріп халыққа жақпай? 

Бәсең бол, әсем болсаң деген жөнмен, 

Һүнерін мұқтаждарға жүрсе сатпай. 

Адасып қараңғыда сорлы қазақ, 

Ай тумай, күн һәм шықпай, тұр таң атпай. 

Сөндірмей жанған отты көрген адам 

Қалайша тұру мүмкін жанға батпай [1, 48 б.],  

–деп дүйім жұртқа ой салады. Дін мен ұлт үшін жаныңды пида, малыңды тәрік етсең де аянбауға, 

мұқтаждарға қол созып, талапты болуға шақырады.  Келесі бөлімінде қазақтың қай нәсілден тарағаны туралы 

айта келе, халық ішінде болған алауыздық пен дұшпандық, ақылсыздық пен надандықтың себебінен «Дұшпанға 
таба, досқа күлкі» болғанымызды баяндайды. «Қазақ халқының бұрынғы мәғишаты» өлеңінде ақын қазақ 

халқының бұрын қандай ел болғанын сипаттап, «Қазағым көрмегенің әлі алдыңда, Боларсың көне берсең мұнан 

жаман. Босында аяқ қолың қимылдап қал, Бір күнде тыпырлауға келмес шамаң» [1, 53 б.], – деп әрекет ету 

қажеттігіне назар аударады.  

Міржақып шығармаларындағы ұлттық рух, халық қамын ойлау мен ел басындағы мәселелердің шешімін 

табуға деген талпыныс айқын көрінеді. Халық ағарту, әйел теңдігі, ел басқару істеріне арналған өлеңдерінде 

Міржақып Дулатов тек қана ақын емес, сондай-ақ көреген саясаткер екендігіне көз жеткіземіз. «Сайлаулар 

хақында» өлеңінде автор:  

Ағадан іні айрылды, атадан ұл,  

Ағайын арзандады, қымбаттап пұл. 

Сатылды ғазиз ұждан аз ақшаға,  
Ғәләмәті надандықтың емес пе бұл? [1, 57 б.],–деп қазақ халқы үшін ең қастерлі нәрселердің саудаға 

түсіп, құнын жоғалтқанына күйінеді. Бұл өлең жолдары бүгінгі күнге дейін өзінің мәнін жоғалтқан жоқ. 

Өйткені әлемдік үдеріске ілесуге талпынған еліміздің өмірінде көптеген мерезді мәселелер пайда болып, 

ұлттық келбетімізге теріс әсерін тигізуде. Ақынның бұл өлеңі өңірімізден шыққан білімдар ақын Кердері 

Әбубәкірдің толғауымен үндеседі: 

Ағадан кетті ағалық,  

Ініден кетті кішілік, 

Інісі болып терең жар,  

Жүре алмай аға сүрініп. 

Атаның салған ақ жолы 

Тоқтап қалды кідіріп [2, 61 б.].  

Сонау Қарахан дәуірінде мемлекеттік дін деп қабылданған мұсылманшылық қазақ халқының этностық 
сипатына айналған болса, діннен ажырау ұлтық нақышымызды жоғалту екендігін терең түсінген Міржақып 

«Мәсжід – медресе хақында» деген шығармасында: 

Дегенмен «мен мұсылман» іс бітпейді, 

Бұл күнде жұрттың көбі дін күтпейді. 

Қазақша киім киіп, сөйлегенмен, 

Мойныңнан фарыз, уәжіп бір түспейді. 

Ортаға жарар еді мешіт салсаң, 

Намазды қаза қылмай барып тұрсаң. 

Бір ғалым, фазыл заттан имам сайлап, 
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Байларың жәрдем беріп, уақыф қылсаң. 

Дау десе ұмтылатын сорлы қазақ, 

Дін десе шалқаятын болды қазақ [1, 60 б.],–деген сөздері «Біссіміллә» деп сөйлеген қазақ ұлтының 

біртуар азаматы Әбубәкір Кердерінің, «Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық» деген Ы.Алтынсариннің, 

«Ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат парыз»[3],– деген Абайдың ойларымен ұштасады.   

Қазақтың асыл перзенті Міржақып Дулатов қазақ қыздарының малға сатылуы елде дау-дамай 

туындауына себепші болатындығын айтады. «Жесір дағуалары хақында» деген өлеңінде алпыс-жетпіс жасқа 

келген қарт адам он бес жасар қызды айттыруын, шариғатта жоқ әмеңгерлік пен бес-алты әйел алып тең 
ұстамай, күнәһар болған ер адамдарды сынайды. Он жеті, он сегізге жасы келмей қыз беріп мал алғанды қойса, 

«Жанжалсыз сонда жұмыс тынар еді, Шариғат пен низамға ұнар еді. Мүсәфірдің тыйылып көз жастары, Халық 

арасы тыныштықта тұрар еді» [1, 83 б.], – деп елдегі көп даудың шешімін әйел теңдігінде көреді.  

Міржақып Дулатұлы –«ХХ ғасырдың басында қазақ халқының отаршылдық езгіден құтылып, рухани 

оянуына үлкен үлес қосқан тұлғалардың бірі – Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейхановтың серіктесі, саяси-

қоғам қайраткері, ақын, жазушы, публицист, ағартушы ұстаз» [3, 105 б.]. Оның шығармашылық өнерінің 

жаңашылдық сипаты оның идеялық-көркемдік ізденістерінің аса құнды, қуатты болғандығынан, дүниетанымы 

мен сезім әлемінің өнерпаздық дарынының ешкімге ұқсамайтын қасиеттері молдығынан екені ешбір талас 

тудырмайды. Олай болса, Міржақып Дулатовтың поэзиясы, сан-салалы шығармашылық мұрасы – халық 

игілігіне әрқашан қызмет ете беретін асыл қазына.Ол – өзіне дейінгіұлттық мүддені жыр еткен асқақ 

тұлғалардың жолын жалғап, өзінен кейінгі толқынға үлгі болуға лайық қазақ елінің ардақтысы. М.Дулатовтың 

шығармаларындағы ұлттық рух – бүгінгі өскелең ұрпақтың санасын жарықтандырып, көкейіне нәр беретін  
сарқылмас дария.  
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ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ: ӘДЕБИ ДӘСТҮР ПЕН ЖАҢАШЫЛДЫҚ 

 

Өтеген А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақәдебиеті бүгінде өзіндік даму тарихы бар қалыптасқан сала. Қазақ әдебиетінің бай арнасы 

шетелдегі қазақ бауырларымыздың әдеби арнасымен толыса түспесе, кемімесі анық. Осы орайда, Қазақстаннан 

тыс жерлердегі қазақ ағайындардың әдеби мұрасы жөнінде де зерттеу мәселесінің аз еместігіне тоқталып 

өткіміз келеді. Шетелдегі қазақ әдебиеті ұғымының әдеби-тарихи және көркемдік-эстетитикалық жүйесі 

мейлінше ауқымды. Бүгінгі таңда әлемнің елуге жуық елінде 5 млн қандастарымыз тіршілік етіп жатқан болса, 

сол жердегі қазақ ұлтының рухани әлемі де жаңарып, жаңғыра бермек. Жазушы Оразынбай Егеубаевтің 
айтуынша: «Қытайдағы қазақ әдебиеті қорында қазіргі уақытта 100-ден астам роман, 600 хикаят, 900-дей 

өлеңдер жинағы, 150-ге жуық әдеби-сын кітаптары бар» [1.] 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев «Ұлттың рухани өмірі, оның мәдениетіне байланысты әлі де болса 

көпшілік қауымға жетпей жатқан тарихи, әдеби асыл мұраларымызды игеру жолында еңбектену, бұрын мән 

бермей келген халықтану, шығыстану, түркітану ілімдерін барынша дамытуға көңіл қою, ұлттық мәдени 

ерекшеліктерімізді сақтау, жинау, зерттеу ісін жетілдіре түсу – бүгінгі маңызды міндеттеріміздің қатарына 

кіреді» [2, 13-14 бб.] – деп өте орынды атап көрсетеді. Шындығында да, ұлтымыздың рухани байлығы тек 

қазіргі Қазақстан жерін мекен еткен еліміздің әдебиетімен шектелмейді.  

ХХ ғасыр топалаңымен келген ғасыр басындағы «солақай саясаттың» кесірінен шетел ауып кеткен 

қандастарымыздың ата-бабамыздан қалған әдеби мұраны түгелге жуық сақтап қалғаны бүгінде бізге белгілі 

болып отыр. Болашаққа батыр қадам басып, тәуелсіз мемлекетіміздің табанынан нық тұрған өркениетті 

елдердің алдыңғы қатарынан орын алуы үшін, жан-жағымыздағы әдеби мұрамызды да түгендеп отырғанды жөн 
деп білеміз.  

Шетелдегі қазақ әдебиеті хақында ғылыми еңбектер өте аз. Бір кездері осы тақырып аясында Ғабит 

Мүсірепов, Сәбит Мұқанов соңы соқпаққа із салса, кейіннен Р.Бердібай, Т.Кәкішев, С.Қирабаев, З.Сейітжан, 

Р.Нұрғалиев, Б.Майтанов, А.Жүнісов тағы басқалар аздап қалам тартқан екен. Зүфар Сейтжанұлы «Қытай 

қазақтары әдебиетінің туып, даму жолдары», Дүкен Мәсімханұлы «Қазақ және қытай әдебиеттеріндегі ұлттық 

дәстүр мен жаңашылдық (М.Әуезов және Лу Шүн шығармалары негізінде)» тақырыптарында докторлық 

диссертация қорғады. Сырайыл Ысқақұлы «Таңжарық Жолдыұлы және оның ақындық ортасын зерттеудің 

өзектілігі» (2008) тақырыптарында кандидаттық диссертация жазды. 
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Сонымен қатар, Дүкен Мәсімханұлының «Қытай қазақтары поэзиясындағы ұлт-азаттық идея (ХХ 

ғасырдың 20-50 жылдары)» (1999), «Сөз желкен», «Сарап», «Қазақ және қытай әдебиеттері: ұлттық дәстүр мен 

жаңашылдық», «Еуразиялық өркениет: ежелгі түркі және қытай халықтарының рухани қарым-қатынасы», Жәди 

Шәкенұлының «Жалғыздың үні», «Қытайдағы қазақтар», Қ.Байтанасованың «Эмиграциялық әдебиет: 

жаһандану үдерісі мен көркемдік сабақтастық» еңбектерін атап өтуге болады. Қытайдағы қазақ қандасымыз 

Ж.Шәкенұлы «Шыңжаң қазақ әдебиеті» деген тақырыппен жазылған көлемді еңбек жазды. Сонымен қатар, 

Қытайдағы қазақ әдебиеті туралы Д.Мәсімхан, М.Оразбай, О.Әділбек, Б.Жылқыбек, Қ.Шамақай, А.Тойшан, 

Б.Бәміш, Б.Қайрат, т.б. жазды. Дегенмен де, шетелдегі қазақ әдебиеті хақындағы зерттеулер әлі де болса 
толыққанды зерттеу нысанасына алынбаған.  

«Қытайдағы қазақ әдебиетінде көлемді эпикалық жанрдың бір түрі – роман жетпісінші жылдардың 

соңын ала дүниеге келді. Солардың алғащқыларының бірі Жақып Мырзақанұлының «Арман асуында» (1979) 

романы қазақ халқының азаттық қарсаңындағы тұрмыс-тіршілігі мен онан кейінгі (1949) дәуірде іске асқан 

күрес жолдарын арқау еткен» [3, 834-б.]. Ал Нығмет Мыңжанұлының «Қарлығаш» (1979) романында XX 

ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ халқының қоғамдық-әлеуметтік өмірі қамтылды. Мұрат пен Қарлығаш 

арасындағы сүйіспеншілік қоғамдық мәселелермен ұштастырыла суреттеледі. Романдағы негізгі кейіпкердің 

бірі Мұрат өмірдің сан түрлі күрес-тартыстарынан өтеді. Көкен байдың малының соңында жүріп үсіп өлген әке 

(Қаржаубай) қазасы Мұраттың көкірегіне кек болып ұялайды. Екіншіден, ұнатқан қызы Қарлығашты Көкеннің 

алмақ болуы да батыл әрекеттерге баруына себеп болады. Ол бас еркіндігі үшін күреседі. Осы жолда сан түрлі 

кедергілерге тап болады, бірақ бостандық үшін күресін тоқтатпайды. Көкеннің қолындағы Есім мен 

Қарлығашты құтқарады. Көмір кенінде жұмыс істеп, жұмысшыларды ереуілге ұйымдастырады. Бір кездегі 
жалшы ащы-тұщыны тата жүріп, жаңа сана деңгейіне көтеріледі. Гоминдаң өкіметінің үстемдігін жоймай, 

Көкендерден кек алу мүмкін емес екенін түсінеді. Сондықтан ол қызыл әскер сапына қосылып, елді азат етуге 

қатысады.  

Қарлығаш – көркімен де, өнермен де көп назарын аударған ақылды қыз. Ауыл мұғалімімен оқып, санасы 

оянады. Көкен байдың бірнеше әйел үстіне алмақ болуы оны ерте есейтеді. Мұратты өз теңім деп білген қыз 

Көкеннің озбырлығына қарсы тұрып, гониндан улығы Либаусаның алдында тайсалмай жауап береді, 

Жолсыздыққа қарсылығын мәлімдеп, қайсар, батыл қыз екенін байқатады. Ескі салт-сана берік сақталған 

аймақта жол табу оңайболмаса да, Қарлығаш қиындық пен киянатқа мойымай жарқын болашаққа ұмтылады. 

Бостандық танынаң алыс емес екенін сезеді. Көп ұзамай онын ойы іске асады.Өзінің қоғамдық орны мен 

беделіне қарай әрекет ететін кейіпкер – Көкен. Ол феодалдық қоғамдағы ескі салтты сақтап қалу үшін тартысқа 

түседі. Бұқара қауымға тізетін батырып үйренген Көкен бұл әдетің өмірдің заныңдай көреді. Бірақ бол ойы іске 
аспай қалады.  

Романдағы Қалиасқар да жағымсыз жағынан көрінеді. Өзінің қарабасынан қамын күйттейтін адам 

халықтық азаттық жолындағы күресіне қарсы шығады. Көкенге қарағанда епті, қу, ұлықпен тез тіл табуда 

жылпостық көрсететін, дегеніне оңай жолмен жетуге дағдыланған адам. Либаусан - Көкендердің ағат істерің 

тектегені былай тұрсын, оған дем беріп отыратын өкіметтің сенімді адамы.Қандай іс болсада сырттан бақылап 

пайда мен параға кенеледі. Екі жақты бір біріне жауластыра отырып, ортадан пайда табуды мақсат етеді. Бірақ 

төнкерістің күн сайын қанат жайып келе жатқанынан сескенеді. Сондықтан гоминдандық билікті сақтау 

жолында жанталасады. Жазушы сомдаған кейіпкерлерінің өзгеру, өсу жолдары табиғи нанымды бейнеленген. 

Түйіндей айтқанда, «Қарлығаш» романы азаттық алдындағы қазақ сахарасының өмір-тіршілігінің кең 

тұрғыдан суреттеген татымды туынды екендігін ерекше атап өтуге болады. Әрине, Қытайдағы қазақ 

әдебиетінің мол мұрасына бірер мақаланың көлемінде талдау жасау мүмкін еместігі белгілі. Дегенмен де, 
аталмыш тақырыпқа біз өзіміздің әлі де болса тоқталып, толыққанды талдау жасайтындығымызды 

ескертпекпіз. 

Қорыта келгенде, қазақ әдебиеті деп аталатын ұлы ұғымды Қазақстан көлемімен ғана шектесек, сыңар 

жақты көзқарас болар еді. Қазіргі таңда өзіміздің сонау Қытай мемлекетінен қоныс аударып, туған жерге табан 

тіреген қандас бауырларымыз Ақтөбе өңірінде де аз емес. Оларды «оралман» деген суық естілетін ұғыммен 

атап, шеттетпей, барынша мемлекеттік басқару органдарынан толыққанды қамқорлық жасалса. Әрине, мұндай 

пікір айтып, ұсыныс айтуымыз – мүмкін, біреулерге жат естіліп, құлаққа түрпідей тиюі де мүмкін. Дегенмен де, 

еліміздің жарқын болашағы – болашақ жас ұрпақтың қолында ескендігін ескерсек, біздің осы тарапта айтылған 

ой-пікірлеріміз ескерусіз қалмас деген ойдамыз. 

Екіншіден, Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік 

құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат-мүдделер туралы өзекті мәселе 
көтерілді. Олай болса, қазақ әдебиетіндей рухани бай мұрамызға сүбелі үлес болып қосылып отырған 

Қытайдағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің шығармашылығымен таныстыру, насихаттау жұмыстары 

кеңейтілсе дейміз.  
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CОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Перекоренко Н.С. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Бухгалтерский учет по праву занимает ведущее место в системе предпринимательской деятельности и 

управления бизнесом. Учет - это система постоянного отражения средств и ресурсов по всем видам и 

источникам возникновения, а также отражает все хозяйственные операции организации. В бухучете видны 

абсолютно все операции, которые были осуществлены организацией и имеют денежное выражение. Он 

является отражением всех производственных процессов, которые реально идут на предприятии, и служит, 

таким образом, базой для планирования бизнеса. 

В Казахстане организации публичного интереса и субъекты крупного предпринимательства переведены 

на МСФО, обязательно составление консолидированной финансовой отчетности организациями, имеющими 

дочерние компании. Развивается институт профессиональных бухгалтерских организаций, начала 
функционировать национальная сертификация профессиональных бухгалтеров. В докладе директора 

Департамента развития бухгалтерского учета, аудиторской деятельности и финансового контроля 

Министерства финансов Республики Казахстан Айтжановой Ж.Н. было сказано, что МСФО охвачены уже и 

субъекты малого предпринимательства, они проникают в государственный сектор[1]. 

Но, несмотря на организационные успехи, существуют на сегодняшний день, а со временем могут 

усложняться следующие проблемы: 

- формальный или вовсе отсутствующий подход регулирующих органов в части методологического 

обеспечения принципов и требований бухгалтерского учета; 

- формальное участие сертифицирующих профессиональных бухгалтерских объединений в 

регулировании бухгалтерского учета, нацеленных в настоящее время на коммерциализацию своей деятельности 

в виде принуждения бухгалтеров публичных и других организаций к платному обязательному обучению для 
допуска к сдаче экзаменов на получение сертификата профессионального бухгалтера; 

- неэффективность систем контроля качества финансовой отчетности, недостаточный уровень 

подготовки в высших учебных заведениях, слабая профессиональная подготовка бухгалтеров; 

- неопределенность официального статуса финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

МСФО; 

- высокие трудоемкость и затраты на подготовку консолидированной финансовой отчетности, отсутствие 

мотивации у руководителей и собственников организаций малого и среднего предпринимательства в получении 

такой отчетности; 

- зависимость законодательства от меняющихся правил МСФО, разрабатываемых зарубежной 

общественной организацией; 

- методологическая немощь уполномоченного органа в лице соответствующего департамента. 
Нурсеитов Э.О. характеризует, что серьезная проблема заключается в том, что в бухгалтерской среде до 

сих пор нет понимания МСФО и его влияния на учетные процессы. Основное, нет понимания необходимости 

полномасштабного перехода на МСФО и выгод от такого перехода. МСФО, разрабатываемые и утверждаемые 

Советом по МСФО, ни в одном государстве не являются нормативным документом. Тем не менее, например, 

директива ЕС обязывают составлять консолидированную отчетность по МСФО организации, чьи ценные 

бумагиобращаются на европейских биржах. Выясняется, что МСФО обязательно только для организаций, чьи 

акциикотируются на биржах. В таком случае неясна необходимость применения МСФО государственными 

предприятиями, субъектами малого и среднего предпринимательства. 

МСФО находятся в состоянии постоянного изменения и обновления. Кроме того, оказывает влияние и 

наметившаяся адаптация МСФО к US GAAP. Процедура изменения или замены стандарта весьма трудоемка, а 

потому и не быстра. Далее следуют известные сложности перевода МСФО на казахский или русский язык. Как 

результат – хроническое отставание. Но, следуя Закону РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», 
финансовая отчетность может считаться составленной по МСФО только тогда, когда есть официальный 

перевод. Он у нас есть – перевод МСФО образца 2011 года. Значит, финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с МСФО в редакции, например, 2013 года, не соответствует законодательству [2]. 

Рассмотрим систему государственного и негосударственного регулирования бухгалтерского учета, 

приведенную в законе. Обобщенно цели по дальнейшему развитию бухгалтерского учета и аудита 

заключаются: 

- в повышении качества бухгалтерской информации, содержащейся в финансовой отчетности; 

- в усилении контроля качества в сфере бухгалтерского учета и аудита; 

- в существенном повышении уровня квалификации и профессионализма бухгалтеров и аудиторов; 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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- в совершенствовании систем регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  

Какие способы и методы должны применяться для достижения поставленных целей? 

1. Разработка собственных Национальных стандартов финансовой отчетности, максимально 

приближенных к МСФО. Национальные стандарты должны быть утверждены Правительством после 

рассмотрения их профессиональным сообществом и утверждения органами юстиции.  

2. Усиление роли профессиональных организаций бухгалтеров (ПОБ). В настоящее время эти 

организации представляют собой, в силу особенностей законодательства, профанацию профессии. 

Профессиональные организации бухгалтеров и их аккредитация предназначены только для видимости 
выполнения законодательства сертифицирующими организациями, которые обязаны «взаимодействовать» с 

профессиональными организациями. Никто сейчас не объяснит, что означает «взаимодействие». 3. Из 

изложенного следует, что необходимо привести в логическое состояние взаимодействие сертифицирующих 

организаций и профессиональных объединений бухгалтеров. Необходимо отделить обучение и проведение 

экзаменов и передать право на обучение ПОБ, а проведение экзаменов – сертифицирующим организациям.  

4. Уполномоченным и другим заинтересованным органам в полной мере применять законодательство в 

отношении непрофессионально проведенного аудита. Первая волна кризиса показала, на что годятся так 

называемые авторитетные аудиторские компании. Но, ни одна из них не была привлечена к ответственности. 

Виновными оказались казахстанские аудиторские организации, которые по существующим различным 

правилам даже не допускались к проведению аудита финансовых организаций, национальных компаний. 

5. Организационные вопросы бухгалтерского учета и аудита необходимо выносить на широкое 

обсуждение заинтересованных лиц в силу того, что консультативные, рабочие и тому подобные органы и 
группы часто комплектуются случайными лицами. Кроме того, ряд решений принимается без обсуждения. 

Профессиональное сообщество в силу этого обстоятельства не посвящено в вопросы, касающиеся будущей 

профессиональной деятельности объединений, бухгалтеров и аудиторов[3]. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕЧИ 

 

Послушная Е.Ю. 

Актюбинский региональный государственный университет  им. К. Жубанова 

 

Лингвистика конца 20-го века была направлена на развитие новых исследований, в основе которых 

лежал принцип антропоцентризма. Большое значение при исследовании человека в языке принимают 

индивидуальные характеристики языковой личности, в том числе и фактор пола, являющийся важнейшей 

характеристикой. В мире, где язык играет одну из ведущих ролей, пол выступает в качестве рычага управления 
социальной и культурной ориентацией человека. 

Проблемы пола рассматриваются в относительно новом для лингвистики направлении, которое получило 

название «гендерной лингвистикой» или «лингвистической гендерологией». В центре внимания данного 

направления находится «гендер», или иными словами «социокультурный пол», в ходе исследование которого 

мужская и женская речь, их мышление и поведение подвергаются исследованию. 

По утверждению А.Г.Фомина, гендер как «психолингвистическая категория представляет собой 

многокомпонентную структуру, модель социальных отношений, созданную основными институтами общества 

и построенную самими индивидами в соответствии с их гендерной идентификацией, которая находится в языке 

и речи» [1, с. 84]. 

Одним из стимулов к развитию женских, а позже и гендерных исследований послужила проблема 

гендерной стереотипизации. Активные сторонники женского равноправия, подкрепляя доказательствами 

положение о партиархальном характере общества и дискриминации женского пола, сталкиваются с 
необходимостью ответа на вопрос, почему такой вид несправедливости и ущемлений не опротестовывается 

обществом и в том числе большинством женщин.  

Для объяснения этого феномена в феминистический дискурс были введены такие понятия, как: 

«предрассудок», «стереотип», и «предубеждение». 

Следует отметить, что начиная с 70-х годов и до сегодняшнего дня на Западе сохраняется повышенный 

интерес к исследованию проблемы гендерных стереотипов. Интерес возрастает не только по причине бурного 

развития гендерных исследований, но еще и потому что исследование гендерных стереотипов стимулирует 

развитие этнических стереотипов, ввиду выявления их очевидных отличий.   

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Гендер – категория социальной жизни человека, играющая важную роль в повседневной реальности. К 

представителям разных полов предъявляются отличные друг от друга требования, ожидания и поведенческие 

нормы. Для этого используются термины, описывающие представителей женского и мужского пола по-

разному. Выражение всего этого происходит посредством стереотипов – специфических форм проявления 

сознания общества. 

Стереотип традиционно понимается как схема восприятия информации и её оценка. На основе этой 

схемы происходит обобщение какого-либо явления, события или объекта, с ее помощью происходит 

автоматическая оценка или невольное действие, диктуемое человеку его нутром. 
Если говорить о понятии «гендерный стереотип», то А.В. Меренков дает следующее определение – это 

«устойчивые программы восприятия, целеполагания, а также поведения человека, в зависимости от принятых в 

данной культуре норм и правил жизнедеятельности представителей определенного пола» [2, с.161]. 

Еще одно определение дает И.С. Клецина: «Под гендерными стереотипами понимаются 

стандартизованные представления о моделях поведения и чертах характера, соответствующие понятиям 

«мужское» и «женское» [3, с. 386]. 

Таким образом, «гендерные стереотипы» - это, в первую очередь, качества и характеристики, 

используемые для описания мужчин и женщин. Во-вторых, гендерные стереотипы включают нормы поведения, 

которые общество приписывает мужчинами или женщинам. В третью очередь, гендерные стереотипы содержат 

представления и мнения людей об отличиях между представителями мужского и женского пола. И, в-

четвертых, гендерные стереотипы имеют тесную связь с культурным контекстом среды, в которой они 

существуют [3; с. 408]. 
Итак, гендерный стереотип – это явление, обусловленное социальными и культурными механизмами и 

закрепленное в представлении того или иного лингвокультурного общества. 

Для определенной культуры характерно приписывание ряда характерных норм и оценок представителям 

мужского или женского пола, которые определяют полоролевое поведение в обществе. Коллективному 

сознанию свойственна гендерная стереотипизация. Из жизненного опыта и частоты повторяемости ролевых 

признаков мужчин и женщин, характеризующих поведение, манеру говорить и т.д., складываются стереотипы о 

роли и восприятии представителей обоих полов, которые в свою очередь тесно связаны с языком. Поэтому в 

языке нередко можно встретить обороты, дающие сравнительную характеристику человеку, согласно тону или 

манере его речи. 

Но необходимо учитывать и тот факт, что нет абсолютных маркеров мужской или женской речи. 

Отличительной чертой является только частота их употребления в речи одного из полов.  
Например, для женской речи чаще всего характерны: 

1. Вежливаяформа: 

"I don't know if Miss Lambert's in. Who is it please?" she asked, assuming quickly a cockney accent. [4, с. 45]; 

2. Склонность к использованию престижных, стилистически повышенных форм, клише и книжной 

лексики: 

Julia took his head in both her hands and pressed his iips with hers. Then she gave a sigh. "Darling, you're 

wonderful and you're as beautiful as a Greek god." [4, с. 26]; 

3. Частоеиспользованиемеждометий: 

Julia's heart gave a sudden beat. "Oh, you mustn't. Michael shouldn't have asked you. I won't have it. You've 

been far, far too kind to us already." [4, с. 32] 

4. Высокая эмоциональность, использование наречий-интенсификаторов и семантически пустых 
прилагательных: 

"Oh, my love, don't you know there isn't anything in the world I wouldn't do for you? It'll be so wonderful; it'll 

bring us so close together and I shall be so proud of you." [4; с. 32] 

В то время как мужская речь: 

1. Более грубая, для мужчин характерны резкие и вульгарные высказывания, сквернословие: 

"Oh, damn it," he sobbed. "I can't help it."[4, с. 16] 

2. Наличие терминов из различных сфер:  

"He's an articled clerk. He seems to know his job. He can't get over the way our accounts are kept. He told me 

he never expected a theatre to be run on such businesslike lines. He says the way some of those firms in the city keep 

their accounts is enough to turn your hair grey." [4, с. 3]. 

3. Предложения по длине короче, чем в женской речи: 

"Don'tbenatural," hetoldhiscompany. "The stage isn't the place for that. The stage is make-believe. But seem 
natural." [4, с. 9] 

Итак, гендерныйстереотипобнаруживаетвсепризнакистереотипа. В любом языке отмечается гендерная 

стереотипизация, которая оказывает влияние на формирование ожиданий определенного поведения от лиц того 

или иного пола в определенной культуре. 
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Көркем әдебиеттегі ұлттық сипат мәселесі міндетті түрде ұлттық характермен (мінезбен) тікелей 

байланысты екені белгілі.Бұл тұрғыда жазушы Мұхтар Мағауиннің шығармашылығын ерекше атап айта 

аламыз.Дара тұлғаның жалпы шығармашылығы ұлттық бояуының қанықтығымен ерекшеленетін зерттеушілер 

талай мәрте атап көрсеткен.Жалпы ұлттық таным оның көркем шығармаларының барлығының стиліне тән 

ерекшелік.Осы пікірімізге мысал ретінде жазушының хикаяттарын алатын болсақ, алдымен олардың атауы 

ғылыми ақпарат береді.Мәселен, «Тазының өлімі», «Жүйрік», «Жыланды жаз», «Қара қыз», «Бір атаның 

балалары», «Шипалы арасан», «Қисық ағаш», «Оңғақ» атауларының ұлттық бояуы соншалықты қанық,қазақи 

мінезді атаулар.Тұрақты тіркеске айналғандай жанымызға жақын сөздер.Көркемдік жүйеде ұсақ нәрсе 

болмайтынын суреткер осылайша шығарма атаулары арқылы-ақ байқатқан тәрізді.Характер мәселесі өнердің 
барлық түрінде көрініс табады.И.Л.Гринберг бұл мәселенің поэзияда да өзекті екенін айтып кеткен: «Характер 

играет важнейшую рол во всех родах и видах искусства.» [41,59]. 

Қазіргі кезеңде ғылымда ұлттық характердің негізінде,этномәдени құндылықтарға көңіл аудару жағы жиі 

байқалып жүр. Оның себептері көп. Тәуелсіздік алған ел өзінің мәдени құндылықтарын түгендей бастаса,екінші 

жағынан бұрынғы КСРО құрамынан бөлініп шыққан республикалардың өз ұлттық байлықтары бар екеніне 

назар аударған әлем олардың табиғатын бар қырынан тануға ұмтылыс жасауда. Осы бағдарда суреткер Мұхтар 

Мағауиннің ғылыми еңбектері мен көркем шығармаларына назардың ерекше ауа бастауы кездейсоқтық емес. 

Өйткені суреткердің қай шығармасы болсын этникалық сипатымен ерекшеленеді. Ал, бұл көркем шығармадағы 

ерекше маңызды фактор. Оның түп төркіні-генезисі эпостық жырларды жатыр. Қазақ эпосының этникалық 

сипатын зерттеген ғалым Т.Қоңыратбай бұл мәселеге туралы былай дейді: «Тақырыптың маңыздылығы 

этникалық  танымға ерекше мән беріп, ұлттық сананы қалыптастыру, этномәдени құндылықтарды игеру 
мақсаттарынан туындайды» [42,3]. Этникалық таным көп халықтарға қызыл кітапқа жазылатын сирек 

құбылысқа айналып бара жатқан бүгінгідей кезде М.Мағауин шығармалары халықтың этнотанымның өзекті 

мәні іспеттес қабылданады. 

Автордың «Тазының өлімі» [3] хикаяты туралы осыны айта аламыз. Суреткер шығарма оқиғасын 

сырттан суреттемейді. Сол өмірдің ішінде өзі жүреді. Өйткені, көшпелілердің барлық этникалық қасиетін 

бойына жиған рухы биік қазақ халқының тарихын тереңнен біледі. «Тазының өлімі» шығармасында 

жазушының осы ерекшелігі айқын көрінеді. «Лашын» атты тазының иесінен айрылған сәті сюжетке негіз 

болады. Суреткердің ғасырлық дәстүрдің тереңінен тартқан бұл шығармасы этникалық сипаттың бірнеше 

факторын қатар дамытуымен  ерекшеленеді. Жазушы тазының, сол арқылы  аңшының бейнесін дәл береді. 

Тазының ұлуы-иесін жоқтауы. Ол ғасырлар бойы табиғатпен егіз өмір сүрген халыққа етене таныс. Тазының 

дәл осы жерде ұлуы орынды,басқа жағдайда ұлыса «басыңа көрінгір» деген сөз естуші еді иесінен. Кім біледі, 

онда ақылды тазы ұлымайтын да ма еді? Тазы арқылы қаламгер аңшылық дәстүрді де ерекше суреттейді. 
Тазының ірілігін сол тазының түлкіге берген «шүкедей» деген бағасы арқылы дәл айқындайды, ал күш- 

қайратын «кеуде сүйектерін күтірлете ауызды басып- басып жіберді» деу арқылы берген. Ұлы даладағы 

дәстүрдің бірі аңшылық болса,екіншіден кең дала осы аңдар мен жануарлардың да мекені еді. 

Суреткердің бұл суреттеуі Абайдың «Қансонарда» өлеңіндегі детальдарды еске түсіреді. Әрине, 

бүркітшілік, мұнда ит қосу. Бірақ, біз хакім Абай айтқан екі түз тағысының айқасын айтамыз. М.Мағауиндегі 

«құлақшеке мен алқымның бірінен қаппақ», тағы басқа тіркестер сол дәстүрдің жалғасы екені белгілі. Ит жеті 

қазынаның бірі. «Лашын» ерекше тазы болса, оның иесі әйгілі аңшы еді.Соңғылардың сарқыты болатын. Тазы 

мен иесін суреттеу арқылы, үлкен бір кезеңнің өткенін суреттесе, «түлкі тымақтардың» орнын басқан 

«малақайлар» арқылы тегі басқа адамдардың келуін жазушы өткір бере білген. «Малақайлылардың» мінезі де 

басқалау еді. Түлкі тымақ кигендердің орнына киген малақай кигендер арақ  ішетін, басқа тілде сөйлейтін, ит 

көрсе тас алып қуатындар сияқты болады да тұрады. Тазының асқақ, азапты өлімін, иесінің өлімін беру арқылы, 
одан иесінің ауылдастарының киім киісіндегі өзгерістерді беру арқылы ұлы дала дәстүрінің қайсы бір 

факторларына суреткер нүкте қояды. Лашын асыл нәсілді болса,иесі текті адам еді дегенді ұлттық характер 

арқылы береді. Сонда адамшылықтан азғындаған Есенжол мен Кәмиланың құлдыраушылығына санасыз болса 

да шығармада асыл нәсілді ит қарсы шығады. «Тазының өлімі» қазақ прозасының тарихынан орын алған 

мәңгілік шығармалардың қатарында деп айта аламыз. 

Табиғатта бәрі үндестікте. Адам  баласының мына дүниенің бәріне иелік етемін деуі олардың 

психологиялық тұрғыдан ниетін бұзды. Қазақ халқы «Ит-жеті қазынаның бірі» деп ой тұжырымдаған. Бұның 
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үлкен философиялық мәні бар. Қыз балаға қандай құрмет көрсетіп Лашын деп ат қойса, құмай тазыға да осы 

атты қоятын. Жазушы қыз баланың пәктігі іспеттес,қазақ тазы итінің тазалығын,иесіне берілген адалдығын, 

«Лашынның» зират  басындағы ойтолғамы арқылы береді. 

Өлім иісін жазушы иттің сезінуі арқылы берген. Психологиялық астарлау арқылы суреткер дүниеден 

өткен тұлғаның, кейіпкердің бейнесін иттің ойы арқылы береді. Тазының да мәнді өмірі өз қасиетін түсінетін 

иесімен бірге келмеске кеткен еді. Осы ойдың бәрін «санасынан»өткізген Лашын шошып кетеді. Суреткер бұл 

сәтті әсерлі бейнелейді. Жазушы тазы арқылы өмірден адамның өтетінін білдірген. Лашынның иесінің өз өмірі 

күрделі болғанымен ешкімнің ала жібін аттамады. Солай өмірден өтті. Мәңгілік өмірге аттанып кеткенін енді 
иті де сезіп отыр. Бұл идеяның темірқазығы-Адам өз өмірін саналы өткізуі керек. 

Жаһандану заманында ұлттық таным,өмір сүрудегі ерекшеліктер тегістеліп, майдаланып бара жатыр. 

Оның өзі ұлттық характерге тікелей әсер етері сөзсіз. Мұхтар Мағауиннің көркем шығармалары ұлттық 

характердің қасиеттері сақталған мәйек-ядро іспеттес. Болашақ ұрпақ жоғалтқанын содан іздемек. Аңшы итке 

қазақ халқы ерекше құрметпен қараған. 

Суреткердің тазының қасқырлармен арпалысының алдындағы жай- күйін бейнеленуі де ерекше. Ең 

алдымен қоянды кездестіріп, оны тазының  ала алмағанын білдіріп, оны бір жасытып алады, екіншіден ақ 

қырау басқан итіне құйрық май жұтқызып «тірілтіп» алады. Осы екі сәт те Лашынның намысын екі рет осып 

өткен жай болатын. Намыс тапталды. Суреткер Лашынды алып айқасқа осылайша намысын қайрап әкеліп 

салады. Лашынның «ішкі монологын» суреткер шебер береді. 

Хикаяттың пролог пен эпилог стилінде жазылған бөлімдері де Лашынға арналған. «Тазының өлімі» 

хикаятының негізгі тірегі Лашын арқылы қазақ халқының далалық өнерінің бір түрін шеберлікпен суреттеген 
жазушы, әрине осы сюжетті сол елдің адамдарымен үндестіре суреттеген. Бір ғана тымақ орнын малақай басуы 

қандай көркемдік деталь?! Ұлттық характердің символындай әсер етеді. Лашынның ғұмырын арнаған адамы 

кім еді, хикаятта ол қалай суреттелген? Ұлттық характері бойынан көрініс тапқан ол кейіпкер Қазы еді. 

Суреткер бұл кейіпкерін бірден көтермей, Омар ақсақалдың аузымен арғы тегіне тоқталып өтіп, сыр шерте 

сөйлетеді.  

Сол дәуірдегі қоғамның екіжүзділігі елдің иығын басып, еңсесін түсіріп еді. Халықтың ұлттық мінезін 

бойына жиған небір алып тұлғалар айдалып,тектілердің тамырына балта шабылған нәубеттің ызғары ел өміріне 

елес болып,айықпай тұрған кезең болатын. Бүкіл ел басына түскен ауырпалық, ізіне түсіп аңдушылық, бәрі-бәрі 

Қазының соңынан қалмай,ақыры азамат сынып, рухы төмендегендей болады. Шығармада тектілік пен 

тексіздік,ұлттық пен ұлтсыздық алма кезек арпалысқа түсіп жатады. Кеңестік дәуір ұлтсыздануды қолдады. 

Қазы сол қоғамның құрбаны.  
Мұхтар Мағауиннің бұл шығармасында ұлттық мінезұлттық характер, халық мәселесі өткір қойылып кең 

түрде шынайы суреттелген. Шығарма уақыттан озып шыққан мәңгілік құндылықтарды мансұқтаған көркемдік 

деңгейі биік туынды. Хикаят қазақ халқының ғана рухани байлығы болып қалмай, орыс, украин, қырғыз, 

словак, чех тілдеріне аударылған. Біз бұл шығарманы қазақ ұлтының ерекше бір қырын көрсеткен,ұлттық 

болмысымызды танытқанкөркем шығарма ретінде қабылдаймыз. 
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САЙЫН МҰРАТБЕКОВ ПРОЗАСЫНДАҒЫ КӨРКЕМДІК ШЕБЕРЛІК 

 

Райсова Д. 

Қ.Жұбанов атындағы ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Көркeмсөз өрнeгi eрeкшe, сұлу сөз иeсi, әсерлі шығaрмaлaр жaзғaн хaлық жaзушысы - Сaйын 

Мұрaтбeков. Сaйын Мұрaтбeков – қaзaқ прозaсындa орны aйқын, көркeмдік әлeмімeн бaурaғaн жaзушының 

бірі. Қaлaмгeр әңгімeлeрінің бaсты тaқырыбы мeн көтeргeн өзeкті мәсeлeсі aуыл өмірі мeн әлeумeттік 
жaғдaйдың өзaрa бaйлaнысын сурeттeу aрқылы кeйіпкeрдің aзaмaттық тaбиғи болмысын, aдaмгeршілік 

позициясын, рухaни тaзaлығын, жaн сұлулығын, нәзік құбылыстaрын, сaн қырлы қaйшылықтaрын, 

психологиялық этюдтeрмeн өрнeктeу. Осы мaқсaттa, aуыл aдaмдaрының aдaлдығын, aңқылдaқ, кіршіксіз 

aқкөңіл мінeздeрін, бaуырмaлдығын, ішкі ой-сeзім иірімдeрін, мұңы мeн мұрaтын көркeмдeйді, күйкі тірлікті 

мінeп, оқырмaндaрынa ой сaлaды. Көркeм әдeбиeттe тілдік eрeкшeліктe, сөйлeм құрaудaғы өзіндік критeрийлeр 

aйқын бaйқaлaды. Прозa мeн поэзия тілдeрі жaлпы тілдeн бөлeк тұрғaн жeкe кaтeгория eмeс, олaрдa тілдің 

жaлпы зaңдылықтaрынa бaғынaды. Дeгeнмeн, прозa мeн поэзия тілдeріндeгі нeгізгі eрeкшeлік - ойды жeткізу 

үшін құрылғaн сөйлeмдeрдің құрылымындa, сөйлeмдeрдің сыртқы формaсындa. [1.5-6] 
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Алпысыншы жылдардың аяғы, жетпісінші жылдардың басына қарай повесть жанры жаңа сапалық 

сипаттарға ие бола бастады. Әдебиеттегі жағымды образды кеңес мемлекетін нығайтушы, қоғамдық тұлға, 

социолистік еңбектің озаты деп суреттейтін қалыптасқан дәстүр шеңберінде шектемей, жеке адамның жан 

дүниесін, ішкі сарайын, адам ретіндегі күйініш-сүйінішітерін көркем түрде бейнелеу үрдісіне ұмтылыс жасала 

бастады. Әрине, бұған дейінгі қазақ повестерінде ондай сипат байқалмады деуге болмайды. Бұрын алдымен 

қоғамдық фон, саяси ұстаным, потриотизм, интернационализм мен еңбексүйгіштік сияқты кеңес адамына ғана 

тән болуы тиісті жақсы қасиеттерді алдымен ашып көрсету шарт болатын. Ал жеке адамның ішкі әлемін, оның 

қайшылықтары мен сезім-күйлерін бейнелеу заман талабымен толық қабыса бермейтін [2.203-205]. 
Осы кезең повестерінде оқырман қауымды алдымен елеңдеткен адам тағдырын, оның жан дүниесіндегі 

құбылыстарды алғашқы орынға шақыру үрдісінің байқалуы еді. Әдебиеттің мәңгілік функциясы – идеялық-

эстетикалық сипаты рухани құндылық ретінде көңіл аудара бастады. Қазақ прозасына көркемдік серпіліс алып 

келген Сайын Мұратбековтің адамның жан дүниесін түрлі аспектіде, әр түрлі көркемдік деңгейде ашып 

көрсетуді мақсат еткен шығармалары, міне, осы кезеңнен бастап жарық көре бастады. Көркемдік тенденцияның 

бастапқы үлгілері ретінде С.Мұратбековтің «Жабайы алма» повесі. Өмір шындығын бейнелеуді өз 

туындыларына арқау еткен Сайын Мұратбековтің балалық балауса шағы Ұлы Отан соғысының отты 

жылдарына тап келеді. Бірде аш, бірде тоқ, бірде бүтін, бірде жалаңаш жүріп, аңыраған ана, жылаулы жетім-

жесір арасында қатал мезгілдің қатулы қабағын байқап өскен жазушы, шығармаларында соғыс тауқыметіне тап 

болған қырдағы ел, ондағы адам тағдырын шебер бейнелейді. Бұл – «Жабайы алма» повесінде айқын көрініс 

табады. 

«Жабайы алма» повесі өмірдің өзі тудырған балалық шақтың ертегісінен басталады. «ауылдың желке 
тұсына жеткенде жолымыздағы көлденең тұрған жалғыз түп үлкен алып алма ағашты айналып өтеміз...» 

Өйткені, осы алып дарақтың түбіндегі үңгірді өзі жылда күшіктейтін анасы қыран бүркіт құмай тазыдан туған 

желқұйын тұйғын , өзі де соғысқа дейін атағы жер жарған тазы болған. Қарақаншық мекендейді. 

Балалардың оған деген көңілі алабөтен. Ол туралы үлкендер бастап, өздері қостап қиялдарымен өрбітіп 

алған аңыз-әңгімелерді жарыса айтып әлек. Соның бірі Қарақаншықтың туған жерін қимағандығы туралы 

хикая. Иесі Бәсен соғысқа аттанып, әйелі Жайдар көрші аудандағы төркіндеріне көшіп кеткенде осында қаңғып 

қалып қойған. Тіпті бірде Жайдар арнайы келіп алып кеткенімен, жат жерді жерсінбей бірер айдан кейін 

қайтып келген-міс. 

Ал, Қарақаншыққа дейін бұл үңгірді бір кездері аюпар патшасы мекендепті. Себебі, «колхоз ұйысқанға 

дейін бұл тауда жабайы алманы қорек етіп аю өріп жүреді екен». Жаңағы аю солардың патшасы болған. 

Кейіпкер «Бір көрімі біз туған кезде сол өріп жүрген аюлардан із де қалмапты» деп таңқалады. Бәрі адам 
қолынан болғандығын сезінсе де мойындағысы келмейтіндей. 

Бірақ кейіпкер адам қолымен жасалған өзі куә болған қатыгездікті айта алмай кете алмайды. Ауыз 

үйлеріне кіріп бір қазан сүтті ішіп, бір таба нанды жеп кеткені үшін Бүтібай есімді әйел Қарақаншықтан ала 

алмаған өшін қүшіктерінен алады. Тірідей көміп тастайды. Осылайша бір кездері киелі саналған өткен-кеткен 

жолаушылар бұтақтарына қызыл байлап теңге іліп кететін алып ағаш енді балалық қиялды сан тербеткен 

ертегінің мазарына айналады. 

Кейін, киелі ағаштың киесі ұрады ма, дәл осы Бүтібайдың ұлы ағаштың биігіне өрмелеп, ұшар 

басындағы алмасын алам деп жатып құлап өледі. Бүтібайдың өзі болса,келесі жылы көктемде жынданып кетеді. 

Табиғат пен адам арасындағы түсініспестіктің түбі неге соқтыратындығы туралы алғаш бала кейіпкер 

түйсінген тағылым осындай. Кейіпкердің жанына бұлар, балалар білетін ертегіні ересек Бүтібайдың 

білмегендігі батады. Әйтпесе жаңағыдай бақытсыздық нышан бермес еді ғой дейді бала қиялы.[3.19] 
Сайын Мұратбеков әңгімелеріндегі мөлдірлік, сезім шынайылығы мен табиғилық, лирикалық 

сыршылдық пен психологиялық тереңдік адам жанын айнытпай түсінгіштік қасиеті жазушылық шеберлікті 

көрсетеді. Өмірлік материалды екшеп, сан алуан тағдырлар, адамдар арасындағы қақтығыс, әр түрлі 

байланыстар арқылы адам жанынның қатпар-қатпар терең түкпіріне бойлатады, өзінің күнде көріп жүрсеңде 

елемейтін құбылыстарды байқатады, өткен өмір, бүгінгі күн, ертеңгі болашағың жайлы ойға батырады. 

Шағын жанрда соны образдар жасап, өмір диалектикасының түйіндерін алуан характерлер арқылы 

айшықтап беру, үлкен әлеуметтік салмақ арттыру туған әдебиетімізге Сайын Мұратбеков әкелген жаңалық 

сипат болса керек. «Менің қарындасым» «Кәментоғайдағы» Зағипа, «Күсен-Күсекедегі» 

Күсен, «Ананың арманындағы» әже, «Отау үйдегі» Ұзақ пен Тана, «Жеңешедегі» Қапар бейнелері 

әдебиетімізге Сайын Мұратбеков әкелген жаңалықтар, жинақтау арқылы даралық танытатын көркем жасалған 

бейнелер. 

Мұратбеков әңгімелерінде өмір жатыр, өмірдің қатпар-қатпар қойнаулары жатыр, сол өмір 
қозғалысындағы адам тағдырлары жатыр. Адам тағдырлары арқылы уақыт бедерін сезінесің, заман ағымын 

көресің. 

Мұратбеков әңгімелерін оқып отырғанда соғыс жылдарының жайсыз ызғарын да, бейбіт өмірдегі 

алаңсыз тіршілікті де сезінесің. Өмірдің сан тарау соқпағына түскен жандардың тіршілік бейнесінен 

өзіңді,айналаңда жүрген өзгені де танисың көңіл өзгерісіне түсесің. 

Көркем сөздің өзекті мұраты – адам жанын арпалыстың алапат күйіне салар, тіршілік тотысының тоқсан 

тарауы. Әдебиетте жанр көп, әдебиетте түрмен түрлендірудің тәсілдерінің де жеткілікті екендігі көпке аян. 

Алайда сол әдебиеттің сан тармағы, айналып келіп құяр айдыны біреу-ақ. Ол – адам,оның болмыс-бітімі, іс-
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әрекеті. Осы ретте Сайын Мұратбеков әңгімелерінде кездесетін өмір құбылыстары, тіршілік тарамдары, сезім 

иірімдері несімен ерекшеленер еді. [1.3-5] 

Әдеби әлемде ауызға ілігіп, тілге тиек етер «Ананың арманы» атты әңгімесінде іші түтін, сырты бүтін 

болған қарт ананың ішкі жан мұңы суреттеледі. Құрсағында төрт бала көтеріп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға 

қондырып, немере сүйіп сырт келбетке бақытты көрініп, келіндерінің арасындағы алауыздықты, қызы мен 

жеңгелерінің арасындағы ұрыс-керісті тек жанұя ауқымында ұстап отыруы – ана құдіреті. Жалғыздықтың 

жалынын тартқан ананың бар арманы – төрт баласының бақытын, бауырмалдығын, ауызбіршілігін көру еді. 

Өкінішке орай, ол арман қарт ана үшін қол жетпес шыңға айналды. Бұл шығарманың трагедиялық көрініс 
табуы, адамды тек күйзелтіп қана қоймайды,сонымен қатар, мың бұралған сұрақтардың шылбырынан 

жетелейді [4.10]. 

С.Мұратбековтың «Ана арманынан» ақ шашты аналарымызды басқа бір қырынан көреміз. 

Кейіпкерлеріне мінездеме беруге әдеттенген автор бұл әңгімеде осы тәсілді кейіпкерінің атынан орындайды. 

17-ге жаңа толған Жеңісбек әңгімеге қатысатын адамдарды ә дегеннен таныстырып өтеді. Әңгіме Жеңісбектің 

көрген-білгендерінің негізінде  шегініс жасау арқылы өрбиді. Әңгімеде «қара сандық», «алтын сақиналар» 

негізгі көркемдік деталь ретінде алынған. Мұнда негізгі қызмет атқаратын – монолог. Жеңісбек – әжесінің «төл 

басы, ел басы» деп жақсы көретін тұңғыш немересі.Сондықтан да ол ішкі сырын тек сүйікті немересімен 

бөліседі. Сырт көзге балаларының бәрі өсіп жетілген ана – дүниедегі ең бақытты жандай. Ал шын мәнісінде, ол 

да пенде, оның да жанын дегідей жейтін жайттар аз емес. «Қайсысының үйіне барсам да: «келіндерім 

ренжімесе екен», - деп отымен кіріп,күлімен шығам. Мен оларға ене емеспін, жалдап алған бір күңмін» - дейді 

ана. Бұл – балаларының ынтымағын ойлап, солардың бақыты үшін іш құса болған ана мұңы, зары. Автор 
ананың бүкіл ғұмырын, бар тағдырын осы екі сөйлемге сыйғызып тұр. Үлкен баласы Көсембайдың үйінде 

жылдың қай мезгілі болса да отын тасуымен болатын, Әсембайдың үйіне барса, дорба арқалап дүкенннің ұзақ-

сонар кезегінде жүретін әжесіне жаны ашитын – жалғыз Жеңісбек. Кемпірдің бұл күйі осы немерсінен 

басқаларының ойына кіріп те шықпайды. Әл үстінде жатқанда балаларының жиналып арақ ішіп, «Анашым» 

деп әндетуі де, көзі жұмылмай жатып келіндері мен қызының оның қолындағы алтын жүзікке таласуы да ана 

мен балаларының ара қатынасын аша түседі. Олардың жаманын жасырып, жақсысын асырып жүрген ана 

кеткен соң ендігі тірлік не болмақ. Авторды осы ойландырады.[2.236] 

Ал, «Ұлтуған» әңгімесінде бар-жоғы үш-ақ кейіпкер бар. Ұлтуған – әке-шешесінің жалғыз перзенті. 

Автор оның басындағы күйзеліс пен арпалысқа терең үңіледі. Оның жандүниесіндегі арпалыс ең алғаш өзінің 

қыз бала екенін білгенде көрінеді. Қанша жерден ер мінезді, өжет болғанымен, ол – жаратылысы нәзік әйел 

екен. Келесі күйзеліс әке-шешеден айырылғанда басқа түседі. Сөйтіп, жалғыздыққа үйрене бастаған оған 
Майдан кездеседі. Ұлтуғаннан жылылық, мейірім көрген Майдан оны бірте-бірте сүйе бастаса, алғашында 

аяушылық, жанашырлық танытқан Ұлтуған өзі де оны қалай сүйіп қалғанын білмей таңданады. Майданның 

ішімдікке салынуы оның көк долы әйелінен болса, арақты қоюына Ұлтуған себепкер болады. 

Өзі сүйген Майданды еріксіз тастап кетуі арқылы Ұлтуғанның және бір қыры ашылады. Ол – 

махаббаттан да жоғары тұрған адамгершілік, мораль мәселесі. Ұлтуған әке-шешеден жалғыз болғанымен, оның 

бойында өзімшіл жаман қасиет жоқ. Керісінше, Майданның ауру әйеліне, қараусыз қалған төрт жетім баласына 

қатты жаны ашып, аяушылық білдіреді. Ол – қара басын күйттеген жан емес, бала жанына түсінген сезімтал, 

нәзік жүректі болашақ ана. Ертең-ақ Ұлтуған да балалы болады, бір бала үшін төрт баланы жетім қалдырғысы 

келмеген ол жүрек әміріне қарсы тосын шешім қабылдайды.[2.237] 

Сайын Мұратбековтың «Жеңеше» («Дос іздеп жүрмін», 1975) әңгімесіндегі жиырма жылдай «кебенек 

киген келеді» деп жарының жолын тосқан Қамар он бес жыл бұрын келген қаралы қағазды көргенде де үмітін 
үзбейді. Айттырып келген Тілепбергенге үзілді-кесілді шешімін айтқанда, Салиха шешейдің де соңғы үміті 

үзілді. Автор Салиха шешейдің үмітінің үзілуін оның иіріп отырған ұршығының үзіліп түсуімен образды 

бейнелеген. Әңгімеге арқау болаған оқиға қайғылы болған соң автор соған сәйкес қақаған қыс мезгілін 

алған.Бұл әңгімеден де тыл өмірінің шындығын көреміз. Көзі былшықтанып жасаурағанша шұлық тоқыған 

аналар – бірі жарын күтсе, екіншісі баласын күтеді. Олар тылда отырғаны болмаса, бар көңілі майданда. Ат 

құлағы көрінбесе алай-дүлей боранда астық тасимын деп аяғын үсіткен Қамар тәнінің ауырғанына емес, 

шананың тоқтап қалғанынан жаны ауырады. Автор Қамар арқылы сол тұстың типтік бейнесін жасаған. 

Сөйтіп, Ұлы Отан соғысының қазақ халқына салған ұмытылмас жарасын әңгіме жанры бірсыдырғы тәуір 

суреттеді. Жазушы өз кейіпкерлері етіп жар қызығын көрмей жалғыздықтың азап шерін тартқан жесірлерді, 

әке, ағадан айырылып, ерте есейген бүлдіршіндерді таңдады. Олар өмір азабы шынықтырған ұрпақтың өкілдері 

ретінде әдебиетке кірген. 

Сайын Мұратбековтің кейіпкерлері, негізінен Ұлы Отан соғысы мен одан кейінгі кездегі 60-70 
жылдардағы ауыл тұрғындары. Сондықтан жазушы шығармаларындағы кейіпкер мінезі өзін қоршаған, саяси-

әлеуметтік, қоғамдық орта ретіндегі басты зерттеу объектісі-ауыл өміріне байланысты қалыптасып, дамып 

отырады. Тағдырдың талқысына түссе де, адамдық бейнесін, адамгершілік қасиетін жоғалтпауға, өмірге деген 

үмітінен түңілмеуге, адалдық пен әділдікті баян етіп, адал жанын, таза ниетін бойында сақтап қалуға 

тырысады.[2.227-229]. 
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ДӘУІРІНДЕГІ ХАНЫМДАР 

 

Рахымова А.Р. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Үш мың жылдық тарихымызда көптеген оқиғалар болды, өзгерістер жүрді. Көптеген құндылықтар 

ауысты, олардың орнын жаңа құндылықтар басты. Бірақ та өзгермеген, өшпеген бірнеше құнды қасиеттер 

халқымыздың бойында мәңгі сақталып қалды. Олардың біріне, әрі бірегейіне –руханилық тұрғыдан алғанда 

Анаға деген құрмет жатты. Анаға деген құрмет қазақ халқының тарихында мемлекеттілік тарихымен, қазақ 

халқының этногенезімен, халқымыздың мәдениетімен, рухани өмірімен қатар дамып, біте қайнасып келеді. 

Оның ежелгі замандардағы көрінісін бүкіл түрік тілдес халықтардың ұрпақ жалғастырушы, береке-молшылық 

тәңірісі болып саналған – Ұмай-анаға деген табынуынан көрсек, мың жылдан астам уақытқа созылған 

ортағасырларда, әсіресе оның ислам дәуірі кезеңінде «Жұмақтың кілті – ананың табанының астында» және 

осындай сипаттағы қағидалар арқылы берік орнығады. Қазіргі күндерге дейін жалғасын тауып отырған осы бір 

асыл қасиет халқымыздың аналарға арнап шығарған әндерінен кең байқалады. Бұл дегеніміз – бірнеше мың 
жылдардан бері үздіксіз жалғасып келе жатқан Анаға деген сыйдың, құрметтің қазіргі күндердегі бір ғана 

көрінісі. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Анаға деген құрмет қазақ тарихының барлық дәуірінде сақталынып 

келді. Біз оны хандық дәуір деп аталатын – XV-XVIII ғасырлардағы тарихымыздан анық байқаймыз.  

Қазақ ханымдары туралы сөз болса, әуелден Тұмар ханымның аты жылт етеді санада. Сайып келгенде 

түбі бір түркілердің тамыры саналатын ханшайымның қазақ даласында билік құруы, күллі Азияны шулатқан, 

қан қақсатқан, өзін «Азияның билеушісі» санаған Кирді ойсырата жеңуі оның атын мәшһүр етті. Алайда Тұмар 

ханымды тек қазақтікі дей алмаймыз, Қорқыт баба сықылды ол да түркі дүниесінің тұлғасы. 

Керей мен әз-Жәнібек хан Әбілқайыр хандығынан бөлініп, Жетісу бойынан ордасын тіктегенде қазақ 

деген ұлыстың негізі қаланды. Хандықтың негізі қаланғанға дейін сайын далада сапырылысқан ұлы көштер мен 

даланы қанға былғаған сан шайқас ұлт болып қалыптасуға септігін тигізді. Әдетте біз қазақ мемлекеттігінің 

негізін XIV ғасырдан іздейміз. Алайда ұлттың тағдыры одан әріде. 
Қазақ хандығы қалыптасқаннан кейін билік басында Керей мен Жәнібектің ұрпақтары отырды. Олар ел 

әлеуетін дамытуда қиян-кескі шайқастар мен саяси әрекеттерге барды. Сауда-саттықты дамытты, 

отырықшылық пен қала мәдениетін өркендетті. Алайда бұл әрекеттің барлығын бір ғана ханның жүргізген 

саясатының жемісі дей алмаймыз. Жалғыз адам тарихта тұлға болып көрінгенмен, шын мәнінде жай адамды 

тұлға ету үшін бірнеше адамның, яки ондаған, жүздеген адамның іс-әрекеті керек. Мұнымен айтпағым, ханның 

ұлы істері үшін уәзір, қолбасшы, кеңесшілердің іс-қимылы қандай болса, ханның бәйбішесі мен әйелдерінің, 

анасының да рөлі сондай болды. Күні бүгінге дейін мәнін жоғалтпаған «жаман әйел ердің төрдегі басын есікке, 

жақсы әйел есіктегі басын төрге сүйрейді» нақыл бар. Осы ой түбінен шыққан асыл сөздің астарына үңілсеңіз, 

қазақ әйелдері ерлер үшін жұмыс істеген, еркек кіндіктілерге қызмет қылған. Мәселен, Абайды алайық, оның 

Ұлы болуына Құнанбайдың рөлі қандай болса, Ұлжан мен Зеренің де рөлі сондай болған. Қос анасы осынша 

білікті, тәлімі мол болмағанда Абай Абай болып қалыптаспас еді. Сол сықылды қазақ хандарының биліктегі 
сара жолының қалыптасуына да әйелдердің рөлі мықты болды. 

Бұрын-соңды Ақбикеш Ару хақында біру естісе, біреу естімеген болар. Есім ханның тұсында ат жалын 

тартып, жағадан алған жауға тойтарыс беру жолында аянбаған ержүрек қыз көріпкелдігімен де танылған. XVІІ 

ғасырда өмір сүрген батырдың болжағыштық қасиеті талай соғыстың жеңісін қазақтардың қолында болуына 

септігін тигізген. Есім ханның бастауымен Бұқараға, Қашқарға, Қалмақ жеріне жасалған жорықтарға қатысып 

ерге бергісіз батырлығымен есімі аңызға айналған. Ақбикеш соғыстардан қол үзіп, елге оралғаннан кейін 

Қаратау өңірінен биік мұнара тұрғызып, сол мұнарадан елдің тыныштығы үшін шолғыншы да болған. 

Батырлығына тәнті болған жоңғарлардың өзі оны тұтқынға түсіріп, қаза қылғаннан кейін арулап жерлеп, 

құрмет көрсеткен. Бұл ауыз әдебиеті арқылы келген дүние, жазба дүниемен емес. 

Тарихи деректерге сүйенсек, «Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама» оқиғасында Қаракерей Қабанбай 

батырдың аты ерекше аталады. Алайда оның жары, қазақтың аяулы аналарының бірі Гауһар туралы деректер 

сирек. XVІІІ ғасырдың ауыртпалығына мойымай, ел үшін қанын төккен бәсентиін Малайсары батырдың туған 
қарындасы Гауһар анамыз Қабанбаймен иін тіресіп талай мәрте жорыққа қатысқан. Сол кезеңде заты әйел 

болса да, қалмақтардың есінде қылышын қынабына салмаған айбатты батыр ретінде сақталған. 

Тағы бір аңызға сенсек, сенбеске лажымыз жоқ, өйткені әр аңыздың астарында шындық жатыр, Тарақты 

Байғозы батырдың қызы Қойсана анамыз да бір туар батыр болған. Қойсана қазақ әскерінің жоңғарларға қарсы 

отан соғысындағы әйгілі қолбасшы Шұбыртпалы Ағыбай батырдың анасы. Ағыбайға аяғы ауыр кезде ауыл 

жылқыларын түн келіп барымташылар қуып кетеді. Мұны естіген Қойсана дереу атқа қонып, барыпташыларға 

жетіп, бәрін аттан түсіріп, елге айдап келеді. Сонда қарақшылардың басшысы «бізді аттан түсірген әйелдің 

күші емес, оның ішіндегі баласының күші» деген екен. «Алып анадан туады» деген нақылдың өзегін енді 

түсінген боларсыз. 
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Кете Ботагөз туралы ел аузында мынадай әңгіме жүр, 1749 жылы Барақ сұлтанның қолынан Әбілхайыр 

хан қаза табады. Оның тағына баласы Нұралының отыру рәсіміне Әжібай би елдің бас көтерер азаматтарын 

ертіп Орынборға аттанады. Соны пайдаланған Еділ қалмақтары қорғансыз шал-шауқан, бала-шаға, қатын-

қалаш қалған бейбіт ауылды қанға бөктіріп, бүкіл малды барымталап айдап кетеді. Мұндай содырлы сойқанды 

естіген Есет Көкұлының қызы Ботагөз 150-дей сарбазды бастап барып, оқыста Ойыл өзені бойында қамсыз 

жатқан қалмақтарға аш бөрідей тиіп, қанға-қан, жанға-жан дала заңы бойынша кек қайтарады. Сол жерде 

жауын тұтқындап алып келіп, тартып алынған мал-мүлікті еліне қайтарады. 

Көктемір батыр туралы да біреу естіп біреу естімес. Қазақтың сол кездегі «Бэтман», «Зорро» секілді 
бетперде киген батыры бұл. Нәті әйел болғасын өзін құпия ұстауды жөн санағандай. «Көктемір» - Сапура батыр 

Мәтенқызы еді. 22 жастағы Сапураның бірінші күйеуін қашқын қалмақтар өлтіріп кетіп, әмеңгерлікпен 

қайнысы Жанболатқа қосылады. Ол Досалы сұлтанның ауылымен қоңсы екі мың кісімен Қобда бойында көшіп-

қонып жүреді. Әйел басымен қол бастауға қымсынып, «Көктемір» туралы аңыз таратады. Барлық іс-қимылды 

соның атынан жүргізіп, көзге көрінбейтін күрескер келіншек шайқасқа шығады. Орыс әскерлері оның әйел 

екендігі туралы ғана емес, тіпті кім екенін білмейді, «Көктемір» деген атын ғана білетін болған. Кейін 

көтерісшілерден әбден ығыр болып, оған қарсы мәліметтер жинау үшін Орынбор губернаторы Рейнсдорп, 

«Сейітов» слабодкасының татарлары жасауыл Ғұбайдулла Адгамов пен Рақымқұл Ибраевты қазақтардың ішіне 

жансыз етіп жұмсайды. «Көктемірді» ұстамақ ниетте. Алайда, орыс жансыздарының жұмысы оң нәтиже 

бермейді. Сапура Мәтенқызы туралы деректер Пугачев көтерілісі кезіндегі орыс дереккөздерінде сақталған. 

«ұстатпайтын ұстын», «көзге көрінбейтін жан» деп аталған батыр анамыз жұмбақ жағдайда қаза тапты. 

Көктемір Сапура қыз туралы ғалым Н.Бекмаханова «Көрінбейтін адам туралы аңыз» атты зерттеу еңбегін 
жазған. Көктемір (Сапура) батыр туралы Әбіш Кекілбаев, Аян Нысаналин т.б. жазушылардың туындылары 

жарық көрген. 

Бүгінде қазақ ханымдарының ішінде тек Кенесары ханның бәйбішесі Күнімжан туралы толыққанды 

мәлімет бар. Кенесары хан. Қазақтың соңғы ханы. Қазақтың ұлт-азаттық көтерілісінің әйгілі басшысы. Бабасы – 

хан Абылай. Арғы аталары Шыңғыс ханның Жошы деген үлкен баласынан тарайды. Абылайдың әйелі Топыш 

анамыздан Қасым сұлтан туады. Кенесары осы Қасым сұлтанның перзенті. Тарихтан аян, Кенесары хан 

парасатты әмірші, әскери өнерді жетік меңгерген қолбасшы, жау жүрек батыр, дипломат, данагөй тарихи дара 

тұлға. Ал тарихшы, археолог, өлкетанушы А.Ма́йердың «Қырғыз даласы...» зерттеуінде «Кенесары ержүрек, 

айлалы, өркеуде, қыран қарақшы десе де, ол адамдарды маңайына топтастыруға шебер ұлы қасиеті бар» деп 

еріксіз мойындайды. Ал оның жары ақылсыз болса Кенесары үлкен шаруаның басы-қасында болмас еді. 

Бабамыздың бәйбішесі Күнімжан анамыз да бір басында ерге бермес қасиеттерді топтастырған батыр еді. 
Тарихшы Жанұзақ Қасымбаев «Кенесары хан» атты кітабында: «Кенесарының бәйбішесі Күнімжан азаттық 

күрестің барлық дерлік өрісті уақиғаларының куәсі болды. Патша үкіметінің отаршылдық азабын бірдей 

тартып, ханның басына түскен ауыртпалықтың бәрін, өмірінің ыстық-суығын бірге көтерді. Жапар, Тайшық, 

Ахмет  тәрізді хан мирасқорларының анасы Күнімжан балаларын халық үшін күрестің мүддесіне шыңдады» 

деп жазады. Мұрағат құжаттарында Күнімжанды ханша Тұрсынова (кейінірек Қасымова деп те жазылған) деп 

атаған. 1844 жылдың ақпанында патша әкімшілігінің жазалаушы отрядтары Кенесарыны жақтаған бірнеше 

ауылға, соның ішінде ханның жақын туыстары мен әйелдері тұратын ауылға тұтқиылдан шабуылдар жасайды. 

Сол кезде Күнімжанды тұтқындайды. Осы сәтте патшалық билік Кенесарыны сүйікті әйелі үшін күресті 

тоқтатар деп үміттенеді. Күнімжан болса тұтқында жүріп сенімді адамдары арқылы хан Кенеге соғысты 

тоқтатпау жөніндегі ниетін білдіреді. Адал жарының бұл әрекетіне разы болған Кенесары қарсылық күресін 

әсте тоқтатпайды. 
Шежірелерде халықтың есінде сақталған тарихи тұлғалар туралы айтылатын болса, көбіне әділ билер, 

төрелік құрған хан, сұлтандар, елге береке бітірген мырзалар, ержүрек батырлар, даналық дәнін шашқан 

ақындар жайлы айтады. Сонымен қатар, қазақ шежіресінде қазақ қоғамында жасаған айтулы ел аналары мен 

ханымдар туралы да деректер молынан айтылады. Қазақтың халық шежіресін айтушылары әйел затын 

шежіреден қалдырған емес. Құмай- ана, Тумарыс ана, одан соңғы тарихи эпос жырлардағы Құртқа ана, 

Гүлбаршын ана. Жиренше шешеннің жары әрі ақылшы серігі Қарашаш ана. Домалақ ана, Қызай ана, Болған 

ана, Айша бибі, беріде – Айғаным, Айпара, Зере бәйбіше, Күнжан, Айғыз, Шоқанның анасы Зейнеп. Тоғжан 

Самай қызы – Жәмішбай, Кемпірбай, Сақау ақын заманында болған атақты ақын әйел. Абылайдың әйелі 

Топыш ханым, Кенесарының қарындасы Бопай ханым, бұлардың есімі барша қазаққа әйгілі. Ұлтқа-ұлысқа ұя 

болған аналарды ел ұстайтын ер-отағасымен қосып атау шежірешілердің жадынан еш шықпаған. Өйткені қазақ 

халқы «Ер жерді сақтайды, қыз ұлтты сақтайды» деген берік ұғымды ұранмен ұғындыра білген. Руыңды 

сақтаймын десең – ұл өсір, ұлтыңды сақтаймын десең – қызыңды тәрбиеле деген.  
Тарихымыздың хандық дәуірінде өмір сүрген асыл Аналарымыздың есімдері тарихи санамызда мәңгіге 

сақталып, олар мынадай дерек түрлерінде көріністер береді: 

1) жазба дерек мәліметтерінде; 

2) ауыз әдебиетінің үлгілерінде; 

3) материалдық ескерткіш түрлерінде; 

4) ру-тайпа атаулары мен ру-тайпа ұрандарында кездеседі. 

Төменде осы көрсетілген тармақтар бойынша аналарымыздың тарихымыздағы рөлі жөнінде жеке – жеке 

қарастырып көрелік. «Батыр да анадан туады» деген халық мәтеліне сай, хандық дәуірдегі әрбір хан, сұлтан 

мемлекет басшысы, мемлекет қайраткері болып қана қоймай, әрі батыр, әрі қолбасшы бола білген. XV-XVII 
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ғасырлардағы атақты қазақ хандары мен кейбір сұлтандарының аналарының есімдері жазба дерек 

мәліметтерінде сақталған. Ол жөнінде тарихшы Қадырғали би Қосым ұлы Жалайыридың еңбегінде айтылады. 

Автор XV-XVII ғасырлардағы қазақтың 6 ханының, 

8 сұлтанының және 4 ханымының аналарының есімдерін айтып өтеді. Олар мыналар: 

1) Жаған бикем, ол – қазақ хандығының негізін салушылардыңбірі – Жәнібек ханның әйелі, Қасым 

ханның анасы; 

2) Ханық сұлтан ханым, ол –атақты Қасым ханның әйелі,Хақназар ханның анасы; 

3) Абай-хан-бегім – Шығай ханның, Мәлік сұлтанның анасы; 
4) Байым-бике – Сейітқұл сұлтанның, Ондан сұлтанның, Алтын-ханымның анасы; 

5) Жақсым-бике (Яхшым-бике) – Тәуекел ханның, Есімханның, Сабыр бике ханымның анасы; 

6) Дадам ханым – Әли сұлтанның, Сулум сұлтанның, Ибрагимсұлтанның, Шахим сұлтанның анасы; 

7) Алтын ханым – Оразмұхаммед ханның және Тәтті ханымныңанасы; 

8) Сүйім ханым – Тәуекел ханның әскер басшысы Көжексұлтанның анасы [2, 258-260]. 

Дерек мәліметінде айтылған сегіз ханымнан туған мемлекет басшылары: Қасым хан, Хақназар хан, 

Шығай хан, Тәуекел хан, Есім хандар – 1511 жылдан 1628 жылға дейін Қазақ хандығын билеген тарихта белгілі 

тұлғалар. Бұл хандардың билігі тұсында Қазақ хандығы негізінен күшею, өрлеу кезеңдерін басынан өткергені 

белгілі. Олардың осындай тұлға балып тарихта қалуында аналарының рөлі болғандығын ешкім де жоққа 

шығара алмайды. XVI ғасырдың 20-30 –шы жылдары Қазақ хандығы үшін өте ауыр болғаны белгілі. Тахир 

ханның билігі тұсында Қазақ хандығының Ноғай ордасымен, Шығыс Түркістан аумағындағы Могулия 

мемлекетімен қарым-қатынастары күрделі болып, ол қатты шиеленіседі. Осындай жағдайда қазақ-моғол қарым- 
қатынасын жақсартуға Жүніс ханның қызы, Әдік сұлтанның, одан кейін Қасым ханның әйелі болған – Сұлтан-

Нигар ханым белсене араласып, үлкен нәтижелерге қол жеткізеді. Сөйтіп, ақылды ханымның арқасында Қазақ 

хандығы мен Могулия мемлекеттерінің арасындағы шиеленісті қатынастар бейбіт жағдайға ауысады [3, 413-

414]. Мұхаммед Хайдар Дулати еңбегінде Сұлтан–Нигар ханымның парасаттылығын айта келе, Тахир ханның 

оған туған анасындай құрмет көрсеткенін ерекше айтып өтеді [3]. XVIII ғасырдағы тарихымызда Кіші Жүздегі 

Әбілқайыр ханның әйелі – Бопай ханымның ақылдылығы мен парасаттылығы жөнінде орыс деректерінде көп 

баяндалады. Әбілқайыр ханның тұсында сұлулығымен қатар, ақылдылығымен көзге түскен Бопай ханым Кіші 

жүзде үлкен құрметке ие болады. Ал 1748 жылы Әбілқайыр ханның қазасынан кейін Кіші Жүздің ішкі саяси 

өмірінде, қазақ- орыс қатынасында билікте отырған ұлдарына кеңесші, ақылшы бола білген Бопай ханымның 

есімі жазба деректерде өте жағымды бейне ретінде жақсы баяндалады [4, 410-412, 432-436, 510-519]. Бопай 

ханым қайтыс болғаннан кейін де, оның моласы талай уақыттар бойы рухани ем іздеген нәзік жандарға азық 
ретінде қызмет етуін тоқтатпайды.  

Хандық дәуірден бері ел аузында кең таралған ауыз әдебиетінің үлгілерінде Ел Анасы болған – Домалақ 

ана жөніндегі аңыз- әңгімелер өте көп. Текті жерде туып-өсіп Адал жар, Ел анасы бола білген Домалақ ана 

ұрпақтарына ақылдылығымен, сабырлылығымен, көрегендігімен, кемеңгерлігімен, әулиелігімен есте қалады. 

Оның жерленген жері күні бүгінге дейін апаларымыз бен әжелеріміздің зиярат ететін жеріне айналған. 

Тарихымызда аналарымызға қойылған материалдық ескерткіштер– күмбездер, мавзолейлер, мазарлар күні 

бүгінге дейін жетіп отыр. Домалақ ана кесенесі, Рабиға сұлтан бегім мавзолейі, Бопай ханым мазары әлі күнге 

дейін өздерінің негізгі міндетін жоғалтпай, жаңа ұрпақ өкілдеріне рухани қызмет етуде. Аналарымызға деген 

құрметті қазақ халқының ру-тайпа және оның бөлімшелерінің атауларынан, тіпті ру-тайпалар ұрандарынан 

көруге болады. Қазақ халқының этникалық құрамындағы ірі ру-тайпалардың ұрандарына назар 

аударғанымызда, көзіміздің жеткені мынау болды. Барлық ұрандардың негізіне ерекше қасиетке ие болған ата- 
бабаларымыздың есімдері алынған екен. Тек бір ғана тайпаның ұранының негізіне – ана есімі алыныпты. Ол – 

арғын тайпасының құрамындағы ең белді ру – Қаракесек руының ұраны. Ұран – Қарқабат деп аталады. 

Қарқабат ананың кім, қандай тұлға болғандығы жөнінде ауыз әдебиетінің материалдарында көптеген 

мәліметтер кездеседі. Ол мәліметтерде Қарқабат ананың асыл қасиеттері туралы көп айтылады. Қарқабат 

ұранының бір ерекшелігіне – оның уақыт сынына төтеп беріп, пайда болған кезінен бері өзгермей келе жатуы 

жатады. Бұл да анаға деген құрметтің жарқын бір көрінісі болса керек. Қазақ халқында аналардың есімдерімен 

аталатын ру-тайпа бөлімдері көптеп кездеседі. Бұл да аруақты Аналарға деген бір құрметтің түрі болса керек. 

Қазақ халқының шежірелік құрылымындағы ру-тайпалардың құрамындағы бөлімдер мен бөлімшелерге, 

тармақтарға көңіл аударсақ, Аналар есімдерінің рулық тармақтарға берілу жолдары әртүрлі болғанымен, бір 

ортақ нәрсе бар. Оған – руға есімі берілген аналарымыздың бәрінің ақылды, көріпкел, кемеңгер, сабырлы, 

салмақты және тағы осындай жақсы қасиеттерді иеленген тұлға болуы жатады. Ауыз әдебиетінің мәліметтері 

мен шежірелік материалдарға сүйенсек, Кіші жүздегі Кете тайпасының атауы – Кете бике анамыздың есімімен 
байланысты [9,72-73]. Кете бике анамыздың есімі қалай ру атына берілгендігі туралы ел арасында тараған аңыз- 

әңгімелер бар [10, 91-92]. Әлімнің ішіндегі Қаракесек тайпасында Қасай, Шектіде – Жекей деген тармақтар бар. 

Шежірелерде Қасай мен Жекейдің апалы-сіңілі қыздар болғандығы туралы айтылады[11, 16-17]. Найманның 

Матай тайпасында – Қызай, Қаракерей тайпасында – Мұрын атты рулық бөлімдердің бар екені белгілі [12, 125]. 

Ел арасында кең таралған аңыз әңгімелерде бұл екі анамыз Домалақ ананың қыздары болыпты. Бірінің есімі – 

Күнбибі, екіншісінің есімі – Жүзей екен. Күнбибі анамыз Қызай деп аталып, одан тараған ұрпақтар қызайлар 

деп аталып кетіпті. Ал Жүзей анамыздың лақаб есімі Мұрын делініп, одан тараған ұрпақтар мұрындар делінеді.  

Қорыта айтқанда, қазақ тарихы қоғамдағы саяси өмір мен әлеуметтік тұрмыс жайын толық қамтып, 

батырлар, билер, ел ақасақалдары мен қатар халық шежірелеріне аты әйгілі, айтулы әйел заты жайында – ел 
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аналары мен ханымдар, тілге шешен ақындары туралы айытып отыруы, олардың есімі мектеп оқулықтарында 

да жақсы үлгі мен игі өнеге тәрбие мақсаты үшін орын алуы заңды құбылыс болып табылады. 

«Қазақ әлемін» танытуда отбасының берекесі мен құтын келтіріп, сақтаушы, ана сүті арқылы қазақы 

мінезді дарытып, бесік жырын тербетіп, ана тілін үйретуші «қазақ әйелі» – ең үлкен құндылықтық ұғым. Жалпы 

алғанда, әйел мәселесі, негізінен, қазақ әдебиеттануында көркем шығармалардағы әйел бейнесіне қатысты ғана 

айтылып келді. Ал, шын мәнінде, қазақ тіл білімінің жоғарыда көрсетілген «ұлт (ұлт мәдениеті) пен тіл 

біртұтас» деген қағидасына сай қазақ мәдениетін зерделесек, қазақ елінің ұлт болып қалыптасу тарихында ерен 

еңбегімен, керек жерде ерлігімен, өрлігімен, асқан парасатымен, шексіз шыдамдылығымен және 
сүйіспеншілігімен ұрпағының бойына ақ сүті арқылы ұлттық рухты сіңірген әйел-аналар аз емес. «Ел болам 

десең, бесігіңді түзе» деп жазған еді Мұхтар Әуезов. Ал бұл сөздің өз мәнінде жүзеге асуының түп негізін 

әжелер өнегесінен алып қарауымыз да заңды секілді. Бұл ұлағатты сөз кез келген адамды, ең алдымен, өз елінің 

салт-дәстүріне деген жанашырлыққа, ұлттың ұлы мұратына деген адалдыққа, Отанға деген шынайы тазалыққа 

үйретері һәм имани нұрға жетелері хақ. Осыдан-ақ, әжелер мектебі – бұл ұғымды бойға тереңнен сіңіретін 

бірден-бір жол десек, еш қателеспеспіз. 

Қазақ әйелдерінің тарихта өз орны бар. Әдетте жазбадан гөрі ауыз әдебиетімен тараған әңгімелер желісі 

жалған болып көрінер. Алайда тұтас халықтың мәдениеті мен дәстүрі, тілі мен діні жазбай-сызбай-ақ бүгінге 

жетті емес пе? Біз алыптар еліміз, Ұлы халықпыз. Ал Ұлылар батыр әрі данагөй аналардан туады. 
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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Рзабек Р.Д. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Определение места языка в современном обществе, объяснение причин быстрого увеличения количества 

слов так называемой специальной лексики, ставшей причиной возникновения теории языков для специальных 

целей, определение места и роли LSP в структуре самого языка – это те проблемы, которые продолжают 

привлекать лингвистов и других исследователей в связи с многогранностью и сложностью такого явления, как 

язык, а значит, на сегодняшний день остаются до конца нерешенными, оставляя сущность и границы языка для 

специальных целей нечеткими и неопределенными [1]. В связи с чем рассматривается возможность выделения 

понятий языка для специальных целей (Language for Special Purposes – LSP), анализируются различные 

подходы к его определению, уточняется объем LSP, проводится параллель между LSP и ESP (English for Special 
Purposes). 

Изменения словарного состава языка напрямую связаны с изменениями, происходящими в жизни 

общества. Эпоха научно-технического прогресса (НТП), убыстряющегося в геометрической прогрессии, 

определила масштабность процессов, связанных с появлением большого количества терминов. В настоящее 

время резко возрастает значимость профессиональной деятельности человека, вследствие чего, появляется 

повышенный интерес не просто к профессиональному общению в определенной области, а к общению 

эффективному, ведущему к конкретному результату (эффективной коммуникации). Новые наименования в 

языке становятся следствием появления новых реалий, огромное количество специальных слов возникает для 

обозначения новых изучаемых объектов. Все это приводит к тому, что проблема статуса и лексикографического 

описания языков для специальных целей становится все более актуальной.  

Выступая важнейшим средством вербализации специального знания в науке, технике, производстве, 

образовании и других областях, LSP, смысловым ядром которого является терминология, она становится своего 
рода визитной карточкой и правом входа в мир профессиональной коммуникации.  

Чаще всего, говоря об ESP или LSP, подразумевают вопросы овладения языком в интересах профессии 

или учебы в тех или иных образовательных учреждениях. Здесь уместно вспомнить, что между областями 

знаний и профессиями, опирающимися на них, существуют многообразные и многочисленные связи, поэтому 

специфичность того или иного профессионального языка в значительной мере относительна. Ведь ни один 

профессиональный язык не обходится без общеупотребительного и общенаучного ядра. И это лишь один из 

возможных подходов.  

В чем же состоит основная задача той области теории и практики, которая может быть отнесена к языку 

для специальных целей? По-видимому, это выявление общего и специфического в овладении иностранным 
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языком для разных целей. Всем известно, что языком занимается лингвистика, а специальные цели его 

изучения – это уже вопросы лингводидактики и методики, не забудем также о теории профессиональной 

коммуникации. Ведь не только сам язык, но и характер коммуникации специфичен для определенной 

профессии [2]. 

Проблематика языка для специальных целей не имеет границ. Она междисциплинарна и затрагивает 

функциональную стилистику, теорию межкультурной коммуникации, особенности различных 

профессиональных подъязыков, соотношение в них общего и специфического, лингводидактические и 

методические аспекты преподавания языков разным категориям учащихся и многое другое. В научных кругах 
до сих пор ведется широкая полемика по поводу определения понятия языка для специальных целей на предмет 

правомерности его выделения в составе того или иного структурно-функционального образования. 

Исследователи-лингвисты рассматривают LSP в составе общего литературного языка как один из его 

функциональных стилей, или общего национального языка на правах автономной подсистемы, или как 

фрагмент национального языка, который создается на базе национального языка, а значит, является 

неотъемлемой его частью. Определение языка для специальных целей зависит от того, подходим ли мы к его 

определению как независимой системы или как части, находящейся на периферии естественного языка [3: 30]. 

Изучение и преподавание языков для специальных целей является одним из приоритетных направлений 

в отечественной и зарубежной лингвистике и методике преподавания иностранных языков на протяжении уже 

нескольких десятилетий. У нас в стране давние традиции функциональной стилистики, развиваемые 

отечественной наукой, легли в основу разработки важнейшего направления современной лингвистики – теории 

языка для специальных целей − и стали основой преподавания иностранных языков. В отечественной 
лингвистике главные теоретические и методологические предпосылки подобного рода исследований были 

сформулированы еще в 60- 70-е гг. в работах таких ученых, как В.В. Виноградов, О.С. Ахманова, Р.А. Будагов 

и др. В зарубежном языкознании это направление стало особенно быстро развиваться с конца 70-х гг. Несмотря 

на довольно длительную историю развития и огромное количество публикаций, посвященных разным аспектам 

функционирования языков для специальных целей, исследователи до сих пор расходятся во мнениях по поводу 

определения этого понятия. 

Изучение языков для специальных целей имеет давние и весьма разнообразные традиции [4]. 

Коммуникация с помощью LSP является общественно-исторической необходимостью. Специальные языки 

представляют собой результат исторического разделения труда. Разделение труда привело к возникновению 

специального знания, выраженного в специальных понятиях, которым владели профессионалы в данной 

области знания, к растущему разнообразию научных дисциплин и дальнейшей специализации материального 
производства и потребления [5]. 

Понятие LSP возникло на основе изучения речевых произведений в процессе общения людей, 

обсуждающих те или иные специальные (профессиональные) темы [6]. Язык для специальных целей 

реализуется в виде устных и письменных текстов. Текст на LSP – это всегда текст, в котором накоплено и 

систематизировано определенное специальное знание.  

С лингвистической точки зрения язык для специальных целей – это функциональная разновидность 

языка, целью которой является обеспечить адекватную и эффективную коммуникацию специалистов в данной 

предметной области с учетом конкретной ситуации общения. Во второй половине ХХ в. изучение LSP 

получило новый толчок к развитию и, в основном, сконцентрировалось на английском языке (ESP), который 

занял главенствующее положение в международной науке, технике, торговле и превращается в язык 

глобального общения в процессе межкультурной коммуникации [5]. Английский язык обладает более высоким 
мировым статусом, чем любой другой язык, именно он оказался в нужном месте в нужное время. Новая 

терминология, связанная с НТП, оказала на язык самое непосредственное влияние, обогатив его лексический 

состав десятками специальных слов [6]. 

В целом, определение LSP путем противопоставления его языку для общих целей, которое 

доминировало в прошлом столетии, уступило место новому определению LSP как совокупности 

специализированных языковых средств, используемых в устном и письменном текстах. Язык для специальных 

целей – это подсистемы естественного языка, тесно связанные с «языком для общих целей» (Language for 

General Purposes – LGP), или «обыденным языком». Они вполне сопоставимы с живыми языками в полном 

объеме [7:222]. По мнению крупнейшего ученого в области ESP Дж. Трима, LSP необходимо рассматривать как 

язык, «присоединяющий специальный (профессионально ориентированный) словарь к тому слою языка, 

который составляет его общее ядро и остается неизменным вне зависимости от социальной (или 

профессиональной) роли, выполняемой говорящим.  
Давайте рассмотрим более подробно основные характеристики LSP на примере ESP. English for Special 

Purposes – это английский для людей, занимающихся профессиональной коммуникацией. Английский для 

специальных целей включает в себя: – English for Academic Purposes (EAP) – английский язык для 

академических целей, чтобы изучающие его могли читать тексты, посещать лекции, сдавать экзамены и т.д. – 

English for Professional Purposes (EPP) – английский для профессиональных целей, связанный со спецификой 

работы обучающихся. В состав EPP входит English for Business (EFB) – деловой английский и многие другие 

разновидности английского языка [9]. Основными характеристиками ESP являются: – ограниченный набор слов 

и выражений, выбранный из языка в целом, т.к. ограниченный набор слов удовлетворяет требованию 

репрезентации фрагментов специализированной картины мира; – в ESP используются словарные лексические 
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единицы, которые не встречаются в других областях, но набор синтаксических конструкций универсален для 

конкретного языка вообще; – ESP используется для точной недвусмысленной передачи информации. Таким 

образом, можно сделать вывод, что он относится к определенной области знания и его характеристиками 

являются: – точность и недвусмысленность; – нейтральность; – практический (прикладной) характер [10]. 

В лексическом отношении в ESP для увеличения словарного состава (количества технических терминов) 

используются различные словообразовательные приемы, соответственно ESP обладает следующими чертами: – 

наличествуют сложные слова и аббревиатуры; – деривационные процессы, в частности, конверсивный переход 

глаголов в существительные; – встречаются иностранные слова и термины, перенесенные из других областей 
знания; В том, что касается синтаксических характеристик ESP, то для него характерны: – достаточно длинные 

предложения с большим количеством придаточных как с сочинительной, так и с подчинительной связью, 

использование вводных слов и конструкций; – страдательный залог глаголов; – субстантивация; – большое 

количество определений (атрибутов) [10]. Тексты ESP обычно достаточно креолизованы, например, они могут 

содержать картинки, диаграммы, таблицы и т.д. Наше исследование основных характеристик языка для 

специальных целей показало, что появление понятия LSP (позднее и ESP) тесно связано со специализацией 

научного знания. LSP представляет собой функциональную разновидность естественного языка, в семантике 

единиц которой аккумулировано, сохранено и может быть передано специальное знание, а целью которой 

является обеспечение адекватного и эффективного общения специалистов в определенной предметной области. 

Стремительное развитие современного общества, научно-технический прогресс и растущие потребности 

межкультурной коммуникации, в том числе и в специальных сферах, однозначно требуют дальнейших 

исследований в области LSP. Одним из приоритетных направлений в настоящее время является развитие 
компьютерной лингвистики, в рамках которой открываются широкие возможности для проведения научных 

изысканий, в том числе и корпусным методом.  
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ЖАНР ОБРАБОТОК НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ КАЗАХСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

Рыскелдинова Ж. Р. 

Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова 

 

Гармония является одним из основных средств выражения национального стиля музыкального 

искусство. В органической взаимосвязи с формами и методами музыкального мышления, его художественными 

и эстетическими проявлениями, с мелодическим, ладо-интонационным и метро-ритмическим строем она 

способствует выявлению характерных черт музыкального языка. 

Для казахской музыки, части единой многонациональной советской культуры, проблема гармонии имеет 

исключительное значение, ибо богатейшее музыкальное творчество народа, веками существовавшее в 

самобытных видах и формах, на раннем этапе развития казахской казахской советской музыки выдвинуло свои 

новые задачи. Однако вопросы национальной основы гармонии, формирования характерных ее черт настолько 
остры и актуальны, что не теряют своего значения и сейчас, спустя тридцать лет после создания первых 

оперных полотен, вокальных, инструментальных сочинений и других произведений в различных жанрах 

профессионального музыкального искусства. Невозможно также утверждать, что эти узловые проблемы 

композиторского  стиля и теоретического музыкознания получателя получили окончательную разработку в 

современной казахской музыке. Как само живое творчество, гармония – одна из существенных его сторон, - 

сохраняя основные наиболее типичные черты, находится в непрерывном становлении, развития и обновлении. 

Истоки национальной гармонии можно обнаружить в недрах народной музыки – неисчерпаемой 

сокровищницей духовного богатства. Благоприятные предпосылки для этого создают высокоразвитая ладовая 

основа фольклорного первоисточника, его гибкий и своеобразный мелос, характерный строй казахской 

инструментальной культуры и многие другие факторы музыкального наследия. Проявление гармонических 

основ в народной музыке неисчерпаемо, в этом сказывается одна из сторон художественного богатства 

народной музыкальной речи. 
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А. Д. Кастальский, известный советский фольклорист, заметил в казахском песенно-инструментальном 

творчестве характерные созвучия, «Неожиданные смены тональности» и другие черты гармонических основ. И. 

И. Дубовский в своем исследований "К вопросу о ладовом строении казахской народной песни" находит в 

мелодических очертаниях признаки несомненного гармонического начала. Указывая на признаки гармонии в 

казахском музыкальном фольклоре, авторы не ставили цели выявить степень их возможных проявлении, 

ладовой природой очерчиваемых классических мелодических аккордов и других важных форм гармонических 

образований. 

Интонационный строй казахской народной музыки исключительно богат. Среди различных ее 
проявлении значительный интерес представляет скрытая гармония, встречающаяся в самых различных ее 

формах.  

Гармоническое строение создается путем соразмерного чередования мелодической поступенности со 

скачками, а скачки, как известно, допускают возможные аккордовые проспекты по звукам трезвучие, их 

обращений, иногда и септаккордов. 

Степень выражения признаков гармонии в казахском мелосе весьма различна. В большинстве случаев 

мелодия развивается по звукам подразумеваемого аккорда, а в других – мелодическая горизонталь 

непосредственно очерчивает вполне выкристаллизованные созвучия, способные объединиться в терцовое 

строение. Тем самым элемент гармонии всегда потенциально заключены в самом народном напеве. 

Казахские советские народные песни – это неотделимая составная часть всей созданной казахским 

народом за многие века своего существования музыкальной культуры, ее логическая развитие в новых 

социально-экономических условиях. Одним из центров развития музыкальной культуры в первые годы 
советской власти стал город Верный (Алматы).  

Молодая музыкальная культура советского Казахстана развивается с каждым днем. Композиторы и 

старшего поколения и молодежь ставят и разрешают все новые и новые творческие задачи. И постановка 

вопроса о национальной гармонии, о жанровом и эмоциональном обогащение в казахской советской музыке 

свидетельствует о возникшей настоятельной потребности в теоретической разработке ее творческих проблем.  

С обретением Независимости композиторская школа Казахстана претерпевает новые импульса 

творческого подъема. Освобождаясь от штампов, догм и идеологий предшествующих десятилетий, 

композиторы обращаются к истокам национальной истории, обновляя тематику, содержание, образы и формы. 

Расширяется музыкальная лексика, возрождаются более древние пласты фольклора, обогащаются средства и 

виды композиторской техники.  

Фольклор – это достояние народа, прошедший многовековой путь к современности. Его можно отнести к 
музейной реликвии, сохраняющей в себе индивидуальные особенности народа. В постиндустриальном 

обществе, характеризующимся высоким уровнем развития сферы услуг и информационных технологий, 

фольклорные музыкальные образцы, не утрачивая своих особенностей, «изюминки», продолжают притягивать 

к себе творческую и научную мысль и получают разнообразную вторичную интерпретацию. Наступает новая 

жизнь фольклора, характеризующая многообразием егохудожественноговидения и прочтения. 

Одним из примечательных образцов казахской народной музыки является песня «Япурай» – удивительно 

тонкая и поэтичная музыкальная зарисовка, олицетворяющая собой чистоту и мудрость художественного 

мышления народа. «Япурай» можно без преувеличения назвать лирическим «символом» казахской музыки. 

Основанием для такого утверждения является то, что вот уже на протяжении почти века она продолжает 

волновать слушателя своей мелодической пластикой и красотой, искренностью и поэтичностью выражения 

лирических переживаний. 
Со времени первых записей образцов песни, сделанных А.Затаевичем  и Б.Ерзаковичем, эта песня более 

35 раз становилась объектом новой интерпретации, а в последние десятилетия интерес к ней умножился в разы, 

причем как в академической, так и в массовой музыке. Обработка песни «Япурай» присутствует в творческом 

наследии ведущих композиторов Казахстана – Б.Ерзаковича, М.Тулебаева, Г.Жубановой, Е.Рахмадиева, 

А.Толыкпаева. Известно, что мелодическая красота казахской народной песни привлекла в свое время и 

великого русского композитора С.Рахманинова, использовавшего ее интонации в первой части 

«Симфонических танцев» (ор.45, 1940). 

Личность, с неравнодушным отношением к казахскому фольклору – Александр Викторович Затаевич – 

состоял в дружеских отношениях с С.Рахманиновым. Свидетельство этому – сохранившиеся, взаимные письма, 

записи в Дневниках А.Затаевича, а также посвящение Сергей Васильевичем шести пьес – «Музыкальные 

моменты для фортепиано» (1896, ор. 16). 

Чем же так привлекательна «Япурай» для национальной аудитории и композиторов, исполнителей, 
музыкантов-профессионалов и любителей разных поколений? В чем суть ее очарования и национального 

звучания, притягательности и узнаваемости в самых разных трактовках? 

В поисках ответов на эти вопросы мы поставили перед собой задачи: 

1. Собрать и обобщить исторические сведения, касающиесязаписи, изучения и исполнения песни 

«Япурай»; 

2. Осуществить музыковедческий анализ песни и выявить ее характерные особенности; 

3. Выявить характерные особенности претворения народной песни в так называемых «пограничных 

жанрах» [5, с. 26], созданных в академическом музыкальном искусстве на основе фольклорного артефакта. 
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Таким образом, материалом нашего исследования выступает народнаяпесня «Япурай» в записях 

А.Затаевича, Б.Ерзаковича, в традиционном исполнении Гарифоллы Курмангалиева,а также фортепианная 

транскрипция «Япурай» в обработке А.Толыкпаева и фантазия на тему песни для гитары в интерпретации 

Б.Жупашева. 

Впервые «Япурай» была нотирована А.Затаевичем в 1920 году в монументальном труде «1000 песен 

казахского народа» [4, с. 468]. В нем зафиксированы два варианта песни под названием «Я, Пірім-ай» (в пер.«О, 

боже»). Первый - №348, сообщил житель Букеевской губернии (Западный Казахстан), калмык по 

национальности, Шумбал Достанбаев. 
Образец имеет характерные черты, которые обнаруживаются и в других песняхэтого региона. В их числе 

– ямбическая восходящая секундовая интонация в песенном зачине, нисходящий каденционный ход по терция 

к нижней тонике, ритмическая размеренность, поступенное движение с преобладанием скачков не шире 

квартыи общий волнообразный нисходящий профиль мелодии, развивающейся от зоны верхней тонике к 

нижней (см. Пример №1). 

 

Пример №1. «Я, пірім-ай» (№348) в записи А.Затаевича 

 
Этот лирический вариант песни был претворен в исполнительской трактовке ярчайшего представителя 

западно-казахстанской традиции Гарифуллы Курмангалиева, представленной в Антологии «1000 казахских 

традиционных песен», включающий в себя самые знаковые музыкально-поэтические произведения от 

обрядово-фольклорных песен до творений знаменитых народных композиторов. «Япурай» дана в 21-ом CD-

диске под номером 26 [1, д. 21]. 

Второй вариант песни «Я, Пірім-ай» (№999) из сборника А.Затаевича, записанный от Г.Шынгалиева, 
специфичен тем, что его пели в конном строю казахи, выступавшие в 1920-1921 годах против бандитских шаек 

в Уральской губернии. Он отличен и в мелодическом плане:песню открывает широкий ямбический скачок на 

восходящую сексту, в развитии мелодии присутствует репетиционное акцентирование звуков, но при этом 

сохраняется характерное оформление каденции – ход по терциям к нижней тонике и общее волнообразное 

развитие к нижнему устою (см. Пример №2). 

Пример №2. «Я, пірім-ай» (№999) в записи А.Затаевича 

 
Отсутствие в нотировках Затаевича поэтического текста песен затрудняет точное определение жанровых 

истоков этого образца. С одной стороны, в нем присутствуют признаки строевой песни – автор дает ремарку – 

исполнять «смело и энергично». С другой стороны, в нем узнаваемы черты лирического варианта. Это 

подчеркивается и идентичным названием – «Япырмай» – типично казахская разговорная экспрессия, связанная 

с выражением чувства удивления, восторга. 

В монументальном труде «Песенная культура казахского народа»опубликован вариант песни «Япурай», 
записанный Б.Ерзаковичем в 1932 году от известной исполнительницы народных песен Тамти Ибрагимовой [3, 

с. 95]. В этой работепесня дана с казахским текстом, переводом на русский язык. Б.Ерзакович дал и первое 

описание ее образного строя. Напевные интонации, а также композиционная лаконичность всей мелодической 

структуры песни рисуют, по его мнению, образ человека, одиноко стоящего на берегу горного озера, 

погруженного в глубокое раздумье [3, с. 95]. 

Анализ поэтического текста песни показывает, что ее образность связана с темой любви. Передача 

нежных чувств к возлюбленной дана здесь через яркие образные сравнения с природой: 

«Ақ сәуле көктен төніп, япыр-ай, маржан тағар-ай. 

Есіме ақ сәулемді алған кезде-ау,» 

Для раскрытия художественного образа в стихотворении использовано множество эпитетов, сравнений, 

метафор и других поэтических приемов, которые служат не только целям конкретизации описания, но и 

помогают выделить в предметах и явлениях наиболее существенные для казаха-кочевника черты и 
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признаки.Так, например, «алтын бу», «ақ сәуле» и другие эпитеты дают яркую характеристику предмета, 

явления, представляя их более конкретно и образно. «Шайқайды жас баладай, япыр-ай, желдің лебі-ей» - это 

типичное для казахской устной поэзии сравнение, где проводится аналогия явлений природы с качающейся 

колыбелью. 

Получает свое значительное местов песне и женский портрет. В тексте «Япурай» присутствует 

излюбленный эпитет, характеризующий красоту возлюбленной через белый цвет – «Ақ сәуле» - «милая 

белолицая». 

Размер стиха «Япурай» одиннадцатисложный – представляет одну из самых распространенных форм 
стиха в казахской народной лирическойпоэзии. Для одиннадцатисложника, как известно, характерны 

соразмерность, гармония, глубина повествования. Этой форме стремительный темп речи не свойственен, ее 

отличают плавность, певучесть, подчеркивающие лирическую природу [2, с. 154]. 

Форма песни очень проста и традиционна, представляет собой повторенную полустрофу без припева. 

Мелодическое и ритмическое оформление каждой поэтической строки подчеркивают лирическую природу 

«Япурай». Так, в первой строке образуется неделимая на бунаки 11-сложная мелострока с расширением до 12 

слогов благодаря введению в конце алексического возгласа «ай». Вторая мелострока еще более широкого 

дыхания: после 7 слога появляется вставное слово «япурай», а после 11 – вновь восклицание «ай», образуя в 

совокупности «длинную» музыкальную фразу в 15 слогов. 

Преломление народной песни «Япурай» в казахстанской академической музыке отмечено большим 

жанровым разнообразием и оригинальностью авторского прочтения. Помимо традиционных фольклорных 

обработок с присущим для них бережным отношением к народному первоисточнику, сохранениемего 
образности и структуры, здесь рождаются новые жанровые разновидности – вокальный дуэт, 

инструментальные вариации, фантазия, транскрипция, хоровая песня, и другие. 

Из более поздних образцов большую популярность получила транскрипция для фортепиано 

А.Толыкпаева. В его трактовке «Япурай» мелодия приобретает новые черты. Импровизационное вступление 

придает произведению взволнованность, полетность. Обрастая подголосками, тема-инвариант звучит 

возвышенно приподнято и сдержанно. 

В ходе развития темы используется смена гармонических красок, секвенцированное проведение ее 

интонаций, темброво-фактурное развитие, приводящее к яркой кульминации. 

Интерпретация «Япурай», сделанная Бериком Жупашевым для классической гитары, также отмечена 

большойоригинальностью. Она написана в жанре фантазии и основана на свободном использовании темы 

народной песни. Автор сумел тонко передать красоту мелодической линии оригинала, мастерски использовав 
возможности звуковой и фактурной палитры инструмента. 

В целом, при трактовке песни «Япурай» в классической традиции выявляется широкое использование 

подголосочности, вариационности, свободного импровизационного развертывания на основе элементов темы, 

тонально-гармонического и темброво-фактурного развития, а также жанровой трансформации исходной 

модели. Нов любом жанровом, темброво-фактурном, тонально-гармоническом и композиционном оформлении 

песня «Япурай» легко узнаваема и продолжает привлекать внимание слушателя красотой, искренностью и 

глубиной, оставаясь лирическим «символом» казахской музыки. 
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ХХІ ғасыр – жеке тұлғаны қалыптастыру, ізгілендіру, дамыту ғасыры. Олай болса, мұғалімдердің 

алдында тұрған бірден-бір мақсат - оқушылар алған білімдерін пайдаға асырып, өзара әрекет ете алатын, 

ұлттық құндылықтарды меңгерген жеке тұлға тәрбиелеу [1,4]. 

Заман талабына сай білім беру – бұл оқушыларды адамгершілік интеллектуалдық, мәдени дамудың 

жоғары деңгейі мен білімін қамтамасыз етуге бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз үрдісі десек, 

оның тиімділігі мен сапасын арттыру мұғалімнен оқу процесінің ғылыми теорияға негізделген және оқушының 
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қабілеті мен бейіміне негізделген оқытудың таңдамалы, белсенді, қарқынды әдістеріне көшуді талап етеді. 

Ендеше, неге қазақ балалары да осындай болмасқа. 

Бүгінгі таңда басты мәселе де бәсекелестікке қабілетті ұрпақ тәрбиелеу. Қоғамның әрбір даму кезеңі ең 

алдымен сол қоғамға сәйкес жаңа адамды қалыптастыруды көздейтіні - ешқашан маңызын жоймайтын тарихи 

құбылыс. Ұлы педагог М.Жұмабаев «Баланы тәрбиелі қылу- тұрмыс майданында ақылмен, әдіспен күресе 

білетін адам шығару деген сөз. Қалса өзін, асса барлық адам баласын әділ жолмен өрге сүйрейтін ер шығару 

деген сөз. Тұрмыста түйінді мәселелерді тез шеше білетін, тұрмыстың тұңғиық теңізін қажыр-қайратымен 

шеше білетін, адалдық жолға құрбан бола білетін, қысқасы, адамзат дүниесінің керек бір мүшесі бола алатын, 
төрт жағы түгел адам етіп шығару.Баланы мұндай адам ету үшін тәрбиеші бар күшін, бар білімін жұмсап 

жалықпай, шаршамай үйрете білуі керек» [2,28],- деген болатын. 

Интерактивті технологияны пайдалана отырып оқытқанда оқушының: 

 Еркін ойлануына мүмкіндік береді;  

 ақыл-ойын дамытады; 

 шығармашылық белсенділігін арттырады; 

 ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді; 

 тіл байлығын жетілдіреді; 

 жан-жақты ізденушілігін арттырады. 

Интерактивтітехнологиялықәдістіңпедагогүшінпайдасымынадай: 

 Түрлі әдістерді пайдалану арқылы сабақтың нақты мәнін терең ашуға   көмектеседі;  

 оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік береді;  

 әр оқушының білім деңгейін анықтауға болады; 

 оқушыларды ізденіске баулып, өз бетінше жұмыс істеуге үйретеді; 

 оқушылардың барлығын бағалауға болады 

«К.Поппердің «Дебат бағдарламасы» оқытудың жаңа технологиясына жатады. Ол мына қарым-

қатынасқа негізделеді: Мұғалім–оқушы, оқушы–оқушы. Бұл оқу әдісінде әр оқушының белсенді іс-әрекеті, 

білімі топтың басқа мүшелерінің біліміне тығыз байланысты. Оқытудың бұл түрі–шығармашылық ойлауды, 

оқушы мен ұстаз арасындағы қарым-қатынасты қалыптастырады» [3,67]. Дебат–пікірталас, пікірсайыс, 

шешендік өнер. Бұл өмірдегі екі адамның пікір таласы емес, ресми пікір сайыс. Пікір сайыс (дебат) 

технологиясының алгоритмі мынадай кезеңдерден тұрады. 

 бағытталу; 

 дайындық ; 

 пікірсайыстыңөзі; 

 кейінгіәрекетнемесеталдау. 

Бағыттау–тақырыпты зерттеуден басталады. Алдымызға қойылған мәселе бойынша пікір сайыстың 

мақсаты анықталады. Тақырыпты талдау жоспарын құру. 

Дайындық кезеңі. Жоспарға сәйкес ақпараттар жинау, оны талдау, растау мен теріске шығару желісін 

құру.  

Пікір сайысқа дайындық көлемді ақпаратты игеруді талап етеді. Бұл топпен (ұжым) жұмыс істеуге 

тәрбиелейді. Дайындық кезеңінің дамытушылық әсері балалардың танымдық қызығуында, білуге 

құмарлығында, ойлаудың зерттеулік әдістерін игеруінде айқын көрінеді. Оның үлкен диагностикалық мәні: 

білімді терең игерумен жеке тұлғаның шығармашылықпен дамуының нақты және сөзсіз көрсеткіші болып 
табылатын өзбетінше шығармашылық ізденудің оң нәтижесі болып табылады. 

Пікір сайысы қарама-қайшы көзқарастың қақтығысын қамтамасыз ететін қатаң ережелер бойынша 

жүргізіледі. Әуелі қатысушыларға жеребе бойынша (немесе келісім бойынша) ұстанымдар белгіленеді; растау 

немесе теріске шығару (үкімет немесе оппозиция). Сонан соң пікірсайысы белгіленген регламент бойынша 

өтеді. Әр топтың спикерлері (растау немесе теріске шығару) бейтарап төрешіні өздерінің көзқарасының 

мейілінше дұрыс екендігін сендіруге тырысады. Бұл жерде олар тек сөз сөйлеп қана қоймай, басқа жақтың 

дәлелдерін таластырып, өз ұстанымдарын қарсыластар көзқарасымен салыстырады. Раунд барысында сөз 

сөйлеген спикерлерге қарама-қарсы сұрақ-жауап өткізіледі. Қарама-қарсы сұрақ қарсыластар дәйектеріне 

анықтық енгізу, олардың кей істеріндегі олқылықты анықтау, өз тобына терістеу дайындау, т.б. мақсатта 

қойылады. Пікір сайысы кезеңі ойынды талдау және төрелік шешім қабылдау, яғни жеңімпаз топты 

анықтаумен аяқталады. 
Кейінгі әрекет (талдау) кезеңі келесі процедуралардан тұрады: өткен пікір сайысын сипаттау, қызметті 

талдау мен сындарлы сынау, оқушылардың жеке өзгерістерін белгілеу, оқушыларға оларда анықталған 

өзгерістерді ескере отырып ұсыныстар жасау. Талдаудың дамытушылық әсері–оқушылардың сыни-талдау 

ойлауының қарқынды қалыптасуында. Оқушылардың өзінің және жолдастарының қызметін талдауға жүйелі 

түрде қатысуы турашылдық, сынаушылық, батылдық, т.б. адамгершілік қасиеттерін тәрбиелейді, өз көзқарасын 

қорғауға талпыну, таласта табандылық таныту–мұның бәрі жеке тұлғаны қалыптастырады. 

Оқушылардың азаматтық ұстанымының қалыптасуының маңызды шарты меңгерілген білімді өмірде 

қолдана білу болып табылады және пікір сайысы технологиясының соңғы кезеңі–кейінгі әрекет осы шарттың 

іске асырылуын көздейді. Оқушылардың өздерінің тілегімен қажетсінуі «кейінгі әрекетті» жүзеге асыруға 

түрткі болады.  
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Мақсаты:  

 Әр топ өз көзқарасын «дұрыс-бұрыстығына» қарамай дұрыс деп сендіруге тырысу; 

 Әр топ өз көзқарасын дұрыс жүйемен құрып, қарсыласының пікірін жоққа шығару; 

 Ресми пікір таластың ең негізгі ерекшелігі, ережесімен тәртіпке сәйкес дауластыру; 

 Әр түрлі ой-пікірді айтып қана қоймайды, оны қарсыласының бағытымен салыстырады, оның дәлелдеу 

жолын табады, төрешінің қолдауын сұрау; 

Үйретеді: 

 Шешендік дағдыны жетілдіреді; 

 Өз өміріне, қоршаған ортаға сын көзбен қарауға үйретеді; 

 Талқыланып жатқан мәселені жан-жақты қарап, ойлап толғануға, оның деректерін зерттеуге, болжауға, 

жүйелеп сөйлеуге, дәлелдеуге жетелейді; 

 Анық, әсерлі, нақты сөйлеуге баулиды; 

 Достық, жылылық, сыйластық, пікір сыйлау, құрметпен дағдыландырады; 

 Өзгенің пікіріне құрметпен қарап пікір таластыруға үйретеді; 

 Айтысу этикасын сақтауға және шыншыл болуға тәрбиелейді; 

 Дебат–бұл ойын, оның басты мақсаты–үшінші бейтарап адамды сендіру; 

Дебат–бұл ғылым. Яғни дебат–философиялық, психологиялық, этикалық, саяси, лингвистикалық ғылым. 

Бұл ойынға қатысу барысында оқушы бір мезгілде жазу және ойлау, айту қабілетін жетілдіреді. 
Пікір сайыс - демократиялық қоғамның қажетті бөлігі. Демек, дебат дегеніміз–шешендік өнер. Дебат сөз 

саптау шеберлігіне, сөзді орынды құруға, ойды логикалық жүйемен нақты, қысқа, дәл анық айтуға тәрбиелейді. 

Дебат–сөз өнері, яғни сөз жарыстыруға, жазбаша және ауызша іскерлікпен ғылыми тілде сөйлеуге, бұқаралық 

ақпарат құралдарын пайдалануға, құжаттармен жұмыс істеуге, іскерлік диалогтарға, өз көзқарасын қорғауға, 

таласта табандылық танытуға үйретеді. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа 

білім беру өте қажет» Н.Ә.Назарбаев [5]. 

Бүгінгі ақпараттық –технологиялардың қарқынды дамуы заманында, оның тілге де, білім беру саласына 

да зор ықпал ететіндігі сөзсіз. Ең алдымен ақпарат технологиясы дегеніміз не соған тоқталып, кеңірек мәлімет 
беріп өтетін болсақ.  

Ақпарат технологиясы (ағылш. Information technology, қысқ. IT) — объектінің, процестің немесе 

құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдерімен 

құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс. Ол компьютерді және телекоммуникациялық жабдықтарды 

деректерді сақтау, шығару, тасымалдау және өзгертуге арналған технология. Ақпарат технологиясы — 

ақпаратты өңдеу үшін пайдаланылатын технологиялық элементтердің, құрылғылардың немесе әдістердің 

жиынтығы, қазіргі компьютерлік технология негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және тасымалдау істерін 

қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны.[1] 

Технологиялар мен әдістердің тізімі ауқымды, олардың мүмкіндіктері әр түрлі, сондықтан алдымен 

негізгі стратегиялық бағыттарды анықтау қажет, әрине, өмірдің әр түрлі жағдайларына дайын рецепт жоқ. 

Белсенді технологиялар мен әдістердің әлеуеті өте жоғары, ал оларды оқыту барысында пайдалану оқытудың 

нәтижесі - құзыреттілікке ықпал етеді [2]. 
Технологияның мынадай теориясын - Л.С.Выготский айтып өткен  "оқыту үрдісінде оқушының ақыл-

ойының дамуы "актуалды даму" аймағынан жақын арадағы даму" аймағына ауысуы туралы теориясы. Бұл 

ауысу тапсырмаларды қайталап орындауға ғана арналған бірінші деңгейден өнімді іс-әрекетті қажет ететін 

келесі деңгейлерге ауысу негізіндегі іс-әрекет арқылы жүзеге асады. В.П.Беспалько бұл деңгейлерді төртке 

бөледі: бірінші деңгей - "міндетті, оқушылық", екінші - алгоритмдік, үшінші - эвристикалык, төртінші – 

шығармашылық [3]. 

ХХІ ғасыр ақпараттық технологиялардың ғасыры екені баршамызға мәлім. Интернеттің пайда болуымен 

адамзат индустриалды кезеңді артқа тастап, ақпараттық немесе сандық деп аталатын мүлдем жаңа дәуірге 

қадам басты. Жаңа дәуірдің өзіне сай заңдылықтары, мүмкіндіктері және қауіп-қатерлері бар. Біздің 
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замандастарымыз ескі заман мен жаңа заманның тоғысқан шағының куәгерлері болғандықтан, қоғамдағы 

өзгерістерді, трансформацияны айқын сезеді. Ал бұл жаңа технологиялардың мемлекеттік басқаруда, бизнесте, 

ғылымда маңызды рөл атқаратынын және оның жыл өткен сайын тек арта түсетінін көрсетсе керек.  

Ақпараттық технологиялардың адамзат өміріне әсерін зерттейтін атақты футуролог ғалым Рэймонд 

Курцвейлдің айтуы бойынша, 2035 жылы компьютердің ойлау қабілеті адамдыкімен теңеседі. Ал 2045 жылы 

компьютердің ойлау қабілеті немесе ғылым тілімен айтатын болсақ, оның жасанды интеллектісі барлық 

адамзаттың интеллектісінен асып түспек. [4]. 

Бүгінгі күнде интернетке деген қолжетімділікті арттыруға мемлекеттік деңгейде зор көңіл бөлінуде. 
Қазақстанда интернет тұтынушылардың саны, соның ішінде мобильді интернет тұтынушылар күн сайын артып 

келеді.  

Ал осы ақпараттық технологияларды, соның ішінде жасанды интеллектіге негізделген технологияларды 

тіліміздің, тіл білімінің керегіне қалай жарата аламыз деген сұрақ баршамызды мазалауы тиіс. Себебі алдағы 

уақытта тілдің өміршеңдігі, оның кең қолданысқа енуі көп жағдайда технологияларға тәуелді болмақ. 

Ақпарат алмасу тек технологиялық қарым-қатынас қана емес, сонымен қатар лингвистикалық құбылыс. 

Адамдардың тілді пайдалануы, сөз бен сөз тіркестерін қолдануы, мәліметтердің контекстуалдық ортасын 

түсінуі сынды мәселелер тіл білімінің маңызды саласына айналып, компьютерлік ғылым мен лингвистиканың 

тоғысқан жерінде компьютерлік лингвистика саласы пайда болды. Компьютерлік лингвистика дегеніміз – тілді 

пайдалану мен түсіндіру мақсатында тілдік нормаларды математикалық және компьютерлік модельдеу. Түп 

мақсаты – жасанды интеллект құрастыру.  

Бүгінгі күнде компьютерлік лингвистика жетістіктері екі негізгі бағытта қолданылады. Біріншісі, 
тілдерді түсіну мен зерттеу әдістерін дамыту. Бұрын белгісіз болған заңдылықтар мен құбылыстарды ашу. 

Екіншісі, адам мен машина арасындағы байланысты жеңілдету. Бұл бағытта технологиялық шешімдер мен 

өнімдерге назар аударылады. Жоғарыда айтылғандай, компьютерлік лингвистика нәтижелері жасанды 

интеллектінің құрамдас бөлшегі.  

Әр мемлекет жасанды интеллектіні өз тілінде сөйлетуге тырысуда. Себебі болашақта есептеу қуаты 

мықты компьютерлер ғана тілді сақтау және оны дамытумен тиімді айналыса алады. Сол себепті дамыған 

елдерде компьютерлік лингвистикаға жете назар аударылуда. Компьютерлік лингвистика алдында көптеген 

мақсаттар тұр. Олардың ішіндегі ең маңыздылары: бірінші, корпустық лингвистика. Тілдің электронды 

корпусын жасау және оны маңызды ақпаратпен толықтырып отыру. Бұл – тілдің бар байлығын, қолдану 

ерекшелігін сандық үлгіде топтастыру. Маңыздылығы бойынша кезек күттірмейтін жоба.  

Бүгінгі таңда көптеген сапалы сөздіктер шығарылуда. Дегенмен ол сөздіктер кітап күйінде ғана. Қазіргі 
таңда адамдар уақытының көп бөлігін компьютердің алдында өткізеді және өзіне қажет ақпаратты 

компьютерден алады.  

Автоматты аударма жүйесі. Технологиялардың дамуы екі тілді аудармадан көптілді аударма жасау 

мүмкіндігін берді. Мысалы, бұл технология Google компаниясының аударма қызметінде жүзеге асырылған. 

Қазақ тілді қолданушылар енді қиналмастан әлемнің 90 тіліне аударма жасай алады. Қазақ тілінің жасанды 

интеллекті арқылы кең қолданыс табуының мысалы. Әрине, бұл технология арқылы айна қатесіз аударма жасай 

алмаймыз, болашақта аз кемді қателіктер жойылады деген сенімдеміз. Сондай-ақ аталмыш технология мәтінді 

сараптау арқылы саяси, экономикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер жасауға жол ашады. Бірақ, 

аталмыш технология қазақ тілінде қолжетімді емес. 

Адам дауысын түсіну жүйесін құру. Адам мен машина қарым-қатынасының жаңа сапалық деңгейі – 

машинаның адам дауысын түсініп, оған қисынды түрде жауап бере алу мүмкіндігі. Мысалы, iPhone телефонына 
осындай қызметті атқара алатын Сири атты бағдарлама орнатылған. Бұл технология әзірше тек 17 тілде ғана, 

ағылшын, француз, неміс, жапон, корей, итальян, испан, қытай (мандарин мен кантон диалектілері), дат, 

нидерланд, португал, швед, тай, түрік, норвег және орыс тілдерінде жұмыс істейді.  

Қазақ тілінің, қазақ тілі мамандарының алдында тұрған ең үлкен мәселелердің бірі – қазақ тілін 

технологиялармен жақындастыру. Себебі болашақта бізді қоршаған барлық дүниелер технологиялармен тығыз 

байланысты болмақ. Бүгінгі таңда кез-келген салада ақпараттық-технологиялық жаңалықтардың айқын әсерін 

көре аламыз. Егер біз мемлекеттік тілдің өміршеңдігін қамтамасыз еткіміз келсе, оның қолданыс аясы кеңігенін 

қаласақ, онда бар күшімізді тіл мен технологияның кешенді түрде жақындасуына жұмсауымыз керек. Уақыт 

өтіп жатыр, жаңа заман, заманына қарай жастардың да дүниетанымы өзгерген. Соған орай, қазіргі технология 

заманында жоғары оқу орындарында, мектептерде сабақтарда, оның ішінде қазақ тілін оқытып-үйрету кезінде 

технологияны көп қолдану керек, бұл қазіргі уақытта көп сұранысқа ие дүние болып тұр. Қазақ тілі өте бай 

және күрделі тіл. Қазақ тілімізді оқыту барысында әр түрлі жаңа технологиялардың пайдаланылып жатқаны 
белгілі. Осы бағытта ақпараттық-технология мен тілдің байланысын сапалы жүзеге асыру тіл мамандарының 

алдында тұрған үлкен міндет болып табылады.  
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В данной статье мы рассматриваем концепт «дружбы» в башкирской языковой картине мира, а именно в 

произведении ЗайнабБиишевой «Будем друзьями». В последние десятилетия изучения различных видов 

концепта является одной из наиболее привлекательных областей исследования в лингвокультурологии . 

Лингвокультурология – это комплексная научная дисциплина, изучающая взаимосвязь и взаимовлияние 

культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру в единстве их 

языкового и внеязыкового (культурного) содержания. Сложилась в конце 60-х – начале 70-х гг. с целью 

обеспечения научных основ введения и активизации данных о стране и культуре изучаемого языка. Объектом 

лингвокультурологии является исследование взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка в процессе их 

функционирования, а предметом – материальная и духовная культура в ее существовании и 
функционировании, созданная человеком, т.е. все то, что составляет языковую картину мира [1.2] А также 

изучает язык как явление культуры. Это отчетливое видение мира сквозь призму какого-нибудь национального 

языка, когда язык выступает как носитель особой национальной ментальности. 

Чрезвычайно наглядно особенности языковой картины мира проявляются при обозначении реалий, 

занимающих особенно важное место в жизни того или иного этноса, так, напр., в эскимосском языке 

представлено большое количество наименований снега (в зависимости от его состояния и оттенков цвета) [2, 3] 

Концепт – один из наиболее популярных и наименее однозначно дефинируемых терминов современной 

лингвистики. Он связан прежде всего с антропоцентрической парадигмой языкознания и когнитивно-

прагматической методологией и используется наряду с такими ключевыми понятиями, как "дискурс", "картина 

мира" и др., для репрезентации мировоззренческих, интеллектуальных и эмоциональных интенций личности, 

отраженных в ее творениях – текстах. [3, 1]. 
Произведения ЗайнабБиишевой охватывают круг читателей детской аудитории: рассказы, стихи, сказки. 

Одной из главных тем в произведениях ЗайнабБиишевой является тема дружбы. Благодаря этой теме более 

четко и открыто выявляется внутренняя характеристика персонажа.  

В статье рассмотрим авторскую трактовку концепта «дружба» в повести «Будем друзьями». Данный 

концепт автор раскрывает при помощи совокупности языковых средств и контекстов. 

Шулуҡваҡытта Ҡыҙырасүҙенеңкүңелендә Юлдашҡаҡаратахөрмәт арта барғанын да тойҙо. 

Ҡыҙырастыңысынкүңелдәнүҙғәйебентаныуы, 

иптәшенаҡлауөсөнбөтәяуаплылыҡтыүҙөҫтөнәалырғаәҙертороуыөсөн, Ғәбитағай бала кеүекшатланды: 

«һәйбәтмалай, һәйбәтмалай.» 

Юлдаш, һин мине ғәфү ит. Асыуланма. Элеккекеүек, ауылдағыкеүек, дуҫбулайыҡ! 

— Иңшәп, иңяҡшынәмәул, Ҡыҙырас, дуҫлыҡ, тырышлыҡ, ғәҙеллек, дөрөҫлөк, — тине. 
Основное внимание обращено двум героям: это Кидрас и Юлдаш, взаимоотношения которых 

выстраиваются с самого начала повести.Два совершенно разных персонажа по характеру, по внешности 

сошлись в одном значении: противоположности притягиваются. 

Ҡыҙырасбәләкәскенәйыуантыҡбуйлы, терпенеңарҡаһышикеллетырпайыпторғансөмҡарасәсле, 

күгәрсенйомортҡаһыкеүексып-сыбарһипкелбаҫҡанйомро битле, ҡошмороношикеллебәләкәскенәсәкәйтанаулы, 

уяу, теремекмалай. 

Ә Юлдаш — Ҡыҙырастыңкиреһе. Улбуйға ла Ҡыҙырастанбербашҡабейек. Өләсәһеуға: «Һиңә, улым, 

хәҙеруникенетүгел, ә унбиштебирепбула. Атаҡ- атаҡ, ҡайҙа был тиклемашығыпүҫәһеңһуң?» — тип 

бушҡағынааптырамай бит инде. ТөҫкәләулҠыҙырастанбашҡасараҡ: оҙонсаяңаҡлы, көмрөрәкҡырлытанаулы, 

тулҡынланыпторғанҡуңырсәсле, уйсантүңәрәккүҙле. Уныңҡап-ҡараҡалынҡаштары ла, Ҡыҙырастыҡыкеүек, 

бармаҡменәнбаҫҡанһымаҡҡыҫҡағынатүгел, ә ҡарлуғасҡанаттарыкеүекҡыйылыпторалар.Холоҡяғынан да 

улҠыҙырасшикеллетеремек, илгәҙәктүгел. Киреһенсә, артыҡауырхолоҡло, аҙһүҙле. 
Автор характер героя Кидраса  показывает неодназначным: он иногда любит преувеличивать свои 

достижения в учебе, в спорте перед Юлдашем и использует при этом автор такие языковые средства.  

Ул, ғәҙәтенсә, бөгөндәүҙенеңяратҡанҡалаһыОктябрьскиҙымаҡтапалырға ла онотманы. 

Юлдашөләсәһенҡыуандырырөсөналыпкилгән «Маҡтауграмотаһын» Ҡыҙырасҡакүрһәттеләинде. Тик 

Ҡыҙырасҡынакүрһәтәалманы. Улуныалыпкилергәонотҡан. 

Ҡыҙырас, турғайкеүек, ҡабарынабиреп: 

—Ҡурҡырға, ни, мин ҡыҙыҡайҙыршул?! — тип йә 

берһенде. — Ни, диңгеҙҙекүрмәһәмдә, унан да ҡурҡы- нысыраҡурында, теге, ни, 

ҡаҙанкеүекурғыпҡайнапятҡан нефть күлендәйөҙгәнкеше бит мин, — тип маҡтаныпҡуйҙыЮлдаш: 
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—Ундайкүлҡайҙаһуңул? — тип аптыраны. 

—Беҙҙә, — тине Ҡыҙырас. — Ни, беҙҙеңОктябрьскиҙа ул... 

Из-за лживости в отношениях данного героя возникли разногласия между Юлдашем и Кидрасом. Автор 

показывает, что главным компонентом в дружбе является честность:  

Юлдашашығып: 

—Атай, теге ҡарағай урманы эсендәге нефть күленәалып бар ҙа, унанһуңҡайтырбыҙ, — тип яуапбирҙе.. 

Ғәҙәттә, һалҡынгынайылмайыпҡуйыуменәнҡәнәғәтләнәторғанБуранбайағай тау битен 

яңғыратыпкөлөпебәрҙе. 
—Нимә, нимә?! Нефть күленә, тиһеңме? Ҡарағай урманы эсендә нефть күле, тиген, ә?.. — тип һөйләнә- 

һөйләнәрәхәтләнепкөлдө ул. 

Дәрестәэшеюҡ. Шаярырғабелә. Бынауныңменән класс намыҫынһаҡла; ул бит хәҙертағы «2» аласаҡ. Ә 

йыйылыш?! Ә ҡарар?! Их, сырылдатыптуҡмапташларғаине был малайҙы!.. Нисекйәйкөнө мин уныдуҫиттем, 

нисекалдандымикән?..» 

Таким образом честность одна из составляющих концепта «дружба» в произведении ЗайнабБиишевой. 

Раскрыв все тайны жизни Кидрасаменятся взгляд Юлдаша на все происходящее и выводит нас на иной уровень 

понимании дружеских отношений. Отсюда выражается следующие составляющие концепта «дружба»:опека, 

сострадание, поддержка, активная помощь. 

Подводя итог, в данном статье  мы рассмотрели концепт дружбы в башкирской языковой картине мира 

произведении Зайнаб Биишевой  с разных сторон. Дружба это не только уважение другого человека, а она 

состоит из многих составляющих, которые взаимно дополняют друг друга. 
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Т. АЙБЕРГЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ-ТҮЙІНДЕРІ 

 

Сабырқұлова Ш. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ поэзиясының мазмұн жағынан тереңдеуі, пішін жағынан жетіліп, түрленуі әдебиетімізге әр кезде 

келіп қосылған талантты ақындарымыздың тынымсыз ізденісіне, әдеби табыстарына байланысты. Мұндай 

даму, ілгерілеу әр дәуірде болатын үрдіс.  

Төлеген Айбергенов поэзияның, оның ішінде лириканың болмысын терең түсінген. Оны Төлегеннің 

мына бір ойынан ашық аңғаруға болады: «Поэзия адам көкірегінің ең алыс түпкірлеріне дейін шымырлап 
жаңғырып, шулап буырқанып жететін ең сұлу жан сыры, тұтас бір халықтың басынан кешірген рухани өмірінің 

көркем бір шежіресі. Адамның сол ішкі жан дүниесінің шынайы адал сыры жайлы бүкпесіз ақтарыла 

сөйлегендіктен де нағыз поэзияның ғұмыры шексіз». [1.147] Ол өлеңге осындай талап қоя отырып, өзі де сол 

талап биігінен көрінген ақын. 

Поэзия қасиетті де киелі сөз. В. Г. Белинский сөзімен айтсақ, «Поэзия әлемдік өмірдің қан тамырының 

соғуы, сол өмірдің қаны мен оты, жарығы мен күні». [2.144] 

Поэзияны үлкен құлып десек, оны ашатын алтын кілт ақын жүрегі. Ақын халықтың сүйікті де ардақты 

азаматтарының қатарында тұрады. Халық қалаулысы болу ақынның тілге шешен болуы ғана емес сонымен 

бірге халық тұрмысының шындығын суреттеуі, оның қуанышына бірге қуанып қайғысына бірге қайғыруы, 

ақын сөзімен айтсақ: 

Ақын боп өмір кешіру оңай деймісің, қарағым, 

Аузында болу бұл өзі, сыздаған барлық жараның.[3.70] 
Ақын басынан кешкен сезім, ақын басында болған түрлі-түрлі толғаныс-субъективті нәрсе, бірақ 

сонымен қатар кәдімгі объективті дүниенің әсері. Ақынның көңіл күйі әрқашан өзі өмір сүрген қоғамдық 

ортаның хал жайына байланысты, өзін қоршаған шындықтың саяси әлеуметтік сырымен сабақтас. Ол қуана 

шалқыса да, жабырқай толғанса далирикада сол өз кезінің шындығы мен сыры жатады. Оқушы әрбір 

лирикалық шығармадан оны жазған автор өзі өмір сүрген кездің жай-жапсарын аңғарып отырады. 

Төлеген Айбергеновтің өлеңдері өр рухты, асқақ бейнелі, нәзік сезімді, адал жүректі өзгеше жаралған 

жанның мінезі танылатын, сонысымен оқырман назарын өзіне тартып қиялды сергектікке, ойды тереңдікке 

жетелейтін туындылар. Ақынның өлеңі белгілі бір дәрежеде өзіне тартады десек, Төлегеннің өлеңдерінен 

сезілетін әлгі қасиеттер оның лирикалық қаҺарманына да тән. Сондықтан Айбергенов өлеңдерінен үнемі нәзік 
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сезіммен адал сөйлеп тұратын қаҺарман сөзі оқыған адамды бейтарап қалдырмайды. Сондықтан: 

Тірліктің жатқан қозданып, 

Мен мынау ата жердеймін. 

Жанымның отын маздатып, 

Түнде де дамыл көрмеймін. 

Түнде де дамыл көрмеймін, - деп толғанған Төлегеннің лирикалық қаһарманның сөзіне шүбәсіз сенесің. 

Төлеген Айбергеновтің лирикасы сан салалы, көп тақырыпты, орасан зор ауқымды дүние. Ақынның 

шығармашылық бетін, қарымды қаламын танытатын нәрсенің бірі азаматтық әуен. Бұл топқа кіретін 
лирикаларда ақынның немесе оның лирикалык, кейіпкерінің өмірге көзқарасы, арман мұраты, адамдарға деген 

ыстық ықыласы, шынайы махаббаты ерекше танылады. Азаматтық әуенге толы лирикалық өлеңдерінде ақын 

адамдардың, туған жердің, Отанның бейнесін асқақтата жырлайды, оларды ақынның лирикалық кейіпкері өз 

жүрегінің шуақты махаббатына шомылдырады. 

Қайғы да, мұң да менен көп табылар, Бәрі де жалғыз сен деп ақтарылар Баурайы мәңгі көктем 

заңғарлардың Басында мәңгі жатқан ақ қары бар. 

Бұл жерде ақын көсегені көгертер көктемнің ұшар биік басында да салқындық барын меңзеп отырса 

керек. Сонда да болса Атамекеннің ыстық топырағының ыстық табы мен сабат ауасына шертер өзіндік сыры 

бар екендігін паш етіп отыр, және одан ақын өзін бөліп алып кете алмайды. 

Жалпы Төлеген ақынның жан дүниесінде жанашырлық пен оған ажарландыра құйған нұрдан басқа 

ештеңе де жоқ сияқты. Болмаса таза ақындыққа жоғары баға бермес еді. 

Төлеген Айбергеновтің азаматтық лирикаларының ішінде туған жер тақырыбына арналған өлеңдері 
молырақ орын алады. Ақынның алғаш өлең жаза бастаған кезінің өзінде оның туған жерді шабыттана, тебірене 

жырға қосқаның көреміз. 

Көл-дария көкірегімнен бір тұнба ашып. Мен тұрмын ата-баба жұртын басып. Жаутаңдап қазір менің 

жанарымда 

Тұп-тұтас жиырма жеті жыл тұр ғашық. 

Түп-түгел төрт құбыламды түстік етіп, 

Туған жер, мен сен салған құс түлетіп, 

Дүние-ай, қандай жақсы еді табаныңа 

Тұрғаны өз топырағыңнан ыстық өтіп 

Төлеген Айбергенов азаматтық әуендегі лирикаларының бір парасы оның достық, туысқандық 

тақырыбына жазылған «Апаларым», «Өкпелемеңдер ағалар», «Аяулы інім», «Ей, менің ақын бауырым», 
«Қарақалпақ қызына» атты өлеңдері. Ақынның орыс жұртына, қарақалпақ халқына, өзбек еліне, украина жеріне 

арналған өлеңдері терең интернационалдық сезіммен жазылған туындылар. 

Төлегеннің азаматтық лирикаларының ішінде өнер адамдарының бейнесін сомдаған арнау жырлары 

ерекше орын алады. Ақынның Ғ. Құрманғалиевке, Ш. Қалдаяқовқа, Ә. Нұрмахановаға т.б. арналған өлеңдері 

тек оның шығармашылығындағы емес, бүкіл қазақ әдебиетіндегі өнерпаздарға арналған таңдаулы туындылар 

қатарына қосылады. 

Мәселен, ақын Т.Айбергенов ағалық ниетін білдіріп Мұхтар Шахановқа «Сағыныш» өлеңін арнаса, ал 

Мұхтар Шахановтың «Айбергенов шыңы» деп аталатын өлеңінің маңызы күні бүгінге дейін өзінің құнын 

жойған жоқ: 

Әр жүректе бұлтқа оранған қасиетті бір шың бар 

Ол - ақындық, мәттік шыңы Айбергенов деген шың. 
Ұлт рухы қай кезде де қанаттыға астана, 

Айбергенов шыңын көрсең атыңнан түс жас бала! 

Жалпы Т.Айбергеновтің арнау жырларына ортақ басты қасиет ақынның өзі мен кейіпкері арасындағы 

ара салмақты тең ұстауы өлең арнаған адамының тасасында қалып қоймай, автордың асқақ рухының биік 

дәрежеде сақталуы, өлең кейіпкері мен автордың өзара рухани жақындығы авторлық идеяның шынайы 

көріністерінің шығармада шашауы шықпай ақырына дейін сақталуы. 

Т.Айбергенов поэзиясының тағы бір қыры - оның табиғат көріністерін сөзбен суреттейтін пейзажист 

ақын екендігі. Ақын жырларын тың теңеулер мен тосын салыстыруларға толы, жансызға жан бітіретін ғажайып 

кен полотнолы картиналары соның айғағы. 

Не деген мынау сән көрік, 

Аққайың қандай аяулы. 

Төбеден көзін төңкеріп, 
Аспан тұр алпыс бояулы. 

Белестен қосты ән кұрақ тал, 

Тел өскен қатар құрбыдай , 

Бұлқынып жатқан бұлақтар 

Бұралып жатқан бұрғыдай. 

Ақын теңіз тақырыбына келгенде, бәйгенің алдын бермес арғымақтай көсіле шабады. 

Қарайтын барша құмартып, 

Теңіз бе ей, мынау тулаған 

Сыңғырлап келіп сыр айтып 
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Сыпсыңдап жатыр су маған. 

Кейбір өлеңдерінде сөз образы тұтас дала образына ұласады. «Дала кешіндегі көріністер» соның дәлелі: 

Жылқышы ағады белдерден Табынын шұрқыратып. 

Мама қаз ұшады көлдерден Мамығын бұрқыратып, -деп басталып, 

 Тұрғандай «Әй, осы сен бала ма?»  

Деп барлық от сөнбеген 

Мен кеменгер кең далама 

Айналып кетсем бе екен, - деп аяқталатын өлеңде ақынның өзі де кең далаға айналып кеткендей әсерде 
қаласың. Ақын мен табиғат адрасындағы шекараның қосылып кетуінің өзін қайталанбайтын құбылысретінде 

қабылдаған ләзім. 

Төлегеннің поэзия әлеміне басқан қадамы - табиғат лирикаларынан басталады. қазақ баспасөзінде 

тұңғыш рет жарық көрген өлеңінің бірі «Пейзаж», көлемі төрт-ақ жол:  

Көк шықты таудың тарғыл тасын жарып,  

Арықтан сулар жатыр тасып ағып.  

Аямайжергетөгіп алтын нұрын,  

Күн көзі күлімдейді қасын қағып.  
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Д. ИСАБЕКОВ ПРОЗАСЫНДАҒЫ АДАМ КОНЦЕПЦИЯСЫ 

 

Сагидулла Е.  
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 
Қандай халықтың болсын руханият мұрасы тууы,қалыптасуы,дамуы жағынан біркелкі емес,себебі,олар 

тарихи-қоғамдық,саяси-элеуметтік жағдаяттарға тікелей тәуелді.Адам өмірі жайлы толғану,уақыт пен кеңістік 

категорияларына жүгіну қазақ әдебиетінің барлық жанрларында осы кезенде айрықша бой көрсетті.Алайда, бұл 

салада повесть жанрының алатын орны ерекше.Ендеше, Д.Исабековтің адамзат болмысын танытудағы 

ерекшелігіне тоқталайық. 

«Иә...Ол жұлдыздар мәңгілік! Олар мәңгі жасайды. Бұдан сан миллиард жылдар бұрын тап осылай 

жымыңдап тұрған, әлі тұр. Бұдан кейін де тұра бермек. Олар сан жетпес ұлы оқиғалардың куәсі. Ой! Олар 

қандай бақытты еді шіркін! Ал, біз ше? Елу жыл, мейлі жүз жыл бола-ақ қойсын, тіпті кісі күлерлік үлес емес 

пе?...Елу жыл! Кейбіреулер аспан астындағы тіршіліктің қыры мен сырына қанықпай жатып-ақ қыршын кетеді. 

Елу жыл!Бұл не? Міне, мына жапырақтар төбемізден төгіліп тұр. Елу жылда осындай жапырақтарды елу-ақ рет 

көресің, елу-ақ рет қар басасың. Сол де үлес пе? Адамға келгенде жомарт табиғат қандай сараңдық жасаған еді! 
Ал жұлдыздар!...Олар бақытты!...» [1,117-118б]. Бұл- Д.Исабековтің «Пері мен періште» повесіндегі 

Сафураның толғанысы. 

Сафура-повестің бас кейіпкерлерінің бірі. Оқиға бірінші жақтан яғни Сапардың баяндауымен өтіп жатса 

да және Сапар-Сафура-Құлахмет бейнелері үш таған тәріздес болып, шығарманың басынан аяғына дейін 

оқырман назарында болса да, Сафураның жетекші қаһарман екендігі еш дау тудырмаса керек .Сафураны 

ашындырған, уақыт пен кеңістікке философиялық баға бергізген жағдаяттар сол өмірдің өзінен алынған. Ол 

толғаныс- тек Сафураға ғана тән емес, автор-Д.Исабековке де тән.Адам концепциясына тереңірек үңілу оны 

осындай қаһармандарды жасауға, әсіресе,контрасқа толы үш түрлі кейіпкерді сомдауға итермелеген. 

«Тыныштық күзетшісінің» бас қаһарманы-Демесін. 

Авторлық идея ұлттық болмыс ерекшелігімен суарылған. Соның нәтижесінде толық қанды адам 

концепциясын жасауға ұмтылған автор есі бірде кіріп,бірде шығатын қарапайым азаматты аса биік деңгейге 

көтерген. Авторлық концепция жалпыадамзаттық проблемаларды осы Демесін бейнесі арқылы көтерген. Адам 
болмысына қажет нәрсе-тыныштық, ұрпақ өсіру, бала сүю, оның қызығын көру. Әсіресе қазақ ұғымында ұрпақ 

жалғастығы, шаңырақтың отын сөндірмеу айрықша орын алатыны мәлім. Адамға ең қажетті нәрсе-бейбіт, 

мамыражай өмір тек тыныштық аясында ғана жүзеге аспақ. Тыныштық-гуманизмнің серігі. Гуманизм, яғни 

адамды адамның сүюі. Осы тепе-теңдік неге бұзылды? 

Жазушы қиялы, фантазиясы оны суреткерлік шеберлік жағынан ғана биіктетіп қоймай, уақыт пен 

кеңістік ұғымдарына да тың шешіммен келуіне алғы шарттар жасаған. Қаламгерден, ол жасаған рухани 

мұрадан тыс уақыт пен кеңістік ұғымдары жоқ. Сонымен бірге Д.Исабековтің «Ертегі еліне немесе қоштасу 

валісі» повесі-ондағы қаһармандардың ғана емес, бәрінен бұрын, автордың өзіндік концепциясына 

негізделіп,қаламгерлік қиялынан берік орын алған уақыт пен кеңістік ұғымдарының көрініс табуы. 
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Жазушының «Дермене» повесінде адам концепциясына терең үңілу авторға өз халқының, алғыр да 

дүниетанымы берік қалыптасқан ұлтының зейіндік-зерделілік өре-деңгейін көрсете білуге талпынуына 

барынша мүмкіндік жасаған. Философиялық оймен астасқан адамгершілік идеялары авторлық баяндауда 

«Дермене» повесінде былайша берілген: «Жағы қарысып,көзі маңдайға шыққан қалпы үнсіз қала берді. 

Ызалансаң екі бүктеп қалтаға салып кете беретін мына қушиған шалдың өзінен мың есе мықты екеніне, жүрсе 

сықыры естілетін сүйегінің өзінен мың есе мықты екеніне қазір ғана көзі жеткендей болды. Және мына шал 

ақшаның ұрланбағанын, бұл байлам жігіттің дүниеқоңыз пасықтығынан туғанын сезіп бара жатқанын бұ да 

байқап, әрі шошына, әрі тандана тосылып қалған-ды. Онысымен тұрмай, «үйге жүр» деп қонаққа шақыруы 
мұны мына бөлмеге тірі көміп кеткенмен бара-бара көрінді» [1,312-313б]. Шығарманың құрылымдық 

жүйесінде ғана емес. Автордың адам концепциясына үңілуінде, қаламгерлік позициясында негізгі өзектің ролін 

атқарып тұрған үзінді осы. 

Д.Исабековтің «Сүйекші» повесіндегі бүкіл оқиға өте аз мерзімнің ішінде өткені байқалады. Адамның 

жан дүниесі - күрделі әлем. Осынау қағиданы басшылыққа алған қаламгер Тұңғыш сүйекшіні екі жағдайда 

алып, образын жасауға тырысқан: біріншісі-кешегі уақыт яғни қаһарманның бүгінгі өмірі. Тұңғыштың бүгінгі 

өмірін суреттей отырып, автор оның өлімімен өз шығармасын аяқтайды. Тұңғыш-күрделі бейне, күрделі 

болғанда жұмбақ бейне. Тұңғыш та балғын балалығын бақытты етіп өткізуге құқылы еді, жар сүюге құқылы 

еді, ұрпақ өрбітіп, өсіруге құқылы еді. Барша адамзат баласы сияқты ол да қамшының сабындай келте ғұмырын 

бақытты етіп өткізуге барша әлем алдында,уақыт пен кеңістік аясында құқылы еді. Өрбімей қалған ұрпақ, жасы 

жетпей шейт боп кеткен бүкіл туғандары, міне, бүгін өзі де пәниден бақиға аттанды ғой...осылардың бәріне 

кінәлі кім? Кім жауап бермек? Тұңғыш та өзгелер сияқты жан иесі еді ғой. Сауал көп. Сол көп сауалға өмір 
атты,тағдыр атты ауқымды ұғымдар аясында қаламгер жауап іздеген, автордың адам концепциясын жасаудағы 

көтере білген негізгі проблемалары да осылар. 

Жазушы адамдар арасындағы,олардың іс-әрекет, пиғыл-пейілдеріндегі құбылыстарға назар аударып қана 

қоймайды, сонымен бірге кейіпкер-оқырман-автор үш тағанының мүшесі ретінде өзі үшін, өзге үшін 

тығырықтан шығар жолды іздеуге талаптанады. Ол жол- махаббат жолы. Сенім, құрмет,адам бойындағы 

қарапайым ғана ізгі қасиеттер. Осы ниеттен туғандай әмер қалдыратын оның «Гауһар тас», «Бекет», «Мазасыз 

күндер» повестерінің негізгі тақырыптық-идеялық өзегі, жазушының адам концепциясына назар аудара 

отырып, жасаған қорытындысы адамгершілік, мейірімділік, махаббат сияқты ұлы ұғымдардан бастау алғанын 

байқау қиын емес. 

Уақыт және кеңістік аясындағы адам концепциясын сөз еткенде басты назарда ұстайтын маңызды мәселе 

мынау:қаламгердің өз шығармасындағы уақыт пен кеңістік ұғымдарына қатынасы, сондай-ақ өз таным-түйсігі 
бойынша өз болмысындағы уақыт пен кеңістікке қарым-қатынасы. Уақыт пен кеңістік әлем картинасының 

бөлінбейтін маңызды бөлшектері, ал, әлем әр түрлі қоғамдар аясында ғұмыр кешеді. Көркем шығарманың әлемі 

нақты шындықты образды түрде бейнелейтін болғандықтан, ол міндетті түрде уақыт пен кеңістік ұғымдарымен 

тығыз байланыста боп келеді. Екіншіден, көркемдік әлемнің уақыттық-кеңістік құрылымы нақты әлемнің уақыт 

пен кеңістігі аясындағы құрылымымен бірдей боп келмейді. Ол айырмашылық көркем кеңістік пен уақыттың 

негізінде жеке сананың уақыт-кеңістік ұғымдарына деген өзіндік көзқарас, мағлұматы жататындығымен 

түсіндіріледі. Үшіншіден,уақыттан, қоғамнан тыс тұлға болмайды деп жатамыз және сол қоғамдағы әлеуметтік-

экономикалық, тарихи, саяси жағдаяттардың ықпалымен адам бойында дүниетаным, әлемді түйсініп, қабылдау 

сипаттарының қалыптасатыны мәлім. Сонымен бірге білім, ғылым т.б. әсер-ықпалы нәтижесінде адам өз 

ортасының әсерімен жеке тұлға болып қалыптаса алады,оның әлем, дүние туралы өзіндік жеке пікір-көзқарасы 

қалыптаспақ. Жеке адамның (тұлғаның) көркемдік әлеміне деген қарым-қатынасын, нақты шындыққа деген 
көзқарасын анықтау үшін көркем туындыдағы авторлық концепцияны жан-жақты қарастыру қажет. Ал, 

авторлық концепцияны зерттеу дегеніміз автордың адам концепциясына деген қарым-қатынасы туындайтыны 

баршаға мәлім. Қаламгер шығармасындағы образдар жүйесі, әр қаһарманның ғана емес, жазушының да 

дүниетаным сипаттары-бәрі-бәрі сол біз жоғарыда айтқан адам концепциясынан туындайды. Әр тарихи 

дәуірдің, қоғамның рухани игіліктерді жасаушылардың алдына қоятын міндеттері де әр түрлі боп келеді. Әр 

түрлі болатыны- әр қоғамда салтанат құратын уақыттың да әр қилылығымен байланысты болса керек. 
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Сағындық Н.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ зияыларының, қоғам және мемлекет 

қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға – Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан. Оның есімі ұзақ жылдар 

бойы сирек аталып, «буржуазиялық ұлтшылдықтың» синонимі ретінде қаралып келсе, кейінгі ұрпаққа 
қалдырған орасан мол аманат-мұрасы бір кісінің ғұмырындай уақыт шаң басып жатты. 

Қазақ халқының аса бір маңызды тарихи кезеңінде саяси сахнаға шыққан Әлихан Бөкейхан ұлтының 

санасын оятуға айрықша әсер етті, оның әлеуметтік-саяси өміріндегі бұрын-соңды болмаған ерекше 

жаңалықтардың, тағдырлы оқиғалардың басы-қасында болды, оны ұйымдастырды, жетекшілік жасады.  

Қазақ тарихы Ресейдің отарлық езгісіне қарсы жүргізілген сан түрлі ұлт- азаттық қозғалыстар мен 

күрестерді біледі. Кіші жүз қазақтарының Сырым Датұлы, Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы 

бастаған көтерілістері, 1837-1847 жылдар аралығындағы Кенесары ханның басшылығымен болған көтеріліс 

және Сырдария қазақтарының Жанқожа Нұрмұхамедұлы басқарған көтерілістері халқымыздың жадында 

мәңгілік орын алған. Алайда Алаш қозғалысы өзінің саяси топ басшылары, қозғаушы күші мен алдына қойған 

мақсаты жағынан қазақ тарихындағы қозғалыстардың ең маңыздысы әрі жоғары деңгейде ұйымдасқаны еді. 

Алаш қозғалысының бұрын-соңды болған ұлт-азаттық қозғалыстардан басты артықшылығы, жер және 

билік мәселесімен қатар, ұлттық болмыс пен құндылықтарды сақтау және оларды заман талабына сәйкес етіп 
бейімдеу мәселесін көздеуінде болды. Ол күрес жолында саяси демократиялық партия мен ұлттық дербес 

мемлекет құру деңгейіне шейін көтерілді. 

Ресей империясы қазақты тиісті өзіндік өсіп-өркендеу жолы бар этностық қауым ретінде орыс халқымен 

тең көрмеді. Ең бірінші, оны жерінен айыруға тырысты. Патшаның жергілікті әкімшілігінің күшімен 

қоныстанушыларға ежелгі тұрғындардың атақоныстары, оты-суы мол, ең шұрайлы, шөбі шүйгін жерлері 

тартып әперілді. Қазақ шөл және шөлейт, т.б. құнарсыз жерлерге еріксіз ығыстырылды. Қазақ тұратын 

аймақтар өлкелерге бөлініп, бірлік пен тұтастық бұзылды. Осындай теңсіздіктен туған наразылықтардың басы-

қасында ұлттық интеллигенция өкілдері болды. Оны хат, жолдаулардың мазмұндарынан-ақ байқауға болады. 

Зиялы топтар бірте-бірте әлеуметтік саяси күшке айнала бастады. Олар сан жағынан өте аз болғанымен, көбісі 

Ресей орталықтарында оқып, саяси күрестің қыр-сырын ұғынғандар болатын. Міне, сондай, кейін Алаш атына 

ие болған қозғалыстың ақыл айтар көсемі де, оны тікелей жетекшісі де Әлихан Бөкейхан болды. Ол ұлтының 
азаттығын мұрат еткен жастарға: «Ұлтқа пайдалы адам болғыңыз келсе, бәрінен бұрын орыс өкіметінің 

атамекеніміздегі жер саясатын мұқият зерттеп үйренуге тырысыңыз. Сізге не істеу керектігін осы саясаттың 

өзі-ақ көрсетіп береді», - деп кеңес берген-ді. Сол кездегі Әлихан Бөкейхан бастаған ұлт зиялылары патша 

үкіметінің отарлық саясатына ашықтан-ашық қарсы шығудың әзір ерте екендігін түсінді. Сондықтан саяси 

ұстамдылыққа барып, халықты алдымен қараңғылықтан шығарудың жолын іздеді. Мұны Әлихан Бөкейханның 

1905 жылдың қарашасында Мәскеуде өткен жергілікті және қала қайраткерлерінің съезінде сөйлеген сөзінен 

айқын байқауға болатын еді. Ол қазақ халқына таяудағы қажеттіліктер – ана тіліне, дін мен сайлауға бостандық 

туралы мәселелерді көтерді.  

1913 жылы Әлихан Бөкейханның беделінің арқасында орталықтағы, жергілікті қоғам қайраткерлерінің 

көмегімен «Қазақ» газеті ашылды. 1918 жылы шығуын тоқтатқанша «Қазақ» газеті Каспий теңізі мен Қытайға 

дейінгі ұлан-ғайыр аумақта орналасқан қазақтар арасында ең көп тараған және ең сүйіп оқитын басылым 
болды. «Қазақ» газеті бетінде Ә. Бөкейхановтың қалам тартқан негізгі тақырыбы, әрине, жер мәселесі болды. 

Ол, біріншіден, жер үлесін алдымен, патшалық билік тұсында үлестен тыс қалып келген жергілікті халық алуға 

тиіс деп санады; екіншіден жерді меншік есебінде үлестіріп беруге қарсы шығып, ондай жағдайда егіншілік 

мәдениетін толық игермеген қазақ шаруасы үлесін «көрші мұжыққа сатып, біраз жылда сытылып, жалаңаш 

шыға келеді», сондықтан да жер қауымға кесіліп, «жерді бірге алған ру, ауыл, болыс өз ішінде өздері тәртіп 

жасап, әділдікпен пайдаланғанын жақтады. Үшіншіден, жер үлесі «шаруаға жердің топырағына, жергілікті 

табиғатына байлаулы» болғандығын қалады. 

Әлихан Бөкейхан қазақ халқының алдына тарих қойған өткір сұрақтарға жауап бере алған қаламы жүйрік 

публицист те еді. Оның айрықша назарға алған мәселесі де, қазақ мемлекеті үшін ең үрейлі қатер деп санағаны 

да жер мәселесі болатын. Оның терең әлеуметтік һәм саяси себептері жеткілікті еді.  

Тарих ғылымдарының докторы, алаштанушы Мәмбет Қойгелді алаш қайраткерінің қазақ тарихында 

алатын орнын былайша бағамдайды: «-Әлихан Бөкейханов кім? Егер Латын Америкасы үшін Симон Боливар 
қандай болса, Әлихан Бөкейханов қазақ үшін сондай тұлға. Егер Ататүрік қандай болса, Әлихан да – қазақтың 

сондай тұлғасы. Егер Махатма Ганди Үндістан үшін қандай болса, Әлихан – қазақ үшін сондай тұлға. Мiне, 

осындай дүниенi халықтың рухани өмiрiнiң құрамдас бөлiгiне айналдыруға келген кезде қазiргi ұрпақтың бұған 

интеллектуалдық деңгейi жетпей жатқанын мойындауымыз керек. 

Ф.ғ.д, профессор А.Iсмақова былай дейді: «Қазақтың қай ғалымының еңбегi ХХ ғасыр басында Оксфорд 

пен Сорбоннада жарияланды? Тек Әлихан Бөкейханұлының еңбегi ғана аталған әйгiлi ғылым ордасында жарық 

көрдi. Қазақтың қай ғалымы қазақтың тарихы туралы шет елде еңбек жариялады. Тек Әлихан Бөкейханұлының 

«Қазақ эпостары туралы» еңбегi мен мағлұматтары Оксфорд пен Сорбоннада жарияланды. 1971 жылы Оксфорд 

энциклопедиясына шыққан мағлұматта «Әлихан Бөкейхан – революционер, сондай-ақ, халық ауыз әдебиетінің 
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зерттеушісі, қазақ эпосы мен фольклорын зерттеген тұңғыш ғалым» деп жазылған. Сорбонна университетінің 

жазбаларында да осыған саятын деректер кездеседі. (А.Ісмақова Алаш әдебиеттануы) 

Әлихан Бөкейхан еңбектері қазір Қазақстанның солтүстік территорияларына көз алартып, «олар ежелден 

казактардың мұжықтардың жері еді» дейтін Солженицын, Горбачев, Жириновский тағы басқа шовинистердің 

сандырағына бірден – бір берілетін тарихи жауап болып табылады. Өйткені қазақ ғалымы кешегі патша 

заманының өзінде, орыс тілінде жазылған еңбектері арқылы алғашқы орыс мұжығы қазақ жерін қалай басты, 

қалай қоныстанды, қалай зорлық жасады деген мәселелерді түгел тайға таңба басқандай, мәңгілік өшпейтіндей 

етіп статистикалық, экономикалық деректермен, цифрлармен, фактілермен көрсетіп берген. 
Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов – азамат баласының тарихында сирек кездесетін дара тұлға. Сирек 

дейтіндей, туған халқына адал шын мағынадағы кіршіксіз қызмет етуімен теңдесі жоқ тұлға болатын. Бұл 

жалаң сөз емес. Әлихан: «Тірі болсам, хан баласынанда қазақтың хақысы бар еді, қазаққа қызмет қылмай 

қоймаймын» - деп ертеден-ақ халқы алдында серт беріп, сол сертіне ақырғы демі біткенше адал болып өтті. 

Өзінің шыққан тегін мақтан тұтты, шыққан тегінің абырой-намысын көзінің қарашығындай қорғады және 

атақты хан-сұлтандардың тікелей ұрпағы екенін сезініп, халқына кіршіксіз де шексіз қызмет етуді, Алашына 

қамқор болуды өзінің өтпес-өтелмес борышы, ер-азаматтық парызы санады. Қазақ халқының кешегі өткен 

дәуірлердегі хандары, билері, батырлары, барша азаматы туған жердің қарыс-сүйемі үшін қасық қаны қалғанша 

шапқыншы жаумен алысып жан алып, жан берсе, сол асыл тұяқтың алтын ұрпағы Әлихан Бөкейхан бүкіл 

қайратын, ақылын, білімін, мінезін, талантын жұмсап, соңғы демі біткенше ұстанған алтын қазық, биік нысана 

– ата мекеннің арыстанның аузында, түлкінің тісінде кетпеуі, жерден айрылу дегеннің елдіктен, жұрттықтан 

ыдырап қайыршыланып, азып-тозып біту екенін түсіндіру еді.  
Алаш деген сөз – ұлт-азаттық қозғалысы және идеясы деген сөз. Яғни, бұл тар топтың әрекетi, тiршiлiгi 

емес, бұл – жалпыұлттық қозғалыс. Кез-келген саяси қозғалыстың алдына қоятын бiрiншi мақсаты – 

мемлекеттiң тәуелсiздiгi, дербестiгi. Сол мемлекеттiк тәуелсiздiк пен құрылым арқылы жердi сақтау, жер 

арқылы елдiң тәуелсiздiгiн, болашағын сақтау. Сондықтан, Алаш идеясы –мәңгi идея. Қазақ халқы, қазақ ұлты 

тiрi болатын болса, онда Алаш идеясы да тiрi болады. 

Халқының болашағы мен бақыты, бостандығы мен азаттығы жолында жан сала күрескен, сол жолда 

құрбан болған Әлихан Бөкейханның сан салалы асыл идеялары бүгінгі тәуелсіз Қазақстан жағдайында бірте-

бірте жүзеге асуда. Кезінде Алаштың Әлиханы атанған ұлтымыздың ұлы перзентінің халқына жасаған ұшан-

теңіз еңбегі, рухани асыл мұралары қазақ өз елінің иесі болып тұрғанда мәңгі жасай бермек.  
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ҚАЗАҚ ЖАЗУЫНДАҒЫ ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ КЕШЕГІСІ МЕН БҮГІНІ 

 

Сагнадинова Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ жазуы – қазақ графикалық тіл білімінің төл мұрасы. Алғашқы баспалдағы - көне түркі, араб, латын 

әліпбилері. Соның ішінде латын әліпбиінің қазақ жазуының іргетасын құруда атқарған рөлі орасан. 

Түркі туыстас елдердің көне мұралары біздің заманымызға ескі латын (гот) жазуымен жеткен. Олай 
болса, қазақ халқының мәдени дамуына, тілін дамытуда алатын жазуы да белгілі дәрежеде қызмет еткен. Бұл 

жазумен жеткен ірі ескерткіштердің бірі – XIV ғасыр ескерткіші болып саналатын «Кодекс 

Куманикус».Сондай-ақ латын алфавиті Кеңес дәуірінің алғашқы кезіндегі жаппай сауаттандыру ісін жолға 

қоюда, мәдениетіміз бен әдебиетімізді, тілімізді дамытуда зор рөл атқарғанын атап айтуымыз қажет [1, 12]. 

Латын жазуының түркі халықтары арасында ертеден-ақ қолданылғаны тарихтан белгілі. Жазу тарихы 

мәліметтеріне қарап отырсақ, латын алфавитінің жасалуына, ол жазудың бүкіл еуропа халықтарына таралуына 

грек жазуы негіз болған. Әрине, әрбір халық алфавиті өз тілінің дыбыстық жүйесіне лайықтап, кейбір 

әріптердің мағынасын сақтап, формасын /таңбалануын/ өзгертіп отырады. Орта ғасырға дейін көне латын 

жазуындағы әріптер көне грек жазуындағы сияқты бас әріп, кіші әріп болып бөлінбеген. Грек жазуы – СССР 
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халықтарының да жазу жүйесіне өз әсерін тигізген. Ол грек жазуына негізделген славян тілі/көне славян/ 

жазуының қалыптасуы, ондағы дыбыстық құрамның сол /славян/ тілдің дыбыстық құрамына сәйкестендірілуі 

[1, 133]. 

Қазақ халқы латын жазуына көшпес бұрын, араб әліпбиіне негізделген «Төте жазуды» («Байтұрсынов 

жазуы») қолданып келген. 1924 жылдан бастап қолданып келген төте жазудың тағдыры аяқталып, 1926 жылы 

26 ақпан мен 5 наурыз аралығында Бакуде өткен түркітанушылардың съезінен кейін 6 наурызда қазақ жазуын 

латын графикасына көшіруді қолға алу тапсырылады. Қазақ тілінің түпкілікті жазуы болады деген төте жазуды 

латын жазуына ауыстыруға түрткі болған І-бүкілодақтық түркітанушылар құрылтайының жұмысы туралы айта 
кетудің жөні бар [3, 227]. 

Әліпби ауыстырудың арғы сырын жақсы сезген Ахаң: «латын әрпін алу деген тіршілік мұқтаж 

қылғаннан ділгерлік қысып туғызып отырған мәселе емес»; «араб әрпінен жасап алған әліпбиімізге жер жүзінде 

әліпби баласы жетпейді»; «түрік жұртының 90%-ы баяғыдан араб әрпін пайдаланып келеді»; «хат мәдениеті бар 

халыққа бір әріпті тастап, екінші әріпті ала қою оңай жұмыс емес» деді. 1920 жылдары Байтұрсыновтар араб 

графикасын неге соншама қызғыштай қорғағаны жайлы білу үшін сол кезеңнің шындығын білу керек. Жаппай 

таралатын мерзімді басылымдардың, оқулықтардың шыққанына он-ақ жылдай уақыт болғанда, араб 

графикасынан латынға көшу – елді басқа континентке көшірумен пара-пар еді. «Қазақ» газеті ары барғанда 8 

мың, «Еңбекші қазақ» одан сәл-ақ көп тираж жинағанда, ұңғыл-шұңғылы белгісіз латынға ауысу қауіпті еді. 

Сондай-ақ, Мұрат ақынның «Мен қауіп еткеннен айтамын» дегеніндей, Ахметтер латынның-кирилге барар 

жолдағы аялдама екенін сезген [4, 10]. 

Латын алфавиті Октябрь төңкерісінен кейін де қолданылды, бірақ ол көне латын жазуы емес, соның 
негізінде қазіргі тілге лайықталған жаңа варианты болды. Бұл жаңа түрі 1920 жылы 29 июньде Қазақстан 

Орталық атқару комитетінің арнайы қаулысы бойынша заңды түрде бекітілді. Сол жылдардан бастап, түркі 

тілдерінде сөйлейтін халықтар латын алфавитіне көшті. Бұл алфавиттің тиімдісі араб алфавитіндей сөз басында, 

сөз ортасында, сөз соңында түрліше жазылмайды, жеке тұрғандағы таңбалық қалпын сақтайды. Сол себептен 

де қысқа мерзім ішінде сауат ашуда маңызы зор болды [1, 136]. 

1928 жылғы желтоқсанда қабылданған «Латын әліпбиі негізінде жаңа қазақ әліпбиін енгізу туралы» деп 

аталатын қаулыға орай 1929 жылдан бастап қазақ әліпбиі латын қарпіне күштеп көшірілді. Айқайы көп тапшыл 

қоғам араб әрпін ескінің көзі деп түсініп, жаңа қауымды жаңа әріппен жарылқап тастауды ұйғарды. Мұның 

алды-арты ескерілген жоқ [ 5, 32]. 

Қазақстан Орталық атқару комитетінің қаулысымен 1930 жылы 11 июньде латын алфавитінің жаңа 

түріне бас әріп бекітілді. Бұған дейін латын алфавитінің бас әрпі қазақ жазуында болған жоқ. 1938 жылы 
Қазақстан Орталық атқару комитетінің, Қазақ Совнаркомның қаулысымен латын алфавитінің құрамы 

өзгертілді. Латын алфавиті алғашқы 29 әріптен 34 –ке жеткізілді. Соған сәйкес орфографияға да өзгерістер 

енгізілді. Бұл өзгеріс бойынша латын алфавитіне Vv/в/,Yy/й/,Ff/ф/,Iu/ю/,Ia/я/ әріптері енгізілді. Сауатты жазуға 

бұлардың көп көмегі болды [1, 136]. 

Латын жазуы кезіндегі алфавитімізге ф,x әріптері енгізілді, I әрпін осы күнгі толық и-дің орнына, и әрпін 

осы күнгі  толық у-дың орнына жұмсау да іске асырылды [2, 29]. 

1938 жылдың сәуір-мамыр айларында қазақтың оқыған зиялыларының талабымен орыс графикасына 

негізделген жаңа алфавитке көшу туралы көптеген мәжілістер өткізілді. Солайша 1920 жылдан бастап қолға 

алынған латын әліпбиінің тағдыры 1938 жылы дүрделеңге түсті де, нәтижесінде 1940 жылы тоқтады. 

Арада 77 жыл өткен соң қазақ жазуына латын әліпбиі қайта оралды. Қазақстан Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз 

бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге 

Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» деп айтқан еді.Сондай-ақ, Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 14 

желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында: «Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс 

атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек. 

Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып 

шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың 

болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 

ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп 

латын әліпбиіне көшудің қажеттілігін атап өтті [6,5]. 

Қорыта келгенде, латын әліпбиіне көшу – тіл реформасының бір сатысы. Әлемдік экономикадағы қазақ 
тілінің рөлін нық орнату және қазақ тілінің назарсыз қалып жатқан мәселелерін шешу. Дамыған елдің 

қатарынақосылуымызға негізгі мүмкіндік. Халықаралық ақпарат құралдарын еркін пайдалануға жол ашылады. 

Сонымен қатар, тіл тазалығын латын әліпбиі арқылы ғана сақтап қаламыз. Демек, түптеп келгенде латын 

әліпбиін қабылдау арқылы жарқын болашаққа алтын көпір саламыз. 
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ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСТЕР ЖӘНЕ СЫРЫМ ДАТҰЛЫ ТҰЛҒАСЫ 

 

Садуақас Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Біз тәуелсіздікке ел тарихында өткен талай-талай оқиғалармен, ұлт-азаттық көтерілістермен, ел басына 

түскен ауыртпалықтармен, табандылықпен, төзімділікпен, намыспен, қайтпас рухпен, ата-бабалар аманат еткен 

өсиетпен жеттік. Бұл оқиғалар Отан тарихында өшпес өнеге, өлмес мұра, ел құндылығы, қадір-қасиеті ретінде 

сақталып қалады. Бұлардың бәрі біздің бүгінгі тәуелсіздігіміздің алғышарттары мен қайнар көздері болып 
табылады. Басқаша айтқанда, «біз жетпіс жыл бойы өзіміз өмір сүрген ескі саяси және экономикалық жүйеден 

іргемізді түбегейлі аулақ салдық. Бүгін мүлде жаңа мемлекет өмір сүріп отыр, мүлде өзге саяси және 

экономикалық жүйе жұмыс істеуде. Қоғамымыздағы өзгерістер ықпалымен, өзіміз көбінесе оны түйсіне де 

бермей, құндылықтардың сапалы сапалық тұрғыдағы өзге жүйесі мен адамдық қарым-қатынастардың жаңа 

түріне дағдылана отырып, өзіміз де  түгел өзгердік. Қысқасы, біз азаттық алдық» [1]. Біздің тәуелсіздікке 

дейінгі жүріп өткен жолымыз – ел тарихының қасиетті шежіресі, бүгінгі буын арқылы келер ұрпақтың бойына 

жастайынан сіңірілетін баға жетпес игілігі, ғасырлар бойғы ұлағат – өнегесі. Бұл құндылық пен қадір-қасиетті, 

елжандылық пен отансүйгіштік дәстүрді тәуелсіздік рухымен нәрлендіре отырып жастардың бойына дарыту, 

патриоттық рухта тәрбиелеу – бүгінгі таңда әрқайсымыздың қасиетті борышымыз болып табылады. 

1731 жылдан басталғанҚазақстанның Ресейге қосылу үрдісібір жарым ғасыр аралығында жүрді және ол 

бейбіт жолмен де, әскери күшпен де жүзеге асырылды және оның мәні айналып келгенде қазақ жерін отарлау 
болатын. Осыған баланысты ХVІІІ ғасырдың соңынан бастап-ақ қазақ халқының орыс отаршылдығына қарсы 

ұлт-азаттық күресі басталды. Сырым Датұлы, Саржан Қасымұлы, Жоламан Тіленшіұлы, Исатай Тайманұлы пен 

Махамбет Өтемісұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы және Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістер ел тарихында 

алтын әріптермен жазылды. 

Қазақ халқы Ресейге қосылғанынан, яғни 1731 жылдан  тәуелсіздік алған кезеңіне дейін көптеген, 

әртүрлі деңгейдегі көтерілістер мен ұлт-азаттық қозғалыстар, шерулер мен наразылықтар жасады. Әр 

көтерілістің өзіне тән ерекшеліктері болып отырды. Бұл кезеңнің көптеген көтерілістерінің ерекшелігі өздерінің 

тұйықтығы немесе белгілі бір тайпа мен территорияның шеңберінен шыға алмауы. ХҮІІІ ғасырдың аяғы мен 

ХІХ ғасырдың басындағы қазақ жеріндегі көтерілістердің барлығы дерлік Кіші жүз жерінде өтті және оған 

қазақтың өзге жүздерінің ру-тайпаларынан нақты көмек болған деген деректер сирек кездеседі. 

Көп уақыт бойы патша үкіметінің қазақ халқына қатысты жүргізген саясаты туралы бірыңғай сыңаржақ 
көзқарастар үстемдік алып келгені белгілі. Ресей өзіне қосылған елдерге тек прогрессивті, оң ықпал етті деген 

тұжырымдамалар жасалды. Оның теріс, керітартпа, залалды зардаптары жасарылып келді, сөйтіп, пікір 

қайшылығы туындады. Енді мұндай тұжырымдарға дәл, дұрыс баға берудің кезі жетті. 

«Бұрынғы жаугершілік заманда халық тән есебінде болған да, батырлар жан есебінде болған. 

Сондықтан батырлар турасындағы әңгіме – халықтың жаны, рухы турасындағы әңгіме. Батырлары 

қандай болса, халықтың рухы да сондай», - деп ХХ ғасырдың басында қазақтың ұлы қайраткерлерінің 

бірі А.Байтұрсынов айтып кеткен. Қазақ мемлекеттілігі сынға түскен ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы 

жаугершілік заманның жағдайында да осы белгілі батыр тұлғалар ерен ерлігімен тарих сахнасына 

шығып, батырлар институтын құрады. 
Сондай батыр тұлғалардың бірі Сырым Датұлы (1753—1802)—Ресей патшасының отарлау саясатына 

қарсы күрескен Кіші жүз қазақтары көтерілісінің көрнекті басшысы, атақты батыр, әйгілі шешен. 

Шыққан тегі- Кіші жүздің Байұлы тайпасының Байбақты руынан. Өзінің асқан ақылдылығы арқасында 
өз ортасында тым ерте танылып, әділдігімен аты шыққан «Бала би» атанды. 

XVIII ғасырдың аяғындағы отарлық езгіге қарсы ұлт-азаттық күрестің ұйымдастырушысы, әрі көсемі. 

Сырым дүниеден озған кезде оның асында 2000 жылқы, 2500 қой сойылып, 5000 күбі қымыз ішілген және 

бірнеше жүз ақшаңқан киіз үйлер тігілген. Бұл, бір жағынан, оның байлығын, екінші жағынан, оның халық 

арасында беделді болғанын білдіреді. 

Сырым 2000 шаңырақты басқарған. Сырым Датұлы өз халқының нағыз патриоты екенін таныта білген 

және отарлық бұғаудан елді босатуға зор үлес қосқан. Ол Ресейдің отарлау саясатын жүзеге асырған қазақтарға 

қарсы соғысты бастады. Сырым бастаған ұлт-азаттық көтерілістің негізгі себебі — патша саясаты мен Жайық 

казактарының жүгенсіздігі, олардың қазақ халқын қанауы болды. Халық көтерілісін Сырым батырмен бірге 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
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Барақ, Тіленші, Оразбай, Жантөре султан сынды елдің беделді азаматтары басқарды. Кіші жүздің байбақты, 

табын, шекті, кете және шеркес рулары көтеріліске қатысты. Көтерілістің бас кезінде Сырым батырдың 2700 

сарбазы, Барақ батырдың 2000 және Тіленші батырдың 1500 сарбазы болды.  

1783 жылдың тамыз айында Жайық казактары Сырым мен Нұралы хан ауылдарын тонау жорықтарын 

бастады. Нұралы хан Сырымның ел арасында беделі жоғары екенін білгендіктен, оны орыстардың түрмесінен 

босатып алады. Сырым темір тордан шыққан соң халық көтерілісінің қарқыны үдей түсті. Бұл уақытта патшаға 

қарсы бас көтеруден қорыққан Нұралы Сырымға қарсы шығып, Ресейді көмек беруге шақырады. Осы кезден 

бастап Сырым батырға екі жаумен бірдей шайқасуға тура келеді. 1784 жылы Сырым Сағыз өзенінің бойында 
Нұралы ханға шабуыл жасағанда, ол орыс-казак бекіністеріне қашып құтылды. 

1785 жылы Сырымның үзеңгілестері орналасқан аудандарда —Орал бекінісінің төменгі жағында ірі 

шайқастар болды. 1783-1785 жылдары қазақтың байбақты, табын және тама руларының жайылымдықжерлерін 

казактар басып алған соң, қиян-кескі ұрыстар болып өтті. Бұл кезеңде Кіші жүздің батыс аудандарында 

стихиялы көтерілістер басталды, олар Жайық пен Ембі өзендері арасында көшіп-қонып жүрген руларды да 

қамтыды. Қалыптасқан жағдайды пайдалана отырып, патша өкіметі тікелей ру старшын дары мен келіссөздер 

жүргізе бастады. Бір жағынан, бұл саясат қазақ даласындағы хандықты жою мақсатында жүргізілді. 1786 жылы 

13 шілдеде Екатерина II Нұралы ханды қызметінен босатты. 

1792 жылы хандық билік қайта күшіне енген соң, Сырым Датұлы бастаған халықтық жаппай бас көтеру 

кезеңі басталды. Бұл кезеңде көтеріліске қатысқан көптеген сұлтандар мен билер күресті одан әрі жүргізуден 

бас тартқан соң, Сырым батыр партизандық соғысқа көшті. Сонымен бірге, ел ішінде орын алған келеңсіз 

жағдайлар да көтерілістің жалғаса беруіне себепкер болды. 1797 жылы Кіші жүз ханы Есім көтерілісшілер 
қолынан қаза тапты. 1797 жылы 28 тамызда Сырым Датұлы көтерілісті тоқтату тұралы шешім қабылдады. Ол 

хандық кеңестің құрамына енген болатын, алайда оны сұлтандар қудалағандықтан, Хиуаға қашуға мәжбүр 

болды. 

Ел арасына атағы кеңінен тараған батырдан қауіптенген Хиуа ханы оның көзін жоюдың амалын 

жасайды. Ақыры оның есебін тауып улап өлтіреді. Бұл жөнінде халық ауызында түрлі әңгімелер айтылады [2]. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы тұлғаларды білмейінше, бірде-бір дұрыстап тану мүмкін емес. Адам 

тарихының айнасынан біз тарих көшінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз, оның рухын, тынысын сезінеміз. 

Сондықтан да халқы мен елінің алдында өздерінің перзенттік парызын айқын да анық түсінген, қандай қиын-

қыстау жағдайда оны адал орындаудан жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір сүрсе де, дәйім жұртының нағыз 

азаматы болып қала бермек. Тарихтың қай кезеңінде болсын олар өз ұлтының бетке ұстар мақтанышы болып 

келген» [3] дегені ұлт қайраткерлерінің еліне қорған бола білген азаматтық жауапкершілігінің үлгісін атадан 
балаға жалғастырған ұрпақтар сабақтастығының озық өнегесін ардақтауды сезіндіргені. 
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Нарықтық экономика жағдайында кәсіпкерлік — шаруашылық қызметінің маңызды түрі. Экономиканың 

тұрақты болуы және оның бәсекелік сипатын қалыптастырудың басты күштерінің бірі кәсіпкерлікті жетілдіру 

болып табылады. Кез келген елдің экономикасы бірқалыпты даму үшін мемлекет қолынан келетін 

жағдайлардың бәрін жасауы керек. Кәсіпкерлікті дамыту үшін субъектінің белгілі бір дәрежеде еркіндігі мен 

құқығы, шаруашылық қызметінің бағытын таңдауда еріктігі, қабылданатын шешімдерге, одан туындайтын 

нәтижелерге тәуекелдіктің болуы қажет. Кәсіпкерлікті дамыту және реттеу — нарықтық дамытудың кепілі. 

Сондықтан да, кәсіпкерлік төңірегіндегі көптеген мәселелердің көтеріліп жатуы да оның экономикадағы 
рөлінің өте маңыздылығын дәлелдейді. 

Мемлекеттік реттеудің тікелей әдістері, негізінен, кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің мінез-құлқына 

ықпал етудің әкімшілік құралдарын пайдалануға байланысты. Мемлекеттік реттеудің ондай әдістеріне 

кәсіпкерлік қызмет субъектілерін мемлекеттік тіркеу, кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялау 

және т. б. жатқызуға болады. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің маңызды бағыттарының бірі өнімнің, 

жұмыстардың және қызметтердің сапасына бақылау жасау болып табылады. Нарықтық қатынастар жағдайында 

тұгынушылардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мәселелері маңызды және елеулі мағынаға ие болады. 

Нормативтік-құқықтық актілерде қазіргі таңда негізге алынатын ұстанымдар айқын тұжырымдалған: — 
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тұтынушылардың тауарлар қауіпсіздігіне құқығы; — тауарлар, жұмыстар, қызметтер туралы дұрыс ақпарат алу 

құқығы; — сапасы нашар тауарлар мен қызметтер келтірген залалды өтеу. 

Кәсіпкерліктің әлеуметтік-экономикалық маңызы: 

- ол нарықтық экономикаға икемділік береді; 

- халықтың қаржы және өндірістік ресурстарын тартуға әсер етеді; 

 - Монополияға қарсы әлеуеті бар;  

- ғылыми-техниалық прогреске бағытталған алғы шарттарды жасайды; 

- нарықтық шаруашылықтың еңбекпен қамту және басқа әлеуметтік мәселерін шешеді. 
Кәсіпкерлік қызметін қолдау және дамыту жөнінде ел президенті былтыр 31 қаңтар 2017 жылғы 

жолдауында: «Біздің стратегиялық мақсатымыздың бірі — елдің ішкі жалпы өніміндегі шағын және орта 

бизнестің үлесі 2050 жылға қарай кем дегенде 50 % болуын қамтамасыз ету». Бұл — өте өршіл мақсат, бірақ 

оған қол жеткізуге болады. Оны орындау үшін қазіргі кезеңде мынадай қадамдар жасалуы қажет. 

Шағын несие беру аясын кеңейтіп, кәсіпкерлерге кепілдік жасау және қызмет көрсету тетіктерін белсенді 

пайдалану керек. Бұл шараларды бизнес жүргізу және қаржылық сауаттылыққа үйрету ісін ұйымдастырумен 

қатар атқару керек. Жаппай кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін одан әрі жетілдіру керек. Қазақстанның әр өңірі 

жаппай кәсіпкерлікті, соның ішінде отбасылық кәсіпкерлікті дамыту бағытында кешенді шаралар ұсынуға тиіс. 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу бойынша С.П.Морозовтың түсінігі бойынша: Мемлекеттік 

реттеу түрлерін жіктеу экономиканың әртүрлі салаларында қандай да бір қатынастарға мемлекеттің ықпал ету 

дәрежесіне негізделеді. Атап айтқанда, экономиканы мемлекеттік реттеудің ең жоғарға, орташа және ең 

төменгі деңгейін (режимін) бөлуге болады. Ең жоғарғы деңгей мемлекеттік реттеудің барлық немесе көпшілік 
құралдарын (аспаптарын) пайдалану дегенді білдіреді. Ол, мысалы, табиғи монополияларға қатысты 

белгіленген, Мемлекеттік реттеудің ең төменгі деңгейі шығармашылық қызметке байланысты кәсіпкерлікті 

реттеуге бағытталған. 

Мемлекеттік реттеу түрлерін аумақтық белгісі бойынша, яғни ықпал ету құралдарының қандай да бір 

түрлерін қолдану аумағына байланысты жіктеуге болады. Соған байланысты мемлекеттік реттеуді 

республикалық деңгейде, аймақтық деңгейде, жергілікті деңгейде бөлуге болады. 

Сонымен қатар ықпал етудің қолданылатын тәсілдерінің сипатына қарай, тікелей және тікелей емес 

(жанама) мемлекеттік реттеуді бөліп қарауға болады. Тікелей мемлекеттік реттеу реттеудің әкімшілік 

(биліктік) әдістерін пайдалануға негізделген, ал жанама мемлекеттік реттеу ықпал етудің экономикалық 

әдістерінің көмегімен жүзеге асырылады (әдетте ынталандырушылық сипатта). 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің маңызды бағыттарының бірі өнімнің, жұмыстардың және 

қызметтердің сапасына бақылау жасау болып табылады. 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің келесі бағыты бағалар мен тарифтерді мемлекеттік реттеу 

болып табылады. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде баға басқарудың маңызды құралы және мемлекеттік 

реттеу нысаны болып табылады. Баға деп тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) ақшалай құны 

аталады. Сонымен бірге жұмыстар мен қызметтерге қатысты «баға» санатына теңестірілген « тариф» деген 

термин қолданылады. 

Қазақстанда кәсіпкерліктің, әсіресе шағын және орта бизнестің дамуы экономикалық реформаларды 

жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Ал, бизнестің жоғары деңгейде дамуын қамтамасыз ету үшін мемлекет 

тарапынан белгілі бір дәрежеде қолдау көрсетілуі керек. Жеке бизнесті мемлекеттік қолдау және дамытуды 

жүзеге асыру жолдары ретінде келесілерді атауға болады: 

— Мемлекеттік органдар жанынан жеке кәсіпкерлік проблемеларын зерделеу және оны дамыту 
ұсыныстарын әзірлейтін ғылыми-зерттеу институттарын құру; 

 — Орталық мемлекетік және жергілікті атқарушы органдардың жанындағы сарапшылық орталықтарды 

ұйымдастыру;  

— Жеке бизнесті мемлекеттік қолдау және дамытудың қаржы институттарын құу;  

— Бизнес-инкубаторлардың және идустриялық аймақтардың қызметін ұйымдастыру.  

Елімізде бизнесті, соның ішінде шағын және орта бизнесті, әсіресе инновациялық бизнес пен венчурлік 

бизнесті дамытуға мемлекеттік даму институттарының қызметін ұтымды пайдалану және үйлестіру едәуір 

ықпал етеді. Олар жеке бизнес субъектілерінің қалыптасуы мен экономикалық өсуін ынталандыру, сондай-ақ 

елдегі жалпы инновациялық және инвестициялық белсенділікті арттыру, оның ішінде жоғары технологиялық, 

ғылыми сиымдылықты өндірістерді, өндірістік инфрақұрлымды және өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға 

жәрдемдесу, ел экономикасына ішкі және сыртқы инвестицияларды тарту мақсатында құрылады.  

Кәсіпкерлік қызметті дамыту мақсатында мынадай іс-шараларды жүзеге асыру қажет:  
- мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті барынша қолдау;  

- мақсатты бюджеттік қаржыландыру саясатын жүргізу; - жеңілдетілген несие беру саясатын жүргізу;  

- кәсіпкерлер құқығын қорғайтын орган жұмысын жандандыру; 

 - кәсіпкерлік қызметті тіркеуден өткізу кезіндегі қиыншылықтарды жою; 

- тексеруші органдар санын қысқарту; 

- заңдардың орындалуын қамтамасыз ету, т.б. 

Жалпы өркениетті елдердің қай қайсысын алсақ та өздерінің экономикалық және әлеуметтік мәселелерін 

шешуде кәсіпкерлікке арқа сүйейді. Себебі кәсіпкерлік халықтың әл-ауқатын арттырумен қатар қосымша 

жұмыс орындарының ашылуына да себебін тигізеді. Кәсіпкерліктің осындай және басқа да экономикалық және 
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әлеуметтік функциялары оны дамыту мәселесін маңызды мемлекеттік міндеттер қатарына жатқызуға және 

экономиканы реформалаудың ажырамас бөлігі деп қарастыруға негіз береді. Техникалық прогресс, тұтынушы 

сұранысын толық қанағаттандыру кәсіпкерліктің тиімділігіне байланысты болады. 
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Ж.АЙМАУЫТҰЛЫНЫҢ «АҚБІЛЕК» РОМАНЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГИЗМ 

 

Самбаева Ә. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Көркем әдебиеттегі психологизм табиғаты – бүгінгі таңдағы әдебиеттану мен сында өте жиі сөз бола 

бастаған күрделі теориялық тәжірбиелік мәні мол мәселе. Әдебиеттің негізгі предметі адам болғандықтан, оның 

рухани әлемін, ой-сезімін, түсінік-түйсігін, дүниетанымын, ішкі қайшылықтарын ашып көрсету – суреткердің 

негізгі міндеттерінің бірі. 

Психологизм әртүрлі шамада эпос, драма, лирикаға бірдей тән. Ол әдеби материалдың мазмұнын құрай 
отырып, мазмұнды ашатын формалық шешімдерді де тауып береді. Психологизмнің негізгі қызметі - өмірлік 

шындық пен көркем шындықтың жанды тамырластығын сақтау. Бұл ретте осы құбылыстың ішкі салалары 

есебінде даралау мен жинақтау, ұлттық, жалпы халықтық, дерек пен қиялдап қосу, автор бейнесі, шығарманың 

заттық құрылымы іспетті түрлі мәселелердің өзара ықпал, әсері мен табиғи синтезін атау керек. Осы тұста 

әдебиетіміздің дамуына үлкен үлес қосқан М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Б.Майлин, М.Әуезов, С.Сейфуллин, 

М.Дулатов сынды қаламгерлердің адам жанының психологиялық қатпарларын шынайы ашып бергендігін 

ерекше атауға міндеттіміз. Прозадағы психологизм әлем әдебиетінде ХХғасыр басында-ақ әр түрлі бағытта 

дамығаны мәлім. Сол кездері жарық көрген Ж. Аймауытовтың, М. Жұмабаевтың т.б. шығармалары дәлел. 

Әдебиетіміздегі тұнғыш психологиялық роман деп зерттеушілер Ж.Аймауытовтың "Ақбілек" романын 

атап жүр. "Ақбілектің" психологиялық роман табиғатына тән негізгі сипаты шығарманың сюжеттік-

композициялық концепциясы кейіпкердің ішкі әлемін талдау мақсатына тәуелділігінде Кейіпкердің қиын 
тағдырын жазушы ішкі монолог, толғаныс т.б. сияқты адами проблемаларды, бір кезеңдік қазақ өмірін: ондағы 

жаңа тіршілік-тынысты сыртқы реалдық өмір шындығын сана күресі, ой арпалысы, көзқарас қақтығысы 

арқылы бейнелейді. Суреткердің өзіне тән психологиялық стилі осы романда жан-жақты көрінген. Ол-күнделік 

ретінде берілген Ақбілек ойлары. Адамның жан дүниесін бейнелеу- психологизм, әрине бір ғана жанрдың 

психологиялық романның шеңберімен шектелмейді. Кейбір шығармаларды бөліп, осы жанрлық түрге 

жатқызудың өзі де "шартты түрде жасалған жіктеу" деп санаған жөн. 

Қазақ прозасына аса мол үлес қосқан, оның үлкен жанрларын дамытып, шеберлікке жетілуіне көп күш 

жұмсаған жазушы Жүсіпбек Аймауытов еді. «Қартқожа» (1926), «Ақбілек» (1928) романдары арқылы ол 

қазақтың ұлттық әдебиетін тұңғыш рет еуропалық романдар үлгісімен жалғастырды. Және бұл романдармен 

дәуірдің көкейкесті мәселелеріне үн қосып, жаңа заманның кесек ұнамды бейнелерін жасады. 

Ж.Аймауытов-суреткердің ішкі өміріне психологиялық талдау жасаудың үздік үлгісін "Ақбілек" романы 

арқылы көрсетеді. "Ақбілек" романының ұстанып отырған нысанасы-әйел тендігі. Бұл-сол кезеңдегі 
демократия бағытындағы жазушылардың ортақ тақырыбы. Романда бас кейіпкерді тек періште етіп көрсете 

бермей, өмірдегі бар болмыс-бітімімен, өзіндік табиғат-тіршілігімен, яғни пенделік қалтастарымен қаз 

қалпындабейнелейді. Шешесін өлтіріп, өзін зорлықпен алып кеткен ақ офицердің озбырлығына үнсіз көндіккен 

Ақбілектің жан дүниесіндегі күрделі құбылыстарды жазушы психологиялық тұрғыдан терең талдап, шебер 

береді. Романның бүкіл оқиғасы Ақбілектің айналасында өтеді, оның бәрі Ақбілектің ойы арқылы өрбиді. 

Күтпеген жерден нәсілі бөтен жұрттың ортасына түсіп, қарамұрттың меншігіне айналған жас қыздың 

қайшылықты тағдыры, жан күйзелісі романда жан-жақты әрі айшықты бедерленеді. Қазақ емес, орысқа 

намысын таптатумен тұрмай оң жақта отырып, жүкті болуы, оны білген атастырылып жігіт Бекболаттан 

айырылуы, әкесі мен өгей шеше арасындағы қырғи қабақтық т.б. бәрі Ақбілектің тағдырын қиындатып, жан 

азабына салады. Кейіпкердің қиын тағдыры жазушыны ішкі монолог, толғаныс т.б. секілді әдеби тәсілдерге 

жүгіндіреді. Суреткер бүкіл адами проблемаларды, бір кезендік қазақ өмірін, ондағы жаңа тіршілік-тынысты, 
сыртқы реалдық өмір шындығын сана күресі, ой арпалысы, көзқарас қақтығысы арқылы бейнелейді. Сөйтіп, 

жазушы Ақбілекті үлкен психологиялық образ дәрежесіне жеткізеді. Романның әрбір беті бізге Ақбілектің 

өміріндегі тоқтаусыз өзгерісті, бір байламға келе алмаған ой арпалысын аңғартады. Және бір айтар жай, 

оқиғаны баяндау барысында автор мен кейіпкердің ойы мен сөзі көбіне бірігіп кетіп отырады.Мысалы: 

"...Алды-арты тұйық, қараңғылық, не болары белгісіз... Сонда да Ақбілек тірі, Ақбілек сүлу... Ол елден асты: 

қазақ тұрсын, атағын орыс естіп, іздеп келіп, алып қашты... Орыс біткен бұған бола қырқысты. Кім біледі, тірі 

болса, үмітсіз шайтан... Өз еркімен келіп отырған жоқ... " Бұл автордың монологы секілді, бірақ бұл Ақбілектің 
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ой арпалысынан сыр беретіндей. Мұндағы көп нүктелер кейіпкердің санасында жүріп жатқан ой ағысын, өзін-

өзі жұбату (шарасыздықтан туған), алдауды аңғартады. Кейде керісінше, Ақбілекке тиісті ішкі ой автордың 

атынан айтыла береді; «Төре» болса қайтсін? Мұның іздегені орыстың төресі ме еді? Киім тамақ әпереді дейді. 

Соған зар болып, осылардан сұрауға келіп отырғаны-ау! Шаруаны қатын істемейді дейді. Енді кім істемекші? 

"Міне, осы үзінділерден романдағы ішкі монологтың ортақ төл сөзбен берілгендігін байқауға болады. Мұны не 

әңгімелеушінің (повествователь) не кейіпкердің айтып тұрғаны белгісіз, екеуі кірігіп кеткен. Романның 

алғашқы бетінен-ақ ішкі монологтың көркемдік қызметі, оның әдебиеттегі атқарар рөлі айқын көрінеді. 

Мысалы, жазушы кеиіпкерлерінің рухани әлемін, жан дүние қалтарыстарын, жалпы табиғатын ашу үшін ішкі 
монологқа көп жүгінеді. "Бекболат", "Офицер", "Мұқаш" деп жеке-жеке тарау етіп алады да басты деген үш 

кейіпкердің портреттерінен бастап, ішкі ой-сезімдеріне дейін осы монолог арқылы барлау жасайды. Олардың өз 

ауыздарына сөз сала отырып, біраз табиғатын аша түседі. Тегінде адам анадан туғанда жаман болып тумайды. 

Оның жақсы, жаман болуы да өмір сүрген ортасына, алған тәрбиесіне байланысты болса керек. Олай болса 

әрбір адамды өмір бақи бір ғана нәрсе- ар-ұят қана азаптап өте алады. Мәселен, Мұқаш осындай сатқындыққа 

неге барды? Оны күнәсіз жас қыз Ақбілектің тағдыры талғандырмады дейсіз бе? Осы әрекеттеріне есеп бермей 

төсегінде тыныш ұйықтай алатын Мұқаш па? Роман сонда Мұқаштың жоқ болып кетуі себепсіз емес қой. Міне, 

бұл жайлар " Мұқаш" деген тақырыппен берілген кейіпкерлердің монологында жан-жақты ашылған. Яғни бұл 

автор тұрғысынан ішкі монологты кейіпкер болмысын, оның ішкі ойын, ой ағысы мен драмалық құбылыстарын 

талдау құралы ретінде пайдаланған әдісі екенін аңғарамыз. Суреткердің бұл тәсілі кейіпкердің рухани жан 

әлемін ашудағы қазақ прозасында алғаш қолданылған өзіндік түрлік ізденіс. Тегінде ішкі монологтың авторлық 

және персонаждық түрлері (формалары) де бар. Кейде ішкі монолог кейіпкердің ішкі ой-сезімін жеткізетін 
автор сөзі тұрғысында да берілуі мүмкін. Немесе тура автордың өз атынан, әйтпесе кейіпкер рөліне көшкен 

автор сөзі ретінде көрінуі ықтимал. Міне, біз айтып отырған осы үш тәсілдің бәрі "Ақбілектің" өн бойында 

тұнып тұр. Біздің жоғарыда ішкі монологты не автор, не кейіпкер айтып тұрғаны белгісіз деуіміз себебі де 

сондықтан. "...Әкесі мен екеуінің арасын қара мысық кесіп өткендей, бір өткел түскенің Ақбілектің жүрегі 

сезеді. Әкесінің қабағы қашан жадырар екен, қашан жылы қарар екен, қашан тіл қатар екен?... деп сарылып, 

сарғайып күтеді: әкесінің көзі түсер ме екен деп көзінің қырымен жаңсыз аңдып отырады. Бір қараса да 

қайғысы жеңілетіндей, бақытты болатындай көреді. Сонда да әкесі көз салмайды. Енді Ақбілекке шешесінің 

өлімінен де мынау жаман батты. "Жан дегенде жалғыз әкем мені жек көрсе, енді кімге сыямын? " деп 

қайғырды. Міне, Ақбілекті ендігі ауыр күрсіндіретін жаңа қайғы осы еді". Бұл-ішкі монологтың кейіпкерлерінің 

ішкі ой-сезімін жеткізетін автор сөзі тұрғысынан берілуі."... Алды-арты тұйық, қараңғылық, не болары 

белгісіз...Сонда да Ақбілек тірі, Ақбілек сұлу... Ол елден асты: қазақ түрсын, атағына орыс естіп, іздеп келіп, 
алып қашты... Орыс біткен бұған бола қырқысты. Кім біледі, тірі болса, үмітсіз сайтан... Өз еркімен келіп 

отырған жоқ... Қара күшке, тағдырға не шара? Жамандығынан мұндай болған жоқ. Ақбілекті кім жазғыра 

алады? Малына, жанына ие болып отырған қай қазақ бар? Азар болса, жазықсыз құрбан болып жатқан көп 

қорғансыздың, көп сорлылының бірі шығар... " Бұл-кейіпкер рөліне көшкен автор сөзі екендігі сөзсіз. Міне, 

қарап тұрсаңыз роман бастан-аяқ монологтан тұратын секілді. Және көбі белгілі бір оқиға, сезім, не жан толқуы 

туралы бір кейіпкердің монологы емес, қапыда үлкен қасыретке душар болған бойжеткеннің айналысындағы 

адамдардың болмашы ғана жылы қабақ, мейірім, тағдыры титтей пенделігі бақыт тілеген тынымсыз жан 

арпалысы тоқу мен тебіреніске мұң мен налаға толы тынышсыз ішкі әлемі, эмоционалдық сезім жағдайы т.б. 

жүйелі түрде жүріп жатқан психологиялық процесс. Біз көбінесе жекелеген эмоционалдық жағдайды екінші бір 

сезімге ауысуына, оның бет-жүз құбылысы мен ой-сана процесіндегі қозғалысына куә болып отырмыз. 

Мысалы, бір бөлімнің сонындағы Әмір ағалары Ақбілекті тауып, ауылына алып келе жатқандағы көрініс, 
сондағы қыз шері-монологы қалай шебер берілген десеңізші:" Осы арам деміммен, арам ауызымен әкемнің 

иманды жүзіне қалай жақындармын, қайтып оны да арамдармын? Құдайдан қорқпай, оны құтты қадам 

мешіттей үйіне қалай кіремін? "Кәпір" сүйген, аймалаған, аяғымен жайнамаз салатын жерін қалай денем 

шімірікпей басармын? Мені көргенде, "пәленшенің орыс бүлдіріп... кеткен қызьГ деп, кім көрінген ішінен 

түрады-ау! Әлде біреуі әкеммен, не өзімнен егіскен күн айтыпта салады-ау!... " Жалғыздық-ішкі монологтың ең 

негізгі қасиетті екені белгілі. Өйткені адам жалғыз қалғанда ғана ойына, сана ағымына ерік бере алады. Сөйтіп 

өз-өзімен сөйлесіп кеткенін де сезбей қалады. Эмоционалдық қозғалыс ой қозғалысына дем беріп дамытып 

отыр. Дәл осындай ойлау динамикасы Ақбілекті нақтарға ұстатып кейін үйіне қайтып келе жатқан Мүқаштың 

ішкі монологы арқылы да бейнелейді. Аймауытовтың психологизмін де әсіресе психологиялық өзін-өзі талдау 

(психологический анализ) көрнекті орыналады. Ішкі әлемді әшкерелеудің (бейнелеудің) бірден-бірі әдісі-осы 

психологиялық тұрғыдан өзін-өзі талдау, жегідей жеу. Бұл әдіс көбінесе өзі қылмыс сәттегі (сәтке дейін немесе 

сәттен кейін) көңілкүйі, жаназабы үстінде кейіпкердің ақтарылуын емес сөз ары алдында ақтаулы жағдайында 
көрінеді. Және ол сөз қылмыс жасаушының өз атынан айтылады оның екі түрі болады: өзін-өзі талдау 

(самоанализ) және кейіпкердің өзін ашуы (самораскрытие героя). Осы екінші түрде кейіпкер өзінің ойы мен 

сезімі, ішкі өмір ағының айтады, ол мезгіл өзі қылмыс жасаған сәтке сәйкес келеді. Кейіпкер дәл сол сәтте 

қандай көңіл күйде болды не сезінді т.б. туралы әңгімелейді. Ал, бірінші жағдайда өзінің әлеміндегі жәй-күй 

мен жан арпалысы, өз ісін таразға салу тұрғысынан жан-жақты айтылады. Осы орайда айтылған теориялық 

тұжырымға Аймауытов бейнелеп отырған Мұқаш бейнесі, оның ішкі монологын ақты дәлел бола алады"... 

Япыр-ау, мен қазақпын ба? Қазақ болсам өз қаныма неден мұнша өшіктім? Өзгем өзге ғой, "ағай тайлап" 

жалынып, қолын созып келе жатқан Ақбілектің білегін көкке созғызып, жүйкесін құртып орыстарға ұстап 

бердім-ау! Ағасы болмаса, бұ қызда не жазық бар еді? Тегі мен өлерімді білмейтін ақымақ шығармын " 



288 

 

Мұқаштың өзін әшкерелейтін күнәсі де бар, оның себебі де бар өз дәрежесінде оның бәрін Мұқаштың өзі-ақ 

ақтарып салады. Аймауытов пайдаланып отырған бұл тәсілі Ф.М. Достоевскийдің Раскольников бейнесін көз 

алдымызға әкеледі. Достоевскийдің кейіпкердің жандүниесін ашуда қолданатын «двойственность» 

(екігежарылу) тәсілі Жүсіпбектің де жиі жүгінетін әдісі. Оған "Ақбілек" романы тұтастай дәлел. Ендігі бір 

ескерер жәйт, романдағы кейіпкерлердің өзін-өзі іштей әшкерелеуі, өз ісін саралап-таразылауынан өзге 

автордың араласып отыратыны жиі кездеседі. Мәселен, әлгіндегі Мұқаштың қаны бұзық адам екендігін автор 

мына бір соны сурет арқылы да аша түседі: "...Баласын иіскейін деп оқталды да, ойына бірдене түсіп кеткендей 

тоқтай қалды. Күнәға батпаған, періштедей сәбиге жаман қолын, арам демін, арам ернін тигізуге батылы 
бармады. Молдадан да, ұйықтап жатқан нәрестеден де, нәресте емес, өзінен ұялғаны күштірек тәрізденеді. 

Аңдаусызда аяқ астынан әлде бір итарсеткендей- ақ, Мұқаштың тұла бойы шымыр ете түсті. Суреткер пәк 

нәресте мен қылмысты әке бейнесін осылай салыстыра отырып, кейіпкердің ішкі әлемін әшкерлейшенейді. 

Суреткер қыз қасіретін бейнелеуде ой толғаныстарымен бірге сол ішкі шерді сыртқа сездіртіп тұратын бет 

құбылыстарына, жалпы мимикаға үлкен мән бергені байқалады. Ішкі тебіреніс сәтіндегі кейіпкер жүзіндегі, 

дауысындағы, көзіндегі, қимыл-қозғалысындағы еріксіз әрекеттер де өз рөлдерін мінсіз атқарады. Осы 

орайдағы озық үлгінің бірі ақтардан да, қасқырдан да, қасқырдан да қутылып, әулие-дуанаға аттай мініп келе 

жатқан уыз жас Ақбілекті жазушы былай бейнелейді: "...Оның келе жатқан ауылы, әкесі. Әкесін көреді 

құшақтай көріседі, апасына құран оқытады, әкесін апасындай болып күтеді. Бірақ, өзін-өзі қалай жұбатса да, 

жүрегінің басында түйіртпектеліп бір зілді нәрсе жатыр, ол туйіртпек нәрсе арқандаған аттай, қуаныштың 

құлашын жаздырмайды, бер жағы бұған да шүкіршілік еткісі келсе де, ар жағы қүрсаған күндей жадырамайды, 

езу ғана жымиғандай болады. Бет-ауызы, көзі күлмейді, ілгіштеніп жібермейді". Аймауытов адам 
психологиясын, жан-жүйедегі дүлей толқындардың сыртқа сыр беріп қалатын осынау оңтайлы әдістерін де 

әдемі түрлендіреді. 

Қорыта айтқанда, романдағы кейіпкерлер бейнесі мен ішкі монолог, образдық ой толғаныс пен 

кейіпкераралық диалог оқырманға әсер етіп, өзіндік ой түйіп, тұжырым жасауға, кейін тұлғалық табиғатының 

қалптасуына  септігін тигізеді. Әсіресе, Ақбілектің «ішкі мені», Ұрқияның сөзі, Мұқаштың екі ойлылығы 

оқырманның нендей қасиеттерді бойға жиып, қандай дүниеден алшақ болу керектігін оқу арқылы санаға 

сіңіреді. Міне, психология мен лингвистиканың негізгі тіні осында. 
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На сегодняшний день состояние науки имеет определенные тенденции, которые влияют на вектор её 

развития. Определенное влияние данные тенденции получили и в лингвистике. Из-за тесной взаимосвязи 

культуры и языка появилась новая дисциплина – лингвокультурология, а появление новых научных 

исследований является признаком повышенного интереса к данной науке. 

В. фон Гумбольдт был первым кто утверждал о важнейшей роли языка среди средств проявлении 

культуры. Он систематизировал представления о языке как картине мира, положив начало многочисленным 
теориям о взаимосвязи культуры и языка [3; 39 – 40]. 

Термин «лингвокультурология» появился в 90-ые годы ХХ века в работах отечественных лингвистов 

Н.Д. Арутюновой, В.В. Воробьева, В.А. Масловой, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия и других исследователей, что 

стало важной приметой интегративных процессов в отечественной гуманитарной науке. 

А.Т. Хроленко считает, что лингвокультурология ориентирована на выявление связей между языком, 

этническим менталитетом и культурой, причем любой из трех Феноменов может быть исходной точкой 

анализа, «выбор зависит от профессиональной ориентированности исследователя» [6; 28]. 

Васильева пишет следующее: «Лингвокультурология – сравнительно молодая филологическая 

дисциплина синтезирующего типа, возникшая на стыке лингвистики и культорологиии рассматривающая язык 

как воплощение культуры» [2; 8]. 

«Лингвокультурология – это отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и 
исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке». Так же, в современной 

лингвистике прочно утвердился лингвокультурологическийподход к изучению языковых явлений, в рамках 

которого язык исследуется как «выразитель особой национальной ментальности, как своеобразный культурный 

код нации» [4; 5 – 8]. 
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Заслуживает внимания высказывание ученого Л.Х. Самситовой: «Лингвокультурологическое 

направление, в основе которого лежит идея взаимосвязанного изучения языка и культуры, является одним из 

перспективных направлений модернизации школьного курса башкирского языка как государственного и 

родного и других родных языков  и методики их преподавания. Языковое образование нацелено на приобщение 

учащихся к национальной культуре через обучение родному языку, который играет важнейшую роль не только 

в формировании сознания растущего человека, но и его вживания в культуру. Обучение языку через культуру 

сегодня представляется составной частью предмета «башкирский язык», цель преподавания которого научить 

школьников пользоваться башкирским языком как средством общения, средством познания мира и себя в этом 
мире. Качественно изменилось и продолжает меняться преподавание башкирского языка в образовательной 

школе (наряду с другими учебными предметами гуманитарного цикла): расширяются содержательные рамки 

предмета, претерпевают изменения организационные и методические основы урока, приоритетными становятся 

задачи развития и воспитания духовно-нравственной личности, уважающей культуру и историю своей страны» 

[5;4]. 

Самыми существенными формами сохранения культурыявляются пословицы, лечебные заклинания, 

стандартизированные молитвы, также литературные произведения, так как именно в них мы можем наблюдать 

и узнавать изменения традиций, ценностей, речевой культуры и этикета того или иного народа.  

Этикет – это нормы и правила, отражающие представления о должном поведении людей в обществе. А 

речевой этикет имеет национальную специфику. Каждый народ создал свою систему правил речевого 

поведения. В основе башкирского этикета лежат национальные традиции, обычаи, обряды и ритуалы. 

Например, во время приветствия башкиры пожимают руку собеседника двумя руками, что является знаком 
особого расположения и радушия. В случае общения с пожилыми людьми подобное рукопожатие является 

обязательным, иначе вас сочтут невежливым. Башкирская беседа ведется за чаепитием начальной стадией 

которого является беседа,тематика которой не включает деловые вопросы, а касается новостей, здоровья, семьи 

и др. 

Рассмотрим несколько примеров «приветствия/прощания» в романе Зайнаб Биишевой “Емеш”: 

– Һаумыһығыҙ, Людмила Матвеевна! – тип бер тауыштан сәләмләп ҡаршыланы уны [1; 153].  

Деловой этикет предусматривает обращение к человеку по имени-отчеству. Соблюдение всех правил и 

норм общения в профессиональной среде гарантирует уважение и авторитет. 

– Һаумы, ағай, – тип Емеш тороп баҫты. 

– Һаумы, һаумы, ҡарындаш – тине хәҙер Иштуған [1; 74]. 

В башкирском этикете строго учитывается возрастной фактор. При обращении, например, к любому 
мужчине, старшему по возрасту, принято называть его «ағай» (старший брат). 

– Әссәләмәғәләйкүм, мөғәллим. Иҫәнме? [1; 29]. 

Дання форма приветствия, чаще всего, употребляется у людей пожилого возраста. 

–  Хуш, апай... – тине Емеш ирендәре менән генә. 

– Һау бул, һылыу! – тип бышылданы Бибеш. 

– Һау бул, әхирәт! Онотма! 

– Хуш-ш! Емеш! [1; 57]. 

К младшим по возрасту принято обращаться соответственно: к лицам мужского пола — «ҡустым» 

(младший брат); к лицам женского пола — «һеңлем», «һылыуым» (младшая сестра). Как и приветствие, форма 

прощания зависит от ситуации, отношений между людьми и разделяются на официальные, неофициальные. 

Прощающие желают друг другу здоровья.  
Таким образом, на примере произведения Зайнаб Биишевой мы рассмотрели различные формы речевого 

этикета башкирского народа. И выяснили, что у башкир существуют правила, которых они придерживаются в 

процессе общения, для достижения взаимопонимания и успеха в общении, они очень вежливы и гостеприимны.  
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ЖАЗАСЫН ӨТЕГЕН ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК БЕЙІМДЕЛУІНІҢ ТҮСІНІГІ 

 

Сәруар С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қылмыстық жазаның қылмыскердің жеке басына әсер етудің құралдарының бірі ретіндегі оның 

көзқарастары, сенімдері, тәлімдері мен дағдыларын өзгеріске ұшыратудағы объективтік мүмкіндіктерінің және 

жазаны өтеу барысындағы түзету мен тәрбиелеудің шектері мәселелерін зерттеудің үлкен теориялық және 
практикалық маңызы бар. Жазаның атқарылуын жүзеге асырушы органдар қызметінің тиімділігінің негіздері 

мен көрсеткіштері, шартты-мерзімінен бұрын босатуды қолданудың негіздемесі және жазаның әртүрлі ең 

алдымен бас бостандығынан айыру мерзімдерінің оңтайлылығы сияқты аса күрделі теориялық және 

практикалық мәселелер кешенінің шешілуі, аталған тақырыптың қаншалықты терең зерттелуіне негізделеді. 

Осы аталған мәселе түзеу мекемелерінен бостандыққа шыққандардың еркіндіктегі өмірге, яғни әлеметтік 

ортаға бейімделуінің үрдісін басқаруды шешіп, ұйымдастырудың көптеген мәселелерімен - осындай адамдарды 

әлеуметтік ортадағы өмірге психологиялық және өнегелілік тұрғыдан дайындау, олардың өмірдің жаңа 

жағдайларына барынша тез бейімделуін қамтамасыз ету мақсатындағы оларға мемлекеттік және қоғамдық 

ықпал етулердің бағыттары мен нысандары туралы мәселелердің шешілуімен өте тығыз байланысты. 

Сотталған адамдарды түзету және тәрбиелеудің мүмкіндіктері мен шектері туралы мәселе тек құқықтық 

ғана емес сонымен қатар ол криминологиялық, психологиялық, педагогикалық болып табылады. Сондықтан, 

берілген мәселені терең зерттеу қылмыстық және қылмыстық-атқару құқықтары, криминология, психология 
және педагогика сияқты ғылымдардың тұтастай кешенінің мәліметтері негізінде ғана жүзеге аса алады. Біздің 

ойымызша, тек осындай кешенді және толыққанды зерттеу жүргізу ғана құқық қорғау органдарының берілген 

өрістегі рөлін айқындауға және құқық қорғау қызметін талапқа сай ұйымдастыру үшін өзекті болып табылатын 

ғылыми негіздемелерді тұжырымдауға мүмкінідік береді. 

Қылмыстық жаза мемлекеттік мәжбүрлеудің ерекше нысаны ретінде сотталған адамдардың түзелуіне, 

сотталған адамдардың және басқа да тұлғалардың жаңадан қылмыс жасауының алдын алуға қызмет жасауы 

тиіс. Басқаша айтқанда жаңадан немесе қайталап жасалатын қылмыстардың алдын алу жазаның негізгі 

әлеуметтік қызметі болып табылады [1; 55]. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңдарының 

мақсаттары мен міндеттері ретінде әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сотталғандарды түзеу, 

сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстар жасауының алдын алу осы мақсаттарға сәйкес 

жазаларды өтеудің тәртібі мен жағдайларын реттеу, сотталғандарды түзеу құралдарын анықтау, олардың 
құқықтарын, бостандығы мен заңды мүдделерін қорғау, әлеуметтік бейімделуге көмек көрсету бекітілген.  

Жалпы негізде айтар болсақ, қылмыстық жазалау тұтастай алғанда айтарлықтай ең алдымен, қылмыстың 

қайталануының алдын алуға ықпал ете алады. Дегенмен, тек жазаны және түзету шараларын қолдану ғана 

қылмыстың қайталануының алдын алуда шешуші рөл атқарады деп санау қате болар еді. 

Әлеуметтік психологиялық қауымдастықтың тәрбиелеуші рөлі туралы айта келіп, А. М. Яковлев 

мынаған назар аударады «әлеуметтендірудің барынша тиімді тәсілдерінің қатарына жазалау жолымен 

жағымсыз жүріс-тұрысты жою тәсілінен тиімдірек болып табылатын жағымды жүріс-тұрысты ынталандыру 

тәсілін жатқызуға болады. Әлеуметтендірудің психологиялық сипаттағы барынша тиімді құралдарын 

тәрбиеленушінің алдында беделі бар тұлға ғана қолдана алады» [2;154]. 

Қоғам өміріндегі әртүрлі құбылыстар қарапайым түріндегі функционалдық байланыста болмайды. 

Олардың арасында қоғам өмірінің әлдеқандай жақтарының өзгеріске ұшырауы әлеуметтік факторлардың 
тұтастай кешенінің бірдей мезгілде әсер етуімен шартталатын күрделі статистикалық байланыс болады. 

Сонымен бірге, олардың әрқайсысы өздеріне тәуелді құбылысқа дербес түрде ықпал ете алады. 

Қылмыстылықтың жай-күйі мен қарқындылығына әлеуметтік факторлардың тұтастай алғандағы кешені 

әсер ететіндігі белгілі. «Қылмыстылықтың толықтай себебі – бұл қылмыстылықпен себепті және шартты 

байланыста тұрған әлеметтік құбылыстардың барлық жиынтығы; қылмысты өздерінің салдары ретінде 

туындататын осындай себепті диалектикалық жиынтық, құбылыстардың кешенділігі сипатты болады» деп атап 

көрсетеді Н. Ф. Кузнецова. Сондықтан қылмыстық жаза мен рецидивтік қылмыстылықты өзара функционалдық 

тәуелділіктегі құбылыс ретінде қарастыру онша дұрыс болмас еді. Олардың диалектикалық тәуелділігі 

барынша күрделірек. 

Сонымен бірге жазаны қолдану мен рецидивтік қылмыстылықтың арасындағы тікелей тәуелділікті тану 

өз кезегінде бостандыққа шыққан адамдардың жүріс-тұрыстарына теріс ықпал ететін әртүрлі криминогендік 

факторларды жеткілікті дәрежеде бағаламауға алып келіп, олардың жаңа, жағымды әлеуметтік ортаға 
бейімделу үрдісін қиындатқан болар еді. 

Жазаны өтеу барысында және одан кейін де сотталған адамның жүріс-тұрысына жағымды да, жағымсыз 

да факторлар әсер ететіндіктен жеке адамның жазаны өтегеннен кейінгі мінез-құлқы тек оған қатысты жүзеге 

асырылған жазалау-тәрбиелеу үрдісінің нәтижелеріне ғана тәуелді болады деп санау әрине қате болар еді. 

Қолайлы факторлар қол жеткізілген түзеу нәтижелерін бекітеді, бостандыққа шыққан адамның жеке басының 

жағымды жақтарының одан әрі қалыптасуына жағдай туғызады. Біздің өміріміздегі қолайлы факторлармен 

салыстырғанда айта қаларлықтай аз кездесетін жағымсыз факторлар, белгілі бір дәрежеде жазаның жағымды 

рөлінің күшін жояды, бостандыққа шыққан адамдардың жүріс-тұрысына теріс әсер етіп, ақыр аяғында олардың 

жаңа қылмыстарды жасауына себепші болуы мүмкін. 
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Түзеу мекемесінен бостандыққа шыққандармен қайтадан қылмыстың жасалуы кейде бұрын өтелген 

жазамен ешқандай да байланысты емес факторлар әрекетінің нәтижесі болуы да мүмкін. 

Адамның психикасы, әсіресе қалыптасып қалған мінез-құлқы бар ересек адамдікі барынша кертартпалы 

(консервативті) және сыртқы әсер етулерге салыстырмалы түрде алғанда барынша тұрақты болып келеді. 

Сондықтан қалыптасып қалған көзқарастарды және сенімдерді шұғыл түрде өзгертуге тырысу әрекеті ол 

адамдардың тарапынан айтарлықтай ішкі қарсылықтарды пайда қылатын кездер сирек кездеспейді [3;38]. 

Жазасын өтеп жүрген сотталғандардың жүріс-тұрыстары тек ғана қоғамға қарсы мінез-құлықтың белгілі 

бір автоматизмімен және тежеуші ырықтардың болмауымен ғана емес, сонымен бірге осы тектес жүріс-
тұрыстың саналы түрде таңдалып алынуымен және мақсатты бағытымен, оның ниеттерінің тұрақтылығымен де 

айқындалады. Сотталған адамдар оларға көрсетілетін тәрбиелік әсер етулерді көп жағдайларда саналы түрде 

қабылдамай ғана қоймай, сонымен бірге оларға қарсылық білдіруге тырысады. 

Сол себепті қылмыскерлерді түзеу атап айтқанда түзеу колонияларында тәрбиелеу барынша күрделі де 

қиын процесс болып табылады. 

Қылмыскерлерді түзетудің қиындығы көп реттерде олардың мінез-құлықтарының ниеттері, өмірлік және 

құндылықты ұстанымдары мен бағыттарының жүйесі көрініс табатын жеке басының қалыптасқан қоғамдық 

санаға қарсылықты сипатымен түсіндіріледі. Бас бостандығынан айыру орындарында сотталғандардың жеке 

басының қоғамға қарсы сипаты еңбек етуден жалтарудан, берілген тапсырмаларға теріс көзқарастарынан, 

жазаны өтеудің бекітілген тәртібін бұзудан, сотталғандардың өздігінен қызмет ету ұйымдарының жұмысына 

қатысудан бас тартуынан ТМ-сі әкімшілігіне сенімсіздік танытудан көрініс беруі мүмкін. 

Сотталғандарды түзету мен тәрбиелеудің қиындығы сонымен қатар олардың жеке басының қоғамға 
қарсылықты сипаты көп жағдайда олардың жекелеген қоғамдық құбылыстарды, әртүрлі тұлғалардың 

әлеуметтік рөлдерін қабылдау ерекшеліктерінен көрініс табады, олардың рухани мүдделерінің деңгейімен де 

түсіндіріледі. Түзеу колонияларындағы жекелеген тұлғалар жыныстық әуейіліктерге, порнографияға, 

құмарлықты қоздырушы көріністерге, құмар ойындарға тым әуестік білдіреді [4;22]. 

Бас бостандығынан айыруды орындау жазаның өзге де түрі сияқты қоғамдық қауіптілігінің және 

әлеуметтік-өнегелік бұзылуының деңгейі оларды қоғамнан оқшаулауды талап ететін қылмыскерлерді түзету 

үшін қолайлы жағдайды қалыптастыруы тиіс. 

Себебі, біз бейімделу ретінде нақты тұлғаның өзін қоршаған әлеуметтік ортада қабыл алынған жүріс-

тұрыс нормаларын қабыл алуы, оларға оның мойынұсынуын түсінеміз. Қылмыстық жазасын өтеп шыққан 

тұлғалардың қоғамдық пайдалы қызметке араласуына, олардың қалыпты әлеуметтік ортаға барынша тығыз 

кірігуінің неғұрлым тез және жемісті түрде жүзеге асуы мақсатына бағытталған мемлекеттік органдар мен 
қоғамдық ұйымдар тарапынан жасақталып жүзеге асырылатын шаралар кешенін біз қылмыстық жазасын өтеп 

шыққан тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу ретінде ұғынғанымыз дұрыс. Олардың біріншісінде, яғни 

бейімделудің барысында негізгі екпін жеке тұлғаның өзіне түсірілетін болса, екінші жағдайда, яғни бейімдеуде 

негізгі жүк осыған жауапты мемлекеттік органдар мен осы мәселені шешумен айналысатын қоғамдық 

ұйымдарға жүктеледі. Сондықтан біздің ойымызша бейімделу және бейімдеу ұғымдарын қолдану барысында 

олардың ішкі мазмұнына ерекше назар аударған дұрыс болады деп есептейміз  
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БИЗНЕСТІ БАҒАЛАУДА ТАЗА АКТИВТЕР ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 

 

Сармагамбетова С.М., Демеуова Г.К. 

Қ.Жұбанов атындағы өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Таза активтер дегеніміз – акционерлік қоғамдардың есепке алынған активтер сомасынан есепке алынған 
міндеттемелер сомасын алып тастағанға тең шама. 

Таза активтер әдісін мына жағдайларда қолданған жөн: 

 компанияның материалдық активтері жеткілікті көп болған жағдайда; 

 компания ары қарай жұмыс істейтін кәсіпорын болады деп күтілсе; 

Таза активтер әдісі орын басу қағидасына негізделеді: актив құны оның барлық құрамдас бөліктерінің 

орын басуына кеткен шығындарынан жоғары тұрмайды. 

Бұл әдіспен есептеу жүргізгенде шығындар негізінде құрылған баланс активтері сезілмелі және 

сезілмейтін болып табылатын баланс ретінде қарастырылады, мұндағы міндеттемелер нарықтық немесе басқа 

да ағымдық құнмен көрсетіледі және кейбір жағдайларда салықтарды ескеру қажеттігі туу мүмкін. Егер 
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ликвидациялық құнды есептеу қажеттігі туса, онда сатуға кеткен немесе басқа да шығындарды да ескеру керек. 

Активтер негізіндегі әдісті берілген ұйымдардың бақыланатын акциялар пакетін бағалау кезінде 

қарастырған жөн және оларға мына элементердің біреуі немесе бірнешесі кіруі қажет: 

 Инвестициялық немесе холдингті бизнес сияқты мүлкі бар немесе ауылшаруашылық бизнесі; 

 Қызмет істеп тұрған кәсіпорын концепциясынан өзгеше бизнесті бағалау; 

Қызмет істеп тұрған кәсіпорынды бағалау кезінде активтер негіздегі әдіс жалғыз әдіс болмауы тиіс. Егер 

де бұл талап орындалмаған жағдайда бағалаушы осы әдісті таңдау себебін дәләлдеуі керек. 

Ал егер банкротқа ұшыраған немесе басқа да жағжайдағы кәсіпорынды бағалағанда оның активтері 
нарықтық құн немесе қысқа мерзімде нарыққа шығару құны негізінде бағалануы тиіс. Және активтерді сатуға 

немесе бизнесті жабуға байланысты барлық шығындарды ескеру қажет. Осындай жағдайларда гудвилл сияқты 

сезілмейтін активтердің құны болмауы мүмкін, бірақ патент, тауарлық белгі, брэнд сияқты сезілмейтін 

активтердің құны сақталуы да мүмкін. 

Таза активтер әдісі арқылы бағалау жүргізу қаржылық есептемені талдау негізінде жүргізіледі. Ол үшін 

бағалаушы алдын-ала қаржылық құжаттамаларға инфляциялық түзетулер жасайды. Құжаттамаларға 

инфляциялық түзетулер жүргізу мақсаты: өткен кезеңдердегі ретроспективті ақпараттарды қазіргі шаққа 

келтіру; ақша ағымдары мен дисконт мөлшерлемелеріне болжам жасау кезінде бағалардың инфляциялық 

өзгерісін есепке алу болып табылады. 

Таза активтер құнымен есептеу бірнеше этаптардан тұрады: 

 Кәсіпорынның жылжымайтын мүлігінің нарықтық құнын анықтау; 
 Машиналар мен құрал жабдықтардың нарықтық құнын анықтау; 

 Материалды емес активтердің құнын анықтау; 

 Қаржылық салымдардың (қысқа және ұзақ мерзімді) нарықтық құнын бағалау; 

 Тауарлы-материалдық қордың құнын ағымдық құнға алып келу; 

 Дебиторлық қарыздарды бағалау; 

 Кәсіпорын міндеттемелерінің құнын ағымдық құнға алып келу; 

 Өзіндік капитал құнын активтер сомасының нарықтық құнынан міндеттемелердің ағымдық құнын 

алып тастау арқылы анықтау; 

“Жансай” фирмасының таза активтер құнын есептеудің негізі ретінде, соңғы есепті күнге 31.12.2015 

жағдайы бойынша баланс жасалады. Кәсіпорынның таза актив әдісімен құнын есептеу формуласы: 

Кқ = Мқ + Ққ + МЕқ – М 

Кқ -  кәсіпорын құны; Мқ – материалдық активтердің құны; Ққ – қаржы активтерінің құны; МЕқ – 
материалдық емес активтер құны; М – міндеттемелердің құны. 

Кәсіпорынның таза активтер шамасын есептеу үшін берілген мысал кестесі (2015 жылдың 1 қараша) 

 

№ к/б Көрсеткіштер 
Баланстық құны (мың 

тенге) 

1 Материалды емес активтердің баланстық құны 1 431 

2 Негізгі құрал-жабдықтардың баланстық құны 1 009 002 

3 Инвестициялар 252 

4 Ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар 3 642 000 

5 Ұзақ мерзімді активтер-барлығы 4 652 685 

6 Тауарлық-материалдық қор 9 549 

7 материалдар 9 393 

8 тауарлар 156 

9 оның ішінде дайын өнімдер 156 

10 Қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар 26 273 

11 Болашақ кезеңдегі шығындар 8 540 

12 Ақшалар 116 986 

13 Ағымдық активтер-барлығы 161 348 

14 Активтердің барлығы 4 814 033 

15 -жабдықтаушылар және мердігерлермен есептесу 147 

16 -бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдер бойынша 13 959 

17 - мемлекеттік зейнеткерлер жинақтаушы  қорына 468 

18 - мемлекеттік емес зейнеткерлер жинақтаушы  қорына 5 805 

19 -банк заемы бойынша-барлығы 3 436 710 

20 оның ішінде - қысқа мерзімді  366 197 

21 ұзақ мерзімді 3 070 513 
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22 -басқа да кредиторлық қарыздар мен аударымдар 230 681 

23 Міндеттемелер бойынша қарыздар-барлығы 3 687 770 

24 
Таза активтер құны (активтердің барлығынан 

міндеттемелердің барлығын шегеру) 
1 126 263 

 

Осылайша кәсіпорынның есептік күндегі құны 1 126 263 болды. Бағалау қызметінде таза активтер әдісі 

бизнестің құнын бағалау әдістерінің бірі ретінде пайдаланылады. Бағалаудың осы әдісімен ол активтердің және 
міндеттемелердің нарықтық құнын өздерінің есептік құнына негізделген, алдын ала түзетілген қаржылық 

есептілікке сәйкес компанияның таза активтері туралы мәліметтерді пайдаланады. 

“Жансай” фирмасының активтерінің баланстық құны нарықтық құнға сәйкес болмауы себебінен 

баланстық құнға түзетулер енгізілуі тиіс. Материалдық емес активтер мен негізгі құрал жабдықтардың 

нарықтық құнын анықталады. Тауарлық-материалдық қорды бағалау кезінде өндірістік қор тасымалдау және 

сақтауға кеткен шығындарды есепке ала отырып ағымдағы бағалар бойынша бағаланады, ал ескірген, 

пайдалануға жарамсыз қорлар есептен шағарылады.  

Болашақ кезеңдегі шығындарды бағалау кезінде, шығындар номиналды құн бойынша бағаланады, егер 

олармен байланысты табыс бар болған жағдайда. Ал егер олармен байланысты табыс жоқ болған жағдайда 

болашақ кезеңдегі шығындар шамасы есептен шығарылады. 

Дебиторлық қарыздарды бағалау. Өтеу мерзімі және мерзімі өткен қарыздарды табу бойынша 

дебиторлық қарыздарды талдау қажеті туындайды. Және оны былай бөлуге болады: 
♦ үмітсіз (экономикалық балансқа кіргізілмейді) 

♦ кәсіпорын әлі де болса, қайтарып алу үміті бар (экономикалық балансқа кіргізіледі). 

Дебиторлық қарыздарды талдау кезінде бағалаушы басқа кәсіпорындар шығарған вексельдердің күмәні 

бар ма, жоқ па, тексеру керек. Есептен шығарылмаған дебиторлық қарыздар болашақтағы негізгі соманы 

дисконттау және оның ағымдық құнына пайыздарын төлеу арқылы бағаланады. Ақша ағымдары қайта 

бағалануға келмейді. 

“Жансай” фирмасының барлық активтері мен міндеттемелерінің нарықтық құнын анықтау үшін берілген 

ақпараттар жеткізіксіз. Ал баланстық құнымен талдау жасасақ, “Жансай” фирмасының таза активтер құны 1 

126 263 мың тенге, міндеттемелер бойынша қарыздар құны 3 687 770 мың тенге, яғни міндеттемелер құны 

өзіндік капитал құнынан асып тұр.  

Таза активтер құнының міндеттемелер бойынша қарыздар құнынан жоғары болуы кәсіпорын үшін 
қолайсыз жағдайдың тууын білдіреді. Бұл кәсіпорын сыртқы ортаға, әсіресе банк заемына тәуелді болып 

табылады.  
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ҚАЗАҚ ЫРЫМДАРЫНДАҒЫ «ҚАЗАН» КОНЦЕПТІСІ 

 

Сисенбаева А.С.  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Когнитивтік лингвистиканың негізгі категориясының бірі – концепт. «Концепт» терминіне лингвист 

ғалымдар әр түрлі анықтамалар беріп, оны тек лингвистика саласында ғана емес, мәдениеттанымдық, 

лингвомәдениеттік тұрғыда қатар қарастыруды талап етеді. Оның теориялық негіздері Д.С.Лихачев, 

Д.Арутюнова, Е.С.Кубрякова, В.А.Маслова, А.Вежбицкая секілді орыс ғалымдардың еңбектерінде кеңінен 

қарастырылады. Қазіргі таңда тіл білімінде концепт ұғымына байланысты мынадай тұжырымдар бар: біріншісі, 

концепт – лингвомәдениеттанымдық құбылыс болып табылады, сөздер мен тілдің негізінде «ғаламның тілдік 
бейнесі» болып келетін мәдени концептілер арқылы зерттеуді ұсынады, екіншісі, концепт – құбылыстардың 

лингвотанымдық тұрғыдан түсіндірілуі, яғни бұл бағытты ұстанушылар  концептіні лексикалық бірліктердің 

мағыналары арқылы зерттеуді ұсынады,  үшіншісі, концепт – алдыңғы аталған аспектілердің екеуімен де 

байланыста қарастырылатын жан-жақты құбылыс, мәдени концептілерді, топтың немесе индивидтің металды 

білімін таным тұрғысынан талдауды мақсат етеді [1, 55 б]. 

В.И.Карасик концептіні «адамның өмір тәжірибесінің көрінісі», «бастан кешкен оқиғалар, ақпараттар», 

«бастан кешкен білімдердің ең кіші бөлшегі» деп көрсетеді [2, 22 б]. Г.Мұратова өз еңбегінде концепт 

терминіне мынадай анықтама береді: «Концепт – ұжымдық санадағы және жекелеген индивид санасындағы көп 
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аспектілі, мәдени мәнді, әлеуметтік, философиялық менталды жасалым» [3, 15 б]. Ал А.Б.Әмірбекова 

концептілерді былай топтастырады: 

1) Лингвомәдениеттанымдық аспектіде концепт – ақиқат дүниенің санадағы мәдени, рухани, этикалық, 

әлеуметтік танымын айқындайтын бірлік ретінде танылады (Н.Д.Арутюнова, А.М.Мороховский, Д.С.Лихачев 

т.б.). 

2) Психолингвистикалық аспектіде концепт – ақиқат дүние туралы психикалық қабілеттер (қабылдау, 

жадыда сақтау, көру, есту, ұғыну, сезу) арқылы қабылданған алғашқы ментальді түсініктер ретінде танылады 

(Р.И.Павиленис, Дж.Келли, Дж.Каган). 
3) Лингвокогнитивтік аспектіде концепт – ақиқат дүниенің санада жан-жақты жинақталып, 

тұжырымдалған ақпараттары мен когнитивтік семантикасы арқылы танылған көрінісі [4, 20 б]. Берілген 

мағлұматтар концепт терминін жан-жақты қарастыруға себеп болды. Концепт ұғымын талдағанда оның 

лингвомәдениеттанымдық, психолингвистикалық, лингвокогнитивтік аспектіде анализ жасау маңызды болып 

келеді. 

Концепт ұғымы қазақ ырымдарында қалай көрінеді деген мәселеге тоқталайық. «Қазан» концептісіне 

қатысты қазақ ырымдары көптеп кездеседі. Мәселен, «қазанды төңкерме», «қазанды бос қайтарма», «қазанды 

бос қойма, тым болмағанда май жағып қой», «қазан бұрын қайнай ма, қатын бұрын туа ма?» секілді т.б. 

ырымдар көп. Бұл ырымдар халық санасында әлі күнге дейін бекіп сақталып қалған. Қазан - ағайын, тума-туыс, 

дос-жаранның басын қосатын, оларды ынтымақтастыратын қасиетті мүлік екені есімізге түседі.  

Ең алдымен, қазан – ас үйдің мүлкі. Оны дәлелдейтін қазақтың танымында көптеп кездесетін тілдік 

бірліктер бар. Мәселен, «қазан асты», «қазан көтерді», «қазаны басқа», «қазаны майланды», «қазаны оттан 
түспейді», «қазан аузынан бөлісті», «қазан құлағын ұстады», «қазан үстінен күн көрді» деген секілді. «Қазан 

асты» - тамақ жасады, ет асты дегенді білдіреді. «Қазан көтерді» - тамақ әзірлеуге кірісті, қазан асты. «Қазаны 

басқа» - өз алдына бөлек үй, жеке отбасы. «Қазаны майланды» - қазанына семіз ет асты. «Қазаны оттан 

түспейді» - бір тамақтан кейін бір тамақ пісіріп үнемі ас әзірлейді. «Қазан аузынан бөлісті» - бар тапқанын 

ортаға салды. «Қазан құлағын ұстады» - билікке қолы жетті. «Қазан үстінен күн көрді» - біреудің еңбегі 

есебінен күнелтті [5,450 б]. Қазан – ас үйдің мүлкі болумен қатар, ол сол қазан басында отырғандардың 

татулығы, ынтымақтығын көрсеткен. «Қазаны тоқ, уайымы жоқ» деп қазан тоқшылықтың нышаны ретінде 

көрінген. «Қазаны бөлектің қайғысы бөлек, оты басқаның отаны басқа», «бір қазаннан ас ішті» деген секілді  

қара қазан - ел бірлігінің нышаны. Араздықты қоздырып іріткі салу үшін қазақ«бір үйге екі қазан астырған» 

деген сөзді айтып жатады. «Қазақ үйінде қазан бос тұрмайды» деген ырымның мәні де тереңде. Бұл жағдайда 

қазан – берекенің символы ретінде көрінеді. Қазан – ағайын-бауырдың, тума-туыстың, дос-жекжаттың басын 
қосатын қасиетті мүлік. Ағайын-бауыр бір-бірінің араздығын ұмытып, татулыққа жол бастайтын әрекеттің бірі 

– қазан басында басталады. Қазаны қыңсымасың, қазаның оттан түспесін деп келетін жақсы сөздер үнемі 

айтылған. Отбасы, шаңырақтың берекесі қашпасын деген мағынаны береді.  

Қазан – рухани дүниенің қасиетті мүлігі. Оған дәлел Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі Тайқазан немесе 

сақ дәуіріндегі қазан. Кейбір тарихи деректер Қ.А.Яссауи кесенесіндегі Тайқазан сақ дәуірінен келе жатыр 

дейді. «Мысшанақ немесе тайқазан туралы әфсана» атты жазбаларында Геродот былай бейнелейді: «... сол 

маңда алып құмыра тұр. Оның сыйымдылығы Клеомброттың ұлы Павсаний құдайлардың құрметіне арнап 

Понтқа кіре беріс жердеәр түрлі шараптарды араластыра құйып қоятын ыдыстан , шамамен алғанда, алты 

еседей артық. Сол скиф құмырасы қабырғасының қалыңдығы алты елі. Жергілікті тұрғындардың айтуына 

қарағанда, ол жебенің мыстан жасалған ұштарынан құйылған көрінеді» [6, 66 б]. Қазанның аса құнды мүлік 

екенін сонау сақ дәуірінен бастап дәлелдеген. Оның үстіне қазанды жасаудың мақсаты – ел бірлігін сақтап, 
ердің намысын оятып, мемлекет туын аман сақтап қалу болған деген деректер де кездеседі. Ол мақсат әлі күнге 

дейін еш маңызын жоймады. Қазақта қара қазан сары бала қамы үшін деген сөз тұрақты тіркес ретінде 

қоданысқа ие болғаны да рас. Қазанның сырт келбетін білдіретін тұрақты теңеулер мен тұрақты тіркестер көп. 

Мәселен, «кішігірім қара қазандай», «кішігірім қазандай аумақ», «қайнаған қазандай», «қазан аумағындай ғана 

көріну», «қазандай (үлкен)», «қазандай бұрқырату», «қазандай қайнау», «қазанның көбігіндей үйірілу», 

«қазанның қақпағындай», «қара қазандай», «мыс қазандай қайнату», «он екі қарыс қазандай», «тай қазандай», 

«тасыған қазандай», «төбеңнен төңкерген қазандай», «төңкерген қазандай жуан», «төңкерген қазандай боп 

теңкию», «төңкерген қазандай болу», «төңкерген қазандай үлкен», «қазан құйрық», «қазанның түп күйесіндей» 

және т.б [7,265-267 б]. Кейде адамға «өкпесі қара қазандай» деп айтып жататынымыз – ол адамның ренжігені 

орынды және ренжісі зор екенінен хабар береді. Бұл бір жағынан қазанның формасынан да хабар береді деуге 

болады. «Қазаныңды асып, отыныңды жағып отырғанда», «Қазанына қаспақ қатқан», «Қазан үстінен тамаққа 

шақырды» секілді тұрақты тіркестер бар. «Қазан» сөзін жағымсыз мәнде қолданылатын кездер де бар. Мәселен, 
«Қазаның қақ айырылғыр!» деген қарғыс сөз бар. Бұның мәні – отбасың талқан болсын дегені. Қазақ қазанды 

отбасының ерекше мүлкі есебінде көрді. «Қойнына қатын салып, бауырына қазан орнаттым» ұлына енші беріп, 

бөлек отбасы қылып, аяққа тұрғызған кезін айтқан. Ал қазақ «қазанды төңкерме!» деп ырымдаған. Оның арты 

жаман болады деп ескерткен. Халық санасында қазір оның не мағына беретінін білмейтіндер көп. Бірақ санада 

ырымдар когнитивтік құрылым ретінде сақталып қалды және үнемі дискурста қолданыста болды. Осы 

ырымның тарихылығы мен ақиқаттылығы неде деген сұраққа былай жауап беруге болады. Жоғарыда айтқан 

«қара қазан сары бала қамы үшін» деп кезінде Махамбет және одан бұрын жыраулар жырлады. Бұл соғыс 

кезінде ойрандалған шаңырақ, төңкерілген қазан, жылаған әйел, бала-шаға бейнесі. Бұл адам санасында 

сақталған когнитивтік құрылымдардың бейнелі, оқиғалы формасы.Кейбір тарихи деректер қара қазан талай 
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қазақ баласын аман алып қалды деседі. Екінші жағынан, қазақ артынан тұяғы қалмаған, өзі қаза болған ер 

адамның шаңырағын төңкеріп, отын өшіріп, қазанын төңкеріп кететін болған. Бұл – шаңырақ өшті деген 

мағынада екен. 

В.А.Маслова мынадай пікір айтады: «Концепт болу үшін, соның ішінде мәдени концепт болу үшін  ол 

сөз – жиі қолданыстағы, жалпыға ортақ, фразеологизм, мақал-мәтелдер, жұмбақтар т.б. қатарынан орын алуы 

тиіс» [8, 62 б]. «Қазан» концептісінің мағынасы қазақ ырымдарының түп негізінде сақталған. Бұйрық рай 

етістігі арқылы жасалған қазақ ырымдарының мәні – сақтау, ескерту болды. Оны сақтамаудың арты – 

жамандық деп көрсетіп, біздің санамызға ырым ретінде, ал ырым кейін тұрақты тіркес, паремиялогиялық 
айтылым ретінде санамыз бен түпсанамызда тұрақталып, оны әрі қарай дискурста жалғастырды. Дискурса ол – 

түрлі формада келіп, бірақ шынайы мақсатынан айырылмады. 

Қорытындылай келе, ырымдар концептіге лингвомәденитанымдық және лингвопсихологиялық тұрғыдан 

қарауға жол ашты. Оған дәлел: «қазан» - ұлтымыздың рухани дүниесі, содан соң оның формасын, сырт келбетін 

тануға, байқауға арналған тілдік ойсурет пен бейнелі оқиғалар тізбегі. «Қазан» концептісін жан-жақты талдауға 

тірек болған ол – ырымдар. Ырымдар арқылы халықтың санасында сақталған символдар, ырымның мәні мен 

оның адам санасында сақталған когнитивтік құрылымдардың бір-бірімен үндестігі анық көрінді.  
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А.КЕМЕЛБАЕВА ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯНЫҢ КӨРКЕМ БЕЙНЕЛЕНУІ 

 

Сисентаева А.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Сан мыңдаған жылдар бастау алатын қазақ прозасының дәстүрлі мұрагерлері үзілген емес. Ғасырдан 

ғасырға жалғасын тауып, үзілмей келеді. Арқалы қаламгерлеріміздіуақыт талабы, заман талабы қайрай түспесе, 

қажытпақ емес. Қаламы өткір, ойы ұшқыр жазушы Айгүл Кемелбаеваның шығармаларын оқи отырып, салмағы 
артып, сапасы күшейіп ұлттық негізге бағытталып, тарихи төркінімен қабысқанын байқаймыз. Әуелден-ақ, 

жаңашылдығымен, ізденімпаздығымен ерекшеленген автор өктем бір идеяға еріксіз бас ұрмай, жан сырын 

жасырмай, жасандылыққа бармай ойындағысын ортаға жайып салуымен дараланды. 

Еліміздің  тәуелсіз, егеменді мемлекет болуы – біздің жаңа тарихымыздың бастауы болды. Еркіндік 

әдебиетіміздің тақырыптық жағынан құлашын кеңінен жаюына молынан ықпал етті. Жаңа леп әсіресе, ұлттық 

құндылықтарымызды қайта қарап, оған тереңнен мән беруге үйретті. Біз өз тарихымызды дербес зерттеп, 

ұлтымыздың тарихтың ұзақ жолында ұтқаны мен ұтылғанын, жеткені мен жете алмаған белестерін кең ашып, 

оның әдебиетте көрініс табуына еңбек еткеніміз жөн. Қазіргі қазақ қаламгерлері бұл бағытта аянып қалып 

жатқан жоқ. Шығыс Қазақстан өңірінде дүниеге келген Айгүл Кемелбаева – жазушы, әдебиеттанушы ғалым, 

драматург, аудармашы, журналист, эссе жанрының шебері [1,б.159.]. 

Жалпы қаламгердің қай көркем туындысын оқысақта, көз алдымызға өзгеше бір көркем әлемді елестетіп, 

оқиғаның ішіне кірігіп, кейіпкермен бірге жанталасып, іштей бір толқынысқа тап боласыз. Бұл да қаламгер 
шеберлігінің бір сипаты.Тіршіліктің бір мәні – өткеніңнен қорытынды шығарып, нәтижеге ұмтылу, одан сабақ 

алу керектігін ұққандай боламыз. Өмір – құштарлығыңды оятып, жігеріңді тасытатын сөз. Биік мақсатқа 

бастаған жол. Өмір – өзеннің ағысындай қатты, қамшының сабындай қысқа тіршілік екі аяқты, жұмыр басты 

пендені мәңгілікке шақырып тұрғандай. Өмір – дене мен жанның бірге өмір сүруіне қарай айтылғанымен, бір 

күні жан мен тәннің ажырасатын сәті келетінін ұмытпаған жөн. Жазушының «Снайпер» әңгімесі де өмірге 

құштар жандар жөнінде. 

Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Туған жерге, оның мәдениеті мен 

 салт-дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Бұл 

кез келген халықты әншейін біріге салған қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәдени-генетикалық кодының 
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негізі. Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұлан-

ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді қорғады. Сан тараптан 

сұқтанған жат жұртқа Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына мирас етті» [2,б.1.] – дей келе ата-

бабаларымыздың өз өмірлерін қатерге тігіп,болашақ ұрпақтың қамын ойлағанын ерекше атап өтеді. 

Зерттеуімізге негіз болып отырған жоғарыда көрсетілген көркем туынды да осы туған жер үшін қасық қанын 

қиған белгісіз солдат атанып, атаусыз қалған Төлеуғали Әбдібековтің рухына арналған. Бір сөзбен айтқанда 

туған елдің тарихындағы әрбір тұлға елеусіз қалмауы тиіс. Оны автор да мықтап ескерген. 

Аталған шығарманы оқи отырып, жан дүниеңді баурап әкететін көркем әлемге тап боласың. Жазушы 
бала Төлеуғалидан бастап, батыр Төлеуғали образына дейінгі аралықты келесідей көрсетеді: «Бала аңға жалғыз 

шықты. Атасы немересін қарғадайынан еркек бала деп сауысқаннан сақ болуға, тұтқиылдан тиген қатерден 

қорғануға баулыды. Бала жер қозғалса қозғалмайтын, ерен сабырлы болуды үйренді. Қысылтаяңда қымс етпес 

ересек немересін Насырхан аңға жалғыз жіберетін болған. Бір түтіннің асыраушысы [3,б.1.]. Берілген үзіндіде 

қазақы таным мен болмысқа тән біршама ерекшелікті аңғарамыз. Қазақ жігіттеріне тән мінездегі тұрақтылық, 

оны қалыптастырудағы тәлім-тәрбиенің рөлі, атадан балаға мұра боп келе жатқан саятшылық өнер, бастысы ер 

баланы кішкене күнінен шаңыраққа ие боласың деген жазылмаған дала заңын санаға мықтап сіңіру секілді 

мәселелер барынша нақ баяндалады. Құр әңгімеленіп қана қоймай, оқушының жан дүниесін баурап әкетеді. 

Адам өмірінің мәні – өздігінше, өз еркінің көмегі арқылы барлық қиын жағдайларға қарсы тұру және кез-

келген жағдайға бейімделу, өзінің өмірлік мақсаттарын іске асыру. Бұл жағдайда адам шынында да еркін, 

себебі, ол сыртқы жағдайлар мен шарттылықтарды билеуге қабілетті және керісінше, егер адам өзінің өмірлік 

мақсаттарын іске асыра алмаса, онда ол адам басыбайлы, яғни өмірлік жағдайларға немесе кейбір адамдарға 
тәуелді болады. Біз зерттеп отырған көркем дүниенің де мақсаты – өз еркіңді шыңдау, тіршілік үшін күресу. 

Адамзат қоғамы аса күрделі, қарама-қайшылықты жандардан тұруымен ерекшеленетін болса керек. Өзгені 

сынап жатамыз, өзгелердің жаза басқан, мүлт кеткен, қателік жіберген сәттерін айтып, данышпандық жасаумен 

боламыз, ал өзіміз өзгені сынай отырып, өзіміздің қателік жібермей жүретінімізге кепілдік бере аламыз ба? Көп 

адамның, өкінішке орай, ішкі ақыл сарайы бостау болып келеді. Сол сарайды сенім мен үмітке, ұмтылыс пен 

ізденіске, мәдениет пен білімге толтыру үшін не істеу керек? Міне, осы сауалдың барлығын А.Кемелбаева 

туындыларынан табуға болады. 

Қаламгер қазақ прозасының дамуына үлкен үлес қосып, төл әдебиетімізді тақырыптық-көркемдік 

жағынан барынша байытты. Сондай-ақ, қазақ әдебиетінің көркемдік-идеялық тұрғыда өрістеуіне, оның 

поэтикалық эволюциясы жолында өзіндік із қалдырған шығармашылығындағы көркемдік танымды әдеби-

тарихи деректерге сүйене, ғылыми негізде талдау зерттеудің маңыздылығын айқындайды. Автордың 
әңгімелерінде, хикаяттарында өмір жатыр, өмірдің қатпар-қатпар қойнаулары жатыр, сол өмір қозғалысындағы 

адам тағдырлары жатыр. Адам тағдыры арқылы уақыт бедерін сезінесің, заман ағымын көресің. Қаламгер 

мақсатын айқындайсың. Көркем әлемін танисың да, таңданасың, тұщынасың. Шығармаларындағы мөлдірлік, 

сезім шынайылығы мен табиғилық, лирикалық сыршылдық пен психологиялық  тереңдік адам жанын айнытпай 

түсінгіштік қасиеті жазушылық шеберлікті көрсетеді. Өмірлік материалды екшеп, сан алуан тағдырлар, адамдар 

арасындағы қақтығыс, әр түрлі байланыстар арқылы адам жанының қатпар-қатпар терең түкпіріне бойлатады, 

өзің күнде көріп жүрсең де елемейтін құбылыстарды сан қырынан байқатады, өткен өмір, бүгінгі күн, ертеңгі 

болашағың жайлы еріксіз ойға батырады. 

Жазушының әңгімелері өз дәуіріндегі кейбір қаламгерлер шығармашылығы іспетті жалаң түршілдікке 

салынбай, көрген-білгенін, сезіп-түйгенін шынайы, қоспасыз, жүректен өріле шығуымен даралып келеді. Оның  

әңгімелері бүгінде талданып, жүйелі зерттеле бастауы, түптеп келгенде, прозасының қуаттылығын, тілінің 
көркемдігі мен дәлдігін, өткірлігін мойындау болып табылады.  

Қорытындылай келе айтарымыз, Айгүл Кемелбаева – бүгінгі таңдағы озық ойлы, қаламы жүйрік, 

шығармаларындаөзіндік өрнекті кестесі бар дүние мен болмысты танып, оны бейнелеудеоқырманын баурап 

алатын келісті түйінді байламын көреміз. Дегенмен, қаламгер шығармашылығындағы ұлттық ой-танымды жеке 

нысана ретінде зерттеу, оның тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетінің дамуына тигізген игі әсеріне 

тереңірек үңіліу алдағы уақыттың еншісінде деп есептейміз.  
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ТІЛ ЖӘНЕ МИФТІК ТАНЫМ 

 

Сражина З. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тіл дегеніміз – сөздік белгілер жүйесі болып табылса, ал белгі – шындық пен болмысты білдіру бөлшегі. 

Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткіземіз. Адамдар таным-түйсік нәтижесі – ақиқат, өмірдің бейнелерін 

қалыптастыруда, суреттеуде тілді пайдаланады. Өйткені тілсіз ойлау болмайды, әрбір ой тіл арқылы ғана 
көрінеді, яғни сөйлеуді ойлаудан бөліп алу мүмкін емес. 

Әлем моделі жалпы алғанда бүкіл әлем туралы түсініктердің қысқартылған және қарапайымдалған 

бейнелеуі, яғни әлемнің ішкі дәстүрлерінің жүйеленген, барлық оперативтік аспектілеріндегі көрінісі. 

Әлем тілінің мифопоэтикасы үшін табиғатпен өзара әрекет маңызды болып табылады. Өйткені онда 

табиғат сезім органдарының (органикалық рецепторлар) алғашқы мәліметтерді қорытуының нәтижесі емес, 

таңбалар жүйесінің көмегімен алғашқы мәліметтерді екіншілік қайта кодтау нәтижесі ретінде көрініс табады. 

Басқаша айтқанда, әлем моделі алуан түрлі таңбалар бейнесінде жүзеге асырылады. Мифопэтикалық сана үшін 

олардың бірде біреуі (таңбалар) толықтай тәуелсіз емес, өйткені олар өзара ұйымдастырылған біртұтас әмбебап 

жүйеге бағындырылған. 

Мифопоэтикалық әлем моделі алуан түрлі дерек көздері арқылы жанданып, қалпына келіп отырады. 

Олар палеонтологиялық және биологиялық мәліметтерден бастап, қазіргі архаикалық ұжымдардың 

этнографиясы мәліметтеріне дейін қазіргі адам санасында қайта жаңғыруы (түс көру символикасы мен көркем 
шығармашылығына қатысты т.б.) мүмкін. 

Әлем моделінің шартты түрде бірдей және тұрақты кезеңін космологиялық немесе мифопоэтикалық деп 

атайды. Оның ең жоғарғы шекарасы ретінде Таяу Шығыс, Орта теңіз, Үнді және Қытайда өркениеттің пайда 

болуына негіз болған дәуірді жатқызуға болады. Осы кезеңдегі әлем туралы түсінік пен қарама-

қайшылықтарды шешудің басты тәсілдері миф, мифология болып табылады. Мұнда ол – мифтердің жүйесі ғана 

емес, хронологиялық тұрғыдан тарихи және жаратылыс ғылымдарының түрлеріне қарсы тұра алатын және 

үздіксіз тұтастыққа бағытталған ритуал ретінде түсінілді. 

Космологиялық дәуірдің мәтіндерінің бастапқы және негізгі хүйесін үш түрлі сызбада көрсетуге болады: 

1) космологиялық сызбалар (космогоникалық мифтер), 2) туыстық және некелік қатынастар жүйесін 

сипаттайтын сызбалар; 3) мифотарихи дәстүрлер сызбасы. Соңғы сызбалар мифтер мен шартты түрде атауға 

болатын «тарихи» аңыздардан тұрады. 
Мифопоэтикалық ойлауда (Қалай жасалған? Қайдан пайда болған? Неліктен?) объектілерді анықтауда 

әлемнің актуалды бейнесі міндетті түрде космологиялық сызбалармен және «тарихи» аңыздармен 

байланысады. Өйткені ол- бастапқы кезеңде пайда болған қабылдаудың басты үлгісі ретінде қызмет ететін – 

басты үміткер (претендент).Соған орай «тарихи» аңыздар генеалогиялық сызбалармен, туыстық және некелік 

қарым- қатынас сызбаларымен бірігіп, аталған социумның уақыт диапазонын жасайды, яғни «ұрпақ» 

терминінде көрінетін – ұрпақтан ұрпаққа, бабадан келешек ұрпаққа, атадан балаға т.б. Сондықтан миф, яғни 

мифологиялық «тарихи» аңыздар бойына екі аспектіні біріктіреді- диахронды (өткен дәуір туралы әңгіме) және 

синхронды (қазіргіні, кейде келешекті түсіндіру туралы). Мұндай диахрония мен синхрония арасындағы 

ажырамас байланыс - мифопоэтикалық әлем моделінің ажырамас бөлшегі. 

Мифопоэтикалық әлем моделі көп жағдайда тепе-теңдікті (немесе ерекше байланыстылықты, 

бағыныштылықты) макрокосма мен микрокосма табиғат пен адам арасындағы тепе-теңдікті білдіреді. Бұл тепе-
теңдік кеңістік пен бүтіндей жердің антропоморфтық модельденуінің көптеген мысалдарын түсіндіріп қана 

қоймай, тұрмыстық саланың – үй-жай, тұрмыстық заттар, ыдыс-аяқ, киім-кешек, дене мүшелеріне қатысты 

тілдік және тілден тыс деңгейдегі қолданыстырды (таудың басы, үстелдің аяғы, жиналыстың аяғы т.б.), тілдегі 

жансыз объектілердің антропоморфтану жағдайларын (бейнелі жүйелерде, бейнелеу өнерінде т.б.) көрсетеді. 

Мифопоэтикалық әлем моделі космосқа бағытталған, сонымен байланысты әлем моделі, ең алдымен, 

ғалам– кеңістік – уақыт (кеңістік пен уақыттың байланысы, біртұтас континиумға сәйкес бейнелер – аспан және 

әлемдік шежіре (мировое древо) және т.б. анықтап сипаттауды, кеңістік пен уақытты ұйымдастыруды мақсат 

етеді. Оның ішінде неғұрлым сакральды орындарды көрсету, максимальды космологиялық нүктелер – әлемнің 

орталығын және оның абстракты және конкретті бейнелерін, уақыттың басы, яғни  жердегі уақыттың басы, 

яғни жасаушының пайда болуы, тіршіліктің пайда болу уақыты, кеңістіктің сакралды белгіленген нүктелері – 

«әулиелер», «әулие жерлер» және уақытты – «қасиетті күндер», мейрамдар, энтропикалық ағымдарға қарсы 

күресу үшін (хаосты игеру үщін), кеңістік пен уақытты «космологияландыру» құралы, себеп-салдарды 
(космологияланған ғаламдағы жалпы жүйелерді анықтау: «қалыптасып жатқан, қалыптасатын, өзгеретін, яғни 

бәрін анықтауға болатын», бәрі сәйкес келетін қайсыбір өлшемдерді анықтау (Ежелгі Индиядағы әлемдік 

заңдар, ежелгі гректердегі Дике және логос, ежелгі Мысырдағы Маат және т.б.), этикалық (жақсы және 

жаман,жағымды және жағымсыз, шектеулі және шектеусіз, міндетті және міндетті емес т.б. салаларды анықтау 

және оларда адамгершілік ұстанымдарды практикалық іс-әрекеттерде  белгілеу, этикалық «жасау» және т.б.), 

сандық (ғаламның сандық сипаттамасы және оның жекелеген бөлшектері, сакралды сандарды, адам өмірінің ең 

маңызды жауапты сәттерін анықтау (үш, жеті, тоғыз, он екі т.б.), хаостың бейнесі ретіндегі жайсыз сандарды 

анықтау т.б. 
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Б. Ақбердиева мифтің табиғатын дұрыс көрсете отырып, оныңтілмен байланысын «мифтік танымды 

құрылым ретінде қарастыру, оның логикалық құрылысын, мифологиялық мазмұнын, психологиялық мәнін, 

поэтикалық өрілуін, т.б. жақтарының тұтасып келіп, тілде сабақтасқан көрінісін кешенді түрде зерттегенде 

ғана, тіл мен танымның байланысы анықталмақ» деп көрсетеді [1,14]. 

Мифтің тілге тікелей қатысы бар екенін Қазақстандық ғалымдардың бірталайы (Б.М. Тлеубердиев, 

Серікбол Қ., Б.Ақбердиева, С.Е. Керімбаева, т.б.) анықтаған. Ономастика саласындағы лексемаларды зерттеу 

барысында тікелей мифтердің құрылымын талдағанда дәлелдеген. Сондықтан да Ақбердиева тіл мен мифтің 

байланысын атап өтіп, тілді мифологиялық дүниетанымның көзі деп қарастырады: мифологиялық таным 
түсініктерді сұрыптау және оны тілдік жағынан түсіндіру қазіргі кезде өте маңызды. Себебі, тарихи-әлеуметтік 

тұрғыдан алғанда, тіл-мифологиялық дүниетанымның жинақталған бірден бір көзі. 

Зерттеушілердің пайымдауынша, барлық халықтардың мифологиялық жүйесінде деңгейлі модельмен 

қатар (жоғары, орта, төмен), мифтік ғалам бейнесінде «жеті» моделі де орын алған. Н.Уалиұлының пікірінше, 

жеті ғалам мифологиялық түсінігінде жеті саны негізгі бағытты білдірген. Олар – дүниенің төрт бұрышы: 

күншығыс, күнбатыс, түстік, терістік және тігінен келген модельдегі аспан – жоғарғы ғалам, жер – орта ғалам, 

жер асты – төменгі ғалам [2,105-106]. Ғаламның мифтік тілдік бейнесінде мифологиялық кеңістік тігінен үш 

модельден құрылса, сонымен қоса оның көлденең моделінің төрт түрі болады. С.Қондыбай және 

Б.М.Тлеубердиев ғаламның горизонтальдық моделін мифонимдерде, мифотопонимдерде көрсеткен. Мысалы, 

С.Қондыбай көлденең космографиясын сипаттау барысында хантөрткуль, әзіреттің Алатауы, Құндыздың қара 

теңізі, Нұрбұлақ, т.б мифонимдерге, мифотопонимдерге талдау жасаса [3,512], Б.М. Тлеубердиев Шартарап, 

Төрткөл, Су басы, су аяғы құрдым, телегей (телегей теңіз) т.б мифотопонимдердегі көрінісін сипаттаған. Көне 
заманғы және орта ғасырлық қалалардың төрт бұрышы, топографиясы болған көрінеді.Соның қалдықтары 

(төрткульдер) соны көрсетіп тұр. Ал төртбұрышты етіліп салынған қалалар мен ежелгі қорғандар – ғаламның 

мифтік нобайын (төртбұрышты) горизонтальдық моделін көрсетіп тұр. Бір қызығы – өлілер мекені де (қабірі, 

сағаналары, т.б) төртбұрышты етіп тұрғызылады және төртқұлақ деп аталынған. 

Олай болса, мифологиялық дүниетанымның тілдегі көрінісін сипаттауға арналған мұндай зерттеулер 

мазмұны, тілдің әлем суретін көркем бейнелеудегі орнын анықтауға көмектеседі.  
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Актюбинский Государственный Университет им. К. Жубанова 

 

Характер смысловых связей между компонентами английских терминологических словосочетаний 

Термины-словосочетания, выражающие единые целостные понятия, обладают разной степенью 

смысловой разложимости, в целом они более устойчивы, по сравнению со свободными словосочетаниями 

общелитературного языка по своей лексико-семантической организации. Их можно отнести к числу 

лексических словосочетаний, характерной особенностью которых является то, что место одного из 

компонентов заполняется не любым словом соответствующей категории, а лишь некоторыми, образующими 

определенную семантическую группу. 
В английской научно-технической терминологии имеется большое количество терминов, состоящих из 

нескольких компонентов. Например: 

read-write head for magnetic tape unit (универсальная головка запоминающего устройства 

вычислительной машины на магнитной ленте) 

Такие многокомпонентные термины относятся к двум типам: 

неразложимые термины словосочетания; 

разложимые термины словосочетания. 

Устойчивые терминологические словосочетания гораздо легче поддаются переводу, чем сложные слова 

– термины, так как в них все компоненты грамматически оформлены, что облегчает раскрытие смысловых 

связей между ними.  

В терминах-словосочетаниях грамматическое оформление может выражаться: суффиксами (selective 
communication); предлогами (system of taxes); 

окончаниями (controlled system). Поэтому обычно смысловое содержание терминологических 

словосочетаний не допускает никаких неточностей в толковании терминов. 

Большое внимание уделяется систематичности вновь создаваемых терминов. Во многих областях 

разработаны специальные правила образования терминов для понятий или объектов определенного класса. 



299 

 

Термины-словосочетания создаются путем добавления к термину, обозначающему родовое понятие, 

конкретизирующих признаков с целью получить видовые понятия, непосредственно связанные с исходным. 

Например, английский термин tax, определяемый как «налог, пошлина, сбор, членские взносы, бремя, 

гнёт, груз, тяжесть, плата по счёту, цена, неодобрение, порицание; обвинение» используется как основа для 

ряда терминов, уточняющих характер налогового сбора: 

- incometax – подоходный налог; 

- expendituretax – налог на расходы; 

- land-tax – налог на землю;  
- value-addedtax – налог на добавленную стоимость. 

Использование терминов-сложных слов 

Термин – сложное слово представляет собой чаще всего сочетание двух или больше основ имен 

существительных, которые совпадают с формами, приводимыми в словарях: distributable items 

(нераспределяемая прибыль), book value (балансовая стоимость) и т. д. Терминологическое устойчивое 

словосочетание обычно образуется сочетанием имени прилагательного с именем существительным, причастия 

с существительным или нескольких существительных, соединенных предлогами: accounting convention (метод 

бухгалтерского учета), building of competencies (повышение квалификации), utilization of looses (погашение 

убытков). 

С.Н. Гореликова формулирует ряд формальных правил перевода двухкомпонентных терминов – 

сложных слов, т. к. «если удается выяснить значения компонентов, то эти правила помогут раскрыть значение 

сложного слова в целом».[7] 
Прежде всего следует определить, к какой лексико-смысловой категории относятся компоненты 

сложного слова, т. е. что именно они обозначают: предметы, действия, свойства и т. д. Сложное слово – термин, 

оба компонента которого обозначают предметы (т. е. машины, механизмы, приборы и т. д.), переводится по-

разному, в зависимости от того, в каком соотношении находятся между собой данные предметы. 

Если второй предмет – часть первого, то русский эквивалент имеет вид: существительное ед.ч., им. 

падежа + существительное ед.ч. род. падежа. Например: 

Wheat consumption (потребление пшеницы); control system (система контроля). 

Если первый предмет – часть второго, то первый компонент переводится при помощи прилагательного, 

т. к. он определяет качественную особенность второго предмета, отличающую его от других подобных 

предметов. Например: 

Laboratory research (лабораторное исследование); gas consumption (газовое потребление). 
Для того чтобы знать, в каком числе поставить существительное, обозначающее предмет, нужно в 

микроконтексте сложного слова найти соответствующий английский термин в качестве самостоятельного слова 

и определить его грамматическое число. В самом сложном слове грамматическое число определить нельзя, т. к. 

компоненты сложного сова пишутся, чаще всего, отдельно, однако они – не самостоятельные слова, а лишь 

основы. Поэтому число предметов, обозначенных первым компонентом, в сложном слове не выражается. 

При анализе сложного слова вида «предмет + свойство» нужно обратить внимание на то, относится ли 

понятие, выраженное вторым компонентом (т. е. свойство), к предмету, обозначенному первым компонентом. 

Если первый компонент сложного слова – термина обозначает предмет, а второй – действие, происходящее с 

этим предметом, то русский эквивалент второго компонента будет иметь форму именительного падежа, а 

эквивалент первого компонента – форму родительного падежа. Например: 

Bank pressure (давление банка) и т. д. 
Особую трудность при переводе представляют многокомпонентные сложные слова. Прежде всего нужно 

раскрыть значение основного компонента. Большую роль при этом, естественно, играет контекст. Затем в 

составе многокомпонентного сложного слова – термина следует найти внутренние термины, если они имеются, 

с относящимися к ним словами. В приведенных ниже примерах иллюстрируется последовательность перевода 

многокомпонентных терминов. 

1) control-surface cable adjustment access 

access – люк 

adjustment access – люк для регулировки 

control-surface cable – трос руля управления 

Значение всего термина – люк для регулировки тросами руля управления. 

2) radio wave speed measurement 

measurement – измерение 
speed measurement – измерение скорости 

radio wave – радиоволна 

Значение всего термина – измерение скорости радиоволны. 

Однословные термины в английском языке 

Суффиксы и префиксы, используемые в системе английского терминообразования, в основном 

заимствованы из общих, обычных словообразующих средств английского языка. Для образования терминов 

при помощи суффиксов и префиксов характерен выбор из числа словообразовательных элементов тех, которые 

оказываются приемлемыми для построения терминов. Специфическим для специальной терминологии является 

стремление к закреплению за некоторыми суффиксами определенных терминологических значений. 

http://diplomba.ru/work/96351#_ftn7
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Это особенно характерно для химической терминологии, где наиболее полно изучена специализация 

суффиксов. В английском языке образуются: 

названия основных органических соединений и галогенов – при помощи суффикса -ine [en] (amine, 

fluorine); 

названия неосновных органических соединений – при помощи суффикса -in [in] (salicin); 

названия углеводородов ацетиленового ряда – при помощи суффикса -yne [i:n] (propyne). 

В терминологии других отраслей систематической специализации значений суффиксов почти совсем не 

ведется. Поэтому здесь суффиксы имеют более широкое значение, указывая на категорию, к которой относится 
терминируемое понятие.  

Так, например, при помощи суффиксов -er, -or, -ist образуются существительные, обозначающие 

работника-специалиста: 

operator; philologist а также машины, станки, инструменты, приборы:·drier; cutter; computer 

Существительные с конкретным предметным значением образуются при помощи суффиксов -ing, -ment: 

heating; leavings; development 

Суффикс -ing используется для обозначения технологических процессов и действия вообще: 

turning; programming rotating. 

Для научно-технической терминологии характерно использование ряда суффиксов и префиксов, 

малопродуктивных, непродуктивных и совсем отсутствующих в общенародном языке. Так, в системе 

терминообразования английского языка широко применяются следующие малопродуктивные суффиксы: 

-ment (treatment, filement); 
-ance, -ence (inductance, divergence). 

Некоторые суффиксы и префиксы, употребляющиеся в системе терминообразования, вообще 

отсутствуют в общепринятом английском языке.  
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БАҚ ТІЛІ МЕН СТИЛІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Суйндикова Ж.Е. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Баспасөз – қай кезеңде де қоғамға қызмет ететін өзіндік рөлі бар ақпараттар траекториясы. Ал қазіргі 

әлемдік ақпарат жүйесінде ең алдымен баспасөздің жеделдігі, нақтылығы, мазмұны, дәлділігі басты рөл 

атқарады. Қоғамда болып жатқан әр алуан оқиғалар (көлемі әртүрлі) туралы дер кезінде оқырмандарына 

мәлімет жеткізу міндетін атқаратын мерзімді басылым, уақыт өте келе баға жетпес құнды деректер көзіне 

айналды. 

Бүгінгі өмір сүріп отырған заман-ақпараттардың жетілген түріне қол жеткізген кезең. Медианың 
рангасын ақпараттарды тарату құралдарының пәрменділігінен көруімізге болады. Қазіргі кездегі бұқаралық 

ақпарат құралдарының оқылатын (визуалды) мерзімді басылымдар, тыңдалатын (аудиалды-радио), әрі 

тыңдауға, әрі көруге болатын (аудиовизуалды-теледидар, деректі кино) болып үшке бөлінеді. бұлар бір бірінен 

тек коммуникативті құрылымдарымен ғана ерекшелінеді, ал функционалдық құрылымдары бір-біріне ұқсас. 

Бұқаралық ақпарат құралдарының, соның ішінде электронды БАҚ құралдарының бүгінгі күні ана тіліміздің 

дамуына тигізер әсері мол. Қазіргі қоғамдық өмірдегі ең пәрменді бұқаралық насихат құралдары-радио, 

телевизия, газет болса осылардың бүгінгі таңда тілдік тұрғыдан зерттелуі тең дәрежеде емес екендігін баса 

айтып кетуімізге болады. Бұқаралық ақпарат құралдарының ішіндегі лингвистикалық тұрғыдан ең көп 

зерттелген сала деп мерзімді басылымдар тілін айтуға болады. Мұның себебі БАҚ құралдарының ішінде қоғам 

өміріне алғаш енген насихат құралы осы мерзімді басылым. Бұл құбылыс қоғамдағы ғылыми-техникалық 

революцияның даму тарихына тәуелді. Себебі, қоғам өмірінде алғаш насихат құралдарының қарапайым түрлері 
пайда болса, біртіндеп олар күрделеніп ақпарат таратудың электронды түрлері радио мен теледидар пайда 

болды. Ал ақпарат тарату құралдарынан зерттелу жағынан кенже қалып келе жатқан сала ретінде радио мен 

теледидар тілін айтуымызға болады. Әйтсе де бұл салалардың тіліне лингвистикалық тұрғыдан ғылыми зерттеу 

жұмыстары болмады деп айтуға болмайды. Қазақ тілінде теледидар тілін арнайы зерттеп жазылған 

лингвистикалық зерттеу болмағанымен қазақ тілін зерттеуші ғалымдардың тіл білімінің телебағдарламаларға 
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байланысты біраз мәселелерін қозғайтын мақалаларын баспасөз беттеріне кездестіріп келеміз. Бұқаралық 

ақпарат құралдарының ішіндегі теледидар хабарларының тілі жөніндегі мақалалардың басым көпшілігі 90-

жылдардың екінші жартысынан бері қарай көбейіп келеді. Мұның бірінші себебі қарапайым халық өміріне 

электронды ақпарат құралдарының жақын енуі дәл осы кезбен тұспа-тұс келеді. Екіншіден 20-ғасырдың 90-

жылдарынан кейінгі еліміздің егеменді мемлекет болуымен байланысты, ұлттық тіліміздің мемлекеттік мәртебе 

алуы, себеп болды. Яғни жас мемлекетімізге ұлттық таным, ұлттық көзқарас қалыптастыру үшін төл тілімізде 

мемлекет саясатын дұрыс бағытқа бұратын ұлттық арналар қажет болды. Ал бұл қоғамда аса маңызды қатынас 

құралы тіл арқылы, тілдің халықты ақпаратпен қамтамасыз ететін БАҚ-тағы ең пәрменді ақпарат құралы 
теледидар арқылы жүзеге асатыны белгілі. 

Теледидар тілінің зерттелу тарихын айтпастан бұрын біз мерзімді басылым тілінің кезеңдік мәселелерін 

сөз еткен тілші-ғалымдар С.Исаев, Б.Әбілқасымов, «Газет тілінің құрылымы мен жүйесін» зерттеген профессор 

Б.Момынова және т.б.лингвист-филологтар. Себебі, бұл ақпарат тарату құралдарының бірінші баспалдағы, 

мерзімді баспасөз. Яғни, ақпарат таратудың кейінгі кезеңдегі жетістігі-медиа құралдары, ресурстары. Бірақ бұл 

жерде біз мерзімді басылым мен электронды ақпарат құралдарының тілі бірыңғай деген ойдан аулақпыз. 

Олардың қолданыс мүмкіншілігінен, уақытқа тәуелділігінен тілді қолдану ерекшелігі туындап отырады. 

Мәселен баспасөз бетінде белгілі бір оқиғаға байланысты нақты мақала берілсе, теледидар мен радиода 

айтылатын ол мәселе берілетін жаңалықтың белгілі бір ғана бөлшегі болуы мүмкін. Сондықтан ол газет 

бетіндегі мақаладай жан-жақты тиянақтап айтыла алмай ақпарат ретінде ғана беріліп өтуі мүмкін. Мерзімді 

басылым тілін зерттеуге арналған еңбектерге тоқталатын болсақ лингвист ғалымдар арасында қазақ 

баспасөзінің тілін алғаш зерттеп еңбек жазған Н.Қарашева болды. Ғалымның ғылыми еңбегінде «Айқап» 
журналы тілінің грамматикалық ерекшелігіне тоқталды. Бұдан кейінгі баспасөз тілін зерттеуге арналған 

еңбектерден профессор Б.Әбілқасымовтың әдеби тілді зерттеуге қатысты жазылып,газет тілінің фонетикалық-

орфографиялық жүйесіне, грамматикалық ерекшеліктері барынша жан-жақты қамтылып, талданған еңбегін 

атауға болады. Бұдан кейінгі тіл біліміндегі мерзімді басылым тілін зерттеуге арналған ғылыми сүбелі еңбек 

ретінде профессор С.Исаевтың 20-ғасырдың 20 жылдарындағы мерзімді баспасөз тілін грамматикалық 

тұрғыдан олардың жанрлық-стилистикалық ерекшеліктерін аша отырып талдаған әрі тіл мәдениеті мәселелері 

қамтылған еңбегін танимыз. Сондай-ақ, А.Алдашева «Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар» (1991) атты 

кандидаттық диссертациясында 1970-1990 жж. қолданыстарға шолу жасайды. Бұдан кейінгі газет тіліндегі жаңа 

қолданыстарды талдауға арналған зерттеу ретінде зерттеуші Қ.Қадырқұловтың еңбегі екенін айтуға болады . 

Жекелеген газеттер бойынша «Қазақ» газетіндегі қоғамдық-саяси лексиканы жүйелеген Б.Момынованы 

атасақ, О.Бүркітовтың «Қазақ әдеби тілінің публицистикалық стилі» (Алматы, 1996) атты кандидаттық 
диссертациясын әдеби тіліміздің стильдік тармағына арналған жаңаша бағыттағы еңбек деп айта аламыз. Қазақ 

тілді газеттердің құрылымы мен жүйесіне арналып жазылған тілші-ғалым Б.Момынованың «Газет лексикасы» 

(жүйесі мен құрылымы) атты еңбегі газет құрылымын жаңаша зерттеген докторлық диссертация екенін айта 

кеткеніміз жөн. 

Баспасөз беттеріндегі телехабарлар жөніндегі берілген хабарлардың барлығының дерлік қозғаған 

мәселелері көгілдір экраннан берілетін хабарлардың тіл тазалығын қамтамасыз ету мәселесі. Мәселен осы 

мәселе төңірегінде бірнеше жылдар мақала жазып келе жатқан М.Серғалиев «Ой мен сөздің жарасымы» секілді 

т.б. мақалаларында телебағдарламаны халыққа жеткізуші дикторлардың тілін шұбарлап сөйлеу, сөзді орынсыз 

қолдану мәселелеріне сын айтады. «Тіл/сөз мәдениетін» университет студенттеріне оқытудың мәнісін сөз ете 

отырып,профессор М.Серғалиев жаңа сөздердің жиі көрінетін орны газет-журналдар мен радио-теледидар 

екенін айта келе «Солай бола тұра, радио тілі, телевизия тілі дейтін мәселелер тасада қалып келе жатыр. 
Саусақпен санарлық газет мақалалары бұл олқылықты тіптен толтыра алмайды,әлі бұл тұрғыдан теориялық та, 

практикалық мәні бар жайлар толып жатыр. Ондағы жылдар бойы жинақталған материалдар негізінде радио 

тілінің де,телевизия тілінің де теориясын жасайтын да мезгіл жетті»,-деп теледидар тілінің зерттелуге зәру 

екендігін меңзейтін пікір тудырады. Тележурналистердің экраннан берілетін сөзі жөніндегі ойлары мен 

баспасөз беттерінде жиі көрініп жүрген белсенді авторлардың бірі С.Шүкірұлының «Біз қалай сөйлейміз?» 

т.б.мақалалары да тіл тазалығы мәселелерін көтереді. Тілші А.Тасымов көгілдір экраннан берілетін жаңалықтар 

халыққа жеткізуші дикторлардың тіліндегі жергілікті тіл ерекшеліктерінің қолданылуын сынға алса, тілші-

ғалымдар Р.Сыздық, Қ.Ниеталиева теледидар, радио хабарлары тілінің ерекшеліктерін тіл мәдениеті 

тұрғысынан қарастырады. 

Ғалым М.Серғалиев осы жоғарыда аталған конференцияда «Телехабарлар тілінің лексикасы және тіл 

мәдениеті» атты баяндама жасап қазіргі телекөрсетілімдердің дені көңіл толтырарлық дәрежеге көтерілгенін 

айтып өтеді. Аталған конференцияда «Терминология және тілдік норма» деп аталатын баяндамасында тілші 
ғалым Нұргелді Уәлиев сыртқы күштің әсеріне болып жатқан сөздік құрамдағы «жылжулар», «ығысулар», 

«жаңғыру» мен «жаңарулар», тәрізді құбылыстардың қарқын алуы тілдік ұжымның ой-санасындағы 

өзгерістердің объективтенуі (көрінісі) деуге болады. Әр саладағы мамандар телекамера, микрофон алдында 

сөйлеп жатады. Газет, журнал бағаналарында да сала мамандары тұрақты субъектіге айналды. Бұрын кеңестік 

дәуірде, олар бұқаралық ақпарат құралдарында сөз субъектісі болудан гөрі, сөз объектісі ретінде көбірек 

көрінетін – деген түйіндермен өз мақаласында қорытынды жасайды [2,122]. 

Газеттің негізгі жанрлары ретінде хабар (информация),шетелдік корреспонденция, есеп, үгіт-насихат 

мақалалары,проблемалық мақала, очерк, сұхбат, репортаж, фельетон, пікір, рецензия есептеледі. Осы аталған 

жанрлардың бәріне ортақ ерекшеліктер: 
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 фактіге, нақты дереккөзге сүйенетіндігі; 

 фактілер мен деректердің жаңа болуы, 

 фактілер мен деректерді дәл жеткізетіндігі; 

 шұғылдылығы; 

 оқырманды сендіріп, әсер ете алатындығы 

Репортаж. Бұл жанр төңірегінде зерттеушілер арасында түрлі көзқарастар бар. Ал, осы пікірлерден 

шығатын қорытынды, біріншіден, репортаж – негізгі фактіге құрылатын, оқиғаны шындықпен суреттейтін әрі 

белгілібір объектіге арналатын жанр. Бұл қасиеттердің барлығы оның хабарлама жанрына жататынын 
дәлелдейді. 

Екіншіден, репортаж – эмоциямен жазылады. Оқиғаны әсерлі етіп, әдемі сөздермен өрнектейді. 

Үшіншіден, репортаж – халықтың көзі мен құлағы тәрізді. Оны жазу кез келгеннің қолынан келе 

бермейді. Репортажды жазу үшін оның жанрлық ерекшелігін жете меңгерген жөн. Оны жазған журналист өзі 

қатысқан немесе өзі бақылап тұрған оқиғаны әлі жеткенше көркем тілмен жазуы керек. 

Төртіншіден, репортаж – нақты бір уақыт аралығындағы болып өткен жаңалықты, оқиғаны қамтиды. 

Репортаж басқа хабар жанрлары сияқты жаңалықты, оқиға, құбылысты жай хабарлай салмайды, көз алдымызға 

елестетеді, суреттеп көрсетеді. Оқиғаның болған жері, ондағы кейіпкердің көңіл – күйі репортаж арқылы 

көрсетілуге тиіс. 

Бесіншіден, репортажда автор көрген – білгенін тізе беру емес, оқиғаның ең маңызды, керек тұстарын 

ғана баяндайды. Репортажда проблема көтеріліп, ұсыныс – пікір айтылуы тиіс. Репортажда ойдан қосуға 
болмайды, ол оқиға сәттерін дәл беруге, ондағы әрбір сәтті шын, болған қалпында суреттеп, иә болмаса 

хабарлауы керек. Ең негізгісі – факті дәл әрі нақты берілуі тиіс [3]. 

Жалпы, репортаждағы басты мақсат – оқиғаны елестету, көрсету, суреттеу болып табылады. Мысалы, 

газеттегі репортаж лингвистикалық тұрғыда, ең қиыны. Себебі, оқырман оны оқып отырып, оқиғаны көз 

алдынан өткізуі шарт. Баспасөз оқырманының оны көз алдынан өткізіп, сезінуі, бір сөзбен айтқанда, барлығы 

да автордың жазу шеберлігіне байланысты. Ал, керісінше, радио мен теледидарда салыстырмалы түрде ғана 

жеңілірек. Өйткені, эфирден дауыс, көңіл – күй естіледі, теледидардан әрі көріп, әрі естиді. 

Репортаж негізінен 3-ші жақта баяндалады. Әйтсе де, онда автордың «мені» айрықша білініп тұруы 

міндетті саналады.ғаны шарт.Оның осы «мені» репортажда оны және бір қырынан көрсетуге көмектеседі. 

Автор мұнда мәселенің тек сыртына ғана үңіліп қоймай, «өзіні» «мені» арқылы оқиғаның ішкі тылсымын да 

түсіндіруге тырысады. Яғни, бұл жерде репортаждың басты кейіпкері – автордың өзі. Басқа хабарлама жанрлар 
негізінен болған оқиғаны хабарлаумен шектелсе, ал репортаж болса қысқа жазылатынына қарамастан, 

құбылысты жан-жақты, барлық көрінісімен суреттеуге тырысып, әрекет жасайды [1,56-58бб]. 

Жалпы қорытындылай келе,мерзімді баспасөзде ұшырасатын кейбір сөз тіркестері,тіл мәдениеті және 

баспасөз мәдениетінің мәселелері-ақпараттар ағыны заманында да және барлық кезеңдерде де маңызды.Сөйлеу 

тілі мен радио тілінің ерекшелігі,стиль /подстиль/ ерекшеліктері кешенді түрде қарастырылады. 
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Крупные компании постоянно ищут дополнительные источники расширения своей деятельности. И это 

естественно. Сейчас одним из наиболее популярных способов является слияние и поглощение компаний. Хотя 

есть другие формы, которые не так распространены на сегодняшний день, но в ряде случаев с позиции 
эффективности являются более предпочтительными. 

Крупные компании постоянно ищут дополнительные источники расширения своей деятельности. И это 

естественно. Сейчас одним из наиболее популярных способов является слияние и поглощение компаний. Хотя 

есть другие формы, которые не так распространены на сегодняшний день, но в ряде случаев с позиции 

эффективности являются более предпочтительными. 

Несмотря на неоднозначность в оценках процессов слияний и поглощений (особенно учитывая рост 

рынка слияний по всему миру в последние годы) - они являются объективной реальностью, которую 

необходимо исследовать, анализировать и делать соответствующие выводы, позволяющие не повторять 

сделанные ошибки, причем неоднократно, другими. Проанализируем возможные подходы к моделированию 

оценки эффективности слияний и поглощений на различных фазах разработки стратегии предприятия. Как 
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правило, сделки слияний и поглощений преследуют цель достижения синергии - дополнительного эффекта от 

объединения ресурсов компаний или операций нескольких компаний. На практике для получения 

максимального эффекта синергии требуется тщательно выбирать тип слияния, цель и стратегию. Для этого 

необходимо реалистично оценивать компанию, уметь предвидеть проблемы и результаты принимаемых 

решений. Любая сделка должна совершаться в рамках общей корпоративной стратегии. В современной 

экономике есть несколько канонических стратегий, которые можно реализовывать, в том числе, за счет слияний 

и поглощений. Это: а) увеличение масштаба (консолидация в рамках отрасли); б) географическая 

диверсификация; в) обеспечение экономической безопасности и усиление рыночных позиций (вертикальная 
интеграция); г) расширение продуктового набора, выход в более технологичные отрасли, доступ к новым 

технологиям (продуктовая диверсификация) и др. 

В рамках выбранной корпоративной стратегии процесс слияния и поглощения должен пройти семь 

основных этапов. 

Этап 1. Определение целей, преследуемых компанией в сделке. Целями слияний и поглощений являются 

достижение конкурентных преимуществ на рынке и увеличение благосостояния акционеров. Причем эти цели 

могут достигаться компанией с помощью использования как внутренних методов, т.е. путем органичного роста, 

так и внешних методов, к которым относится деятельность по слияниям и поглощениям. 

Этап 2. Анализ вариантов достижения поставленных целей. Поскольку сделки по слияниям и 

поглощениям характеризуются высокими рисками, то сначала анализируются альтернативные варианты 

достижения поставленных целей. Рассматриваются варианты строительства новых мощностей, 

реструктуризации, повышения внутренней эффективности, изменения маркетинговой политики и пр. 
Этап 3. Выбор объекта сделки, поиск корпорации-кандидата на приобретение. Прежде всего, необходимо 

всесторонне проанализировать ситуацию ‑ определить, насколько полно компании удастся реализовать свои 

возможности в планируемом поглощении или слиянии. Подготовительная фаза сделки, как правило, включает 

несколько стадий. 

Анализ отрасли. Компания выбирает отрасль для поглощения, проектирует динамику ее роста и 

структуру, определяет и прогнозирует расстановку сил, воздействие макроэкономических факторов, изучает 

возможности технологических, законодательных и конкурентных изменений, колебаний спроса. 

Самооценка. Выбрав отрасль, компания анализирует собственное положение, определяя свои навыки, за 

счет которых можно создать стоимость в поглощенной компании, оценивает возможности для создания 

синергетических эффектов. По результатам самооценки формируются критерии для отбора кандидатов на 

поглощение. 

Анализ конкурентов. Важным условием успеха фирмы является надежная система наблюдения за 

конкурентами и анализ их действий. Это необходимо для определения границ, в пределах которых возможно их 
стратегическое продвижение, развитие долгосрочного потенциала и пр. Если фирма не обращает внимания на 

поведение своих ближайших соперников, она участвует в конкурентной борьбе вслепую, и не сможет их 

переиграть. 

После того, как проведен подготовительный анализ внешней и внутренней среды предполагаемой 

компании-цели, наибольшую важность приобретает технология процесса поиска компании-кандидата. Ко 

времени реализации данного этапа уже имеются критерии для отбора кандидатов на поглощение. Как правило, 

главными из них являются: отрасль, продукты или услуги, объемы продаж, прибыли, географическая область, 

частные или публичные компании. После отбора критериев рассмотрения целей следующим шагом становится 

непосредственно сам поиск потенциальных целей. Наиболее распространенные способы, обеспечивающие 

нахождение целей, включают в себя: 

1. Использование контактов в отрасли. Хотя это во многом дело случая, цели иногда можно найти через 
личные связи в пределах желательной отрасли. Этот способ работает лучше, когда желаемые компании-цели 

находятся в той же отрасли, что и покупатель, поскольку это увеличивает число компаний и торговых 

ассоциаций, с которыми у покупателя налажены контакты. 

2. Использование посредников в торговле компаниями. Брокер по торговле компаниями и 

инвестиционные банковские фирмы представляют интересы и покупателей, и предназначенных для продажи 

компаний. Передача таким фирмам критериев покупателя информирует их о том, что покупатель находится в 

поиске, расставляя ориентиры относительно своих потребностей. Покупатель должен понимать, что 

использование посредников может приводить к предложению множества неподходящих кандидатов. 

Этап 4. Оценка отобранной корпорации-цели. На данном этапе сначала производится оценка кандидатов 

на слияние или поглощение. Сопоставление собственных ожиданий от слияния и параметров кандидатов ‑ 

операционных характеристик, структуры собственности, финансовых показателей ‑ позволяет определить 

наиболее привлекательных из них. 

Второй шаг - это определение возможностей для создания синергий. Успех сделки во многом зависит от 

способности реально оценить возможности создания стоимости в результате интеграции сбытовых, 

производственных, исследовательских и других мощностей, усиления рыночных позиций, уменьшения штата, 
трансфера технологий и т.п. 
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Третий шаг - определение возможностей для создания стоимости за счет реструктуризации компании. 

Определяя возможности для реструктуризации, покупатели часто сравнивают поглощаемую компанию с 

лидерами отрасли. Важно помнить, что слияние или поглощение всегда означает перемены в обеих компаниях - 

как в поглощенной, так и в поглощаемой, и их можно с выгодой использовать для проведения преобразований. 

Следующий шаг - финансовая оценка кандидата. На этом этапе проводится оценка стоимости 

поглощаемой компании с применением внутренних и внешних показателей. Достигается первичное соглашение 

по стоимости сделки, ее структуре и инициируется процесс интеграции. 

В заключение производится окончательная проверка благонадежности компании. На основе выверенной 
информации уточняется стоимость поглощаемой компании, при этом договоренности, содержащиеся в 

меморандуме о намерениях, могут измениться. 

Этап 5. Принятие решения. Составление плана интеграции. 

Этап 6. Реализация намеченного корпорацией-покупателем плана слияния/ поглощения с некоторыми 

изменениями. Интеграция. 

Хотя для данного этапа уже известны основные схемы, по которым проводится тот или иной тип слияния 

или поглощения, в литературе подробно описаны: схемы защиты от враждебных поглощений (как до, так и 

после тендерного предложения); виды оплаты слияния. Процесс переговоров специфичен для каждого 

отдельного случая и здесь нет четких зависимостей. 

Интеграция компаний по праву считается одной из сложнейших управленческих задач. В этом процессе 

есть масса тонкостей и сложностей. Поэтому компании очень часто совершают ошибки. Несмотря на большой 

опыт объединений, алгоритма интеграции «по учебнику» не существует ‑ слишком большое значение имеет 

специфика объединяющихся компаний. Успех интеграции зависит не только от того, насколько тщательно 
спланирована работа и распределены обязанности, но и от того, удастся ли реализовать уникальные 

возможности, появляющиеся в результате трансформации компаний. В то же время мировой опыт показывает, 

что компании часто не только не укрепляют свое положение в результате слияния, но, напротив, теряют 

завоеванные позиции. Объединение создает ситуацию неопределенности, которая может привести к потере 

ключевых клиентов и сотрудников, неконтролируемым расходам и в результате - к разрушению стоимости 

Этап 7. Оценка результатов. Спустя некоторое время оцениваются результаты сделки и делаются выводы 

о степени достижения поставленных целей. 

Таким образом, для достижения казахстанскими компаниями поставленных стратегических целей они 

должны более эффективно использовать сделки по слияниям и поглощениям. Для этого им необходимо 

тщательнее планировать данные операции, глубже анализировать свои конкурентные позиции, рынок, 

технологии и последствия сделок. 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ОҚУ-АҒАРТУ ІСІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

Сундетов Қ.Е. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Телжан Шонаұлы қазақ халқының біртуар ұлдарының бірі және бірегейі, қазақ халқының мүддесін 

иманындай көріп, сол үшін өзінің барлық күш – жігерін, ақыл парасатын, білімін, ең аржағы өз өмірін де аямай, 

осы жолда пида еткен асыл азаматы. Өзінің қамшының сабындай ғана 43 жылдық қысқа ғұмырында тіл 

білімінің көшбасшыларының бірі, ғалым – ағартушы, әдебиетші, тарихшы, аудармашы, ғылым қайраткері 

ретінде таныла білген ол, 1894 жылы 17 желтоқсанда қазіргі Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Аманкөл 

ауылында дүниеге келген. Жастайынан ой - түйсігі мол бала, оқу білім жолына ерте ден қойып, 1908 - 1912 

жылдар аралығында Ырғыздағы екі сыныптық орыс- қазақ училищесін үздік оқып бітірген. 

Одан соң, 1912 жылы Орынбор қаласындағы Қырғыз - қазақ мұғалімдер институтына қазына есебінен 

оқуға түсіп, бітіргеннен кейін 6 жыл мектепте жұмыс істеуге міндеттеніп, 1916 жылдан 1920 жылдар арасында 
Ырғыз өңіріндегі ауыл мектептерінде ұстаздық қызмет атқарады [1]. 1921-1925 жылдары Шонанұлы Семей, 

Орынбор қалаларында аудармашылық, мұғалімдік қызметтерін атқара жүріп, сондай-ақ, шығармашылық 

жолындағы ғылыми еңбектерін жазуға құлшына кіріседі. 

Шонанұлы небәрі 23 жасында, яғни 1917 жылы Орынбор қаласында қазақтың сол кезеңдегі бетке ұстар 

білімді азаматтары алғаш құрған Алаш Орда үкіметі құрамындағы А. Байтұрсынов басшылық еткен оқулықтар 

жазатын оқу комиссиясы құрамына сайланады [2]. Сөйтіп жүріпте ол өзінің білімін, сауатын жетілдіріп 
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ұштауын тоқтатпаған. 1926 - 29 жылдары Қызылордада қызмет жасаған кезінде қазақ оқу комиссариаты 

жанындағы халық институтының әдеби - лингвистикалық факультетінде экстерн жүйесімен оқып бітірді, әрі 

сонда оқытушы болып жұмыс істейді. Сол уақыттан, яғни 1929 жылдан бастап, өмірінің соңғы жылдарына 

дейін (1937 жыл) ол Қазақ мемлекеттік университетінде, қазақ педагогикалық институтында доцент ретінде 

студенттерге дәріс оқыған [3]. 

Т. Шонанұлы өзінің білімін үнемі жетілдірумен қатар сол кездегі жаңа бой көтеріп келе жатқан жаңа 

елдігіміздің басқару қызметтеріне белсене араласа, қызмет атқара жүріп, кейін бізге мәлім болған 40-қа жуық 

оқу – әдістемелік құралдары, оқулық кітаптары, оқу құралдары, сондай – ақ жүзден аса көлемді публистикалық, 
ғылыми теориялық, ғылыми әдістемелік, проблемалық мақалалар, өмір баяндық очерктер жазып, аудармалар 

жасаған. Олардың бірқатары оқулықтар «Жаңалық» (1928 ж) «Сауаттан» (1929 ж), «Колхоз ауылы» (1930 ж), А. 

Байтұрсыновпен бірігіп «Оқу құралы» (1926 ж), «Тіл дамыту» (1930 ж), «Қазақ тілінің оқу құралы» (1933 ж), 

т.б. және: латын әрпі, татар, ұйғыр, түркі тілдері жайлы зерттеу еңбектері бар [4]. 

Оның 1923 жылы Орынборда жазып бітірген «Қазақ жер мәселесінің тарихы» атты көлемді еңбегі 1926 

жылы Қызылорда қаласында 3 мың таралыммен кітап болып жарыққа шығып, қазақ халқының ежелден жер 

мәселесіне зор оң көзқараспен, жауапкершілікпен қарағандығын, қайсы бір сырттан келген келімсіктермен, 

кірмелердің «қазақ жерді қадірлемеген, көшіп-қонып басы ауған жаққа жүре берген» деген пәл сапаларын 

жоққа шығарып, шындыққа көздерін жеткізуге батыл талпынған бағалы еңбек. Бұл туынды қайраткердің саяси 

– тарихи білік дәрежесін көрсететін іргелі зерттеу болып табылады [5]. Қазақтың ежелден айтылып келе жатқан  

«жер дауы - жесір дауы», «жер анасы, мал – баласы», «Жері байдың – елі бай» секілді мазмұнды мақалдарының 

мағынасын басқаларға ашып көрсетуге тырысты. 
«Қазақ жері мәселесінің тарихы» атты шыққан еңбегі ұлттық мүддеде жазылуымен, деректерді терең 

талдау – сараптауымен, тарихи оқиғаларды шынайы көрсетуімен ерекшеленеді. Белгілі тарихшылар 

Т.Омарбеков, Ш.Омарбеков «Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас» - атты 

монографиясында «Мәселенің бастауында – ақ мынаны айту керек: патша өкіметінің қоныстандыру 

саясатының себептерін жан – жақты талдаған Телжан Шонанұлы болды. Т.Шонанұлының ұлттық көзбен баға 

беру методологиясы біздің ойымызша, тарихи шындықты дәл және шынайы көрсетуге мүмкіндік береді» - деп 

атап көрсетеді [6]. Шонанұлының осы аталған еңбегіндегі «Болашақта қазақ жері қалай орналасу керек» деген 

тарауы автордың туған халқының тарихын терең біліп, аграрлық - әлеуметтік мәселелерді мемлекеттік жалпы 

халықтық деңгейде айқын бағдарлап, дер кезінде мәселе етіп көтергенінің бірден - бір дәлелі. «Қазақ 

еңбекшілерін жерге орналастыру 2 мерзімге бөлінуі керек, дейді – ол [7]. Әуелгісі – көп жылға арналған жалпы 

жол - яғни, қазақты бірте- бірте қоныстандырып, отырықшы қылу болса, екіншісі - сол мақсатқа жеткенше 
тұтынатын уақытша жол. Жалпы айтқанда шаруаның түрін кенеттен өзгертуге болмайды,онан шаруаға зияннан 

басқа пайда жоқ» деп тұжырымдайды ол.  

Өкінішке орай Т.Шонаұлының осындай құнды пікірлерін сол кездегі кеңес үкіметінің бірмойын 

басшылары тыңдамақ түгіл, қаперіне де алмастан өз  білгендерімен жасаған, «қазақты күшпен жаппай 

отырықшыландыру реформалары халықты орасан зор нәубетке - ашаршылыққа ұшыратып, қырғынға душар 

етті. Ал осы жағдайды ғылыми зерттеп, алдын - ала айтқан авторды кейінірек «аса қауіпті, зиянкес, ұлтшыл, 

халық жауы» деп репрессияға ұшыратып 1938 жылы көзін жойып жіберді [8].  
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В Конституции Республики Казахстан определена концепция правового государства, в рамках которой 

совершенствуется механизм правового регулирования общественных отношений, повышается роль многих 

традиционных институтов и правовых форм в жизни гражданского общества, к числу которых можно отнести и 

нотариат. 
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В соответствии со ст. 13 п. 3 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи [1]. Нотариат обеспечивает эту помощь путем совершения 

нотариусами нотариальных действий. На нотариат возложено удостоверение беспорных прав и фактов, 

освидетельствование документов, выполнение иных действий, направленых на юридическое подтверждение и 

закрепление гражданских прав в целях предупреждения их возможного нарушения в будущем. 

Нормальное функционирование гражданского оборота, эффективность защиты имущественных прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц во многом зависит от качества работы нотариальных органов. 

В условиях формирования рыночных отношений особенно возрастает роль нотариата применительно к 
интересам предпринимателей, связанных с оформлением и регистрацией договоров, созданием различных 

форм собственности и сделок с ней. Охрана прав граждан и юридических лиц, их законных интересов, 

осуществляется посредством совершения нотариусом предусмотренных Законодательством Республики 

Казахстан нотариальных действий.  

Все нотариальные действия классифицируются по их направленности: нотариальные действия, 

направленные на удостоверение беспорных прав; нотариальные действия, направленные на удостоверение 

беспорных фактов; нотариальные действия, по приданию долговым и платежным документам исполнительной 

силы; охранительные нотариальные действия.  

Нотариусы в соответствии с действующим законодательством совершают различные действия, 

являющиеся юридическими фактами в гражданском праве: удостоверяют сделки (договоры, доверенности, 

завещания), ведут наследственные дела, удостоверяют другие бесспорные юридические факты и права, 

совершают и иные действия, позволяющие гражданам и юридическим лицам реализовывать свои права и 
законные интересы, гарантированные Конституцией РК. 

К услугам нотариальной службы обращался почти каждый второй гражданин РК. Любой документ, 

заверенный нотариусом в наториальной форме и порядке, предусмотренными законодательством Республики 

Казахстан, имеет безоговорочную юридическую силу. Сущность нотариальной формы заключается в том, что 

на документе, нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальное действие, 

совершается удостоверительная надпись. Нотариальная форма придает действию, совершенному нотариусом 

достоверность, вносит ясность во взаимоотношения сторон по вопросу содержания этого действия и факта его 

совершения. За таким, казалось бы простым действием, стоит сложная, ответственная и необходимая 

процедура, как порядок совершения нотариальных действий. 

Что для того, что бы к примеру поставить печать на документе, нотариус осуществляет ряд таких 

нотариальных действий как: установление личности обратившегося за совершением нотариального действия 
гражданина, его представителя или представителя юридического лица; проверяет подлинность подписей лиц 

обратившихся за совершением нотариального действия; выясняет дееспособность граждан и проверяет 

правоспособность юридических лиц, а также в случае участия представителя проверяет его полномочия; 

разъясняет лицу обратившимуся за совершением нотариального действия его права и обязанности, а также 

предупреждает о последствиях совершаемого нотариального действия с тем, чтобы юридическая 

неосведомленность не была использована ему во вред. Порядок совершения нотариальных действий, образуют 

общие и специальные правила, соблюдение которых имеет исключительно важное значение в деятельности 

нотариусов. Применение норм общего порядка совершения нотариальных действий не зависят от характера 

действия и обязательно для всех случаев [2]. 

Несмотря на то, что нотариат в Республике Казахстан имеет достаточно длительную историю и в нашей 

стране значительно повысилось внимание к правовому регулированию нотариальной деятельности, в 
правоприменительной практике зачастую возникают трудности, связанные с регламентацией нотариальных 

действий. 

Форма и порядок совершения наториальных действий имеют значительную роль в регулировании 

гражданско-правовых отношений в сфере нотариальной деятельности, в жизни общества и государства и 

несомненно это подтверждает важную роль нотариуса.  

Институту нотариата в правовом государстве отводится одна из ключевых ролей не только в оказании 

правовой помощи гражданам и юридическим лицам и в обеспечении их правовой безопасности, но и в 

предотвращении споров между участниками договорных отношений. Подтверждением данного постулата 

является то, что участие нотариуса при выработке условий сделки в преддверии ее практического исполнения 

позволяет избежать возникновения споров о праве между сторонами по заключенной и нотариально 

удостоверенной сделке, а также делает их отношения более стабильными и предсказуемыми в условиях рынка. 

Такое участие нотариуса позволяет обеспечить каждую из сторон сделки правовой защитой уже на 
стадии оформления права и договора, в то время как судебная защита может возникнуть позднее, на стадии 

спора. У нотариуса не должно быть никакого интереса, кроме служебного к совершаемому нотариальному 

действию, что означает беспристрастие – один из профессиональных принципов. Когда мы говорим о статусе 

нотариуса в правовой системе, то одновременно следует отметить его роль в правовом государстве в целом 

[3,с.35] . 

При выполнении профессиональных обязанностей нотариусы независимы, и подчиняются только закону. 

Для обеспечения их независимости гаранта защиты прав заинтересованных лиц закон предписывает 

подчиняться только ему и более никому. Закон обязывает нотариусов при совершении нотариальных действий 

во избежание нанесения ущерба гражданам и юридическим лицам по причине их юридической 
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неосведомленности предупреждать их о последствиях совершаемых нотариальных действий. При подготовке 

проектов нотариальных документов нотариус должен следить за тем, чтобы не возникало ошибок, не были 

ущемлены интересы неопытных, недостаточно квалифицированных в правовом отношении участников. 

При этом правовая помощь, оказываемая нотариусом, не носит формализованного характера, так как в 

случае возникновения сомнения относительно соответствия сделки закону или истинным намерениям сторон 

нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, отложить или приостановить их совершение. 

[4]. 

В последнее время в Республике Казахстан растет статус нотариуса Многие виды правоотношений 
граждан и организаций приобретают законную силу только после нотариального удостоверения, совершенного 

нотариусом. Особое место занимают сделки, связанные с недвижимостью. Участие в ней нотариуса позволяет 

защищать права сторон, поскольку на стадии заключения договора нотариус разъясняет сторонам возможные 

правовые последствия сделки, выясняет действительное волеизъявление, дееспособность и правоспособность 

сторон, не обременено ли имущество правами третьих лиц.  
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ МҰНАЙ ГАЗ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ ДАМУЫ 

 

Табынбаева Ұ.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университет 

 

Мұнай және газ терминологиясы атаулар жүйесі ретінде адам қызметінің мақсатқа жету жолының 

нәтижесінде дамып, өзара біріге және экономикамен байланысты қалыптасады. Қазақ және ағылшын 
тілдеріндегі терминдік жүйеге ортақ лексико-тематикалық топтың болуы (area ─ аудан, surface ─ бет, drilling ─ 

бұрғылау), сонымен қатар, терминдердің логикалық, құрылымдық және семантикалық ортақ құрылымдылығы, 

оның ішінде: терминдер семантикасының түсініктілік жағы, семантикалық байланыс құрайтын, 

терминологиялық жүйенің құрылуы мен олардың қатынасына әсер ететін терминдердің сөз тудырушылығы мен 

дериватологиясы тән [1, 17 б.]. Аталған тілдердегі ұлтаралық терминдердің болуына байланысты 

терминологиялық жүйенің қалыптасуында бірыңғай шарт пайда болады. Оған келесі лексемалар: абсорбент 

(absorbent), абсорбция (absorption), агломерат (agglomerate), баррель (barrel); сонымен қатар, ағылшын тіліндегі 

мұнай және газ терминдерінің қазақ тіліндегі балама термин жүйесіне енуі: вакуум (vacuum), ингибитор 

(inhibitor), инжектор (injector), коррозия (corrosion) дәлел бола алады. 

Ағылшын тіліндегі терминология келесі хронологиялық шеңберге саяды: 1. «ерте ағылшын» кезеңі; V– 

ХI-ғасырларды қамтиды,  
2. «орта ағылшын» кезеңі; ХII ғ. орта кезеңі мен ХVI ғ.қарастырады, 

3. «жаңа ағылшын» кезеңі; ХVI аяғы мен ХIХ ғ.,  

4. «қазіргі» - ХХ – ХХI ғғ.  

Ал қазақ тіліндегі мұнай және газ өндірісіндегі терминологияның қалыптасуы да кезеңді қамтиды. Яғни, 

қазақ халқы көрнекті ағарту- шылары қазақ тіл біліміне, оның ішінде терминология саласында ғылыми ашулар 

жасаған, ХIХ ғасырдан бастау алады. ХХ ғасырдың басы қазақ терминологиясының дамуында ерекше кезең 

болып табылады (А.Байтұрсынов, Ш.Құдайбердиев, Х.Досмұхамедов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, С.Қожанов 

және т.б. еңбектері). Революциядан кейінгі кезеңде қазақ тілінің дамыған терминологиялық жүйесін құруда 

мықты практикалық және теоретикалық база қалыптасады. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында терминология 

жасау жолындағы алғашқы талпыныстар жасалса, 30 - жылдардан бастап техникалық терминологияда алғашқы 

сөздіктер пайда болады, ал 40 – жылдары соғыс және соғыстан кейінгі кезеңдердегі қажеттіліктерге 

байланысты ғылымның қарқынды дамуы байқалған болатын. 50-60 жылдары мұнай және газ саласындағы 
терминология лексикография саласында толық томды еңбектерге ие болды. ХХ ғасырдың 90 – жылдары мен 

ХХI ғасырдың басында қазақ тіліндегі тілдік өзгерістер қоғамдық құрылыстағы саяси және экономикалық 

өзгерістер салдарынан пайда болады. Мұнай және газ өндірісі саласындағы терминология жаңа терминдер мен 

терминдік жүйенің қалып- тасуымен тез арада тілдік өзгерістерге әсер етті. Мұнай мен газ саласында дамыған 

мемлекеттер тәжірибесі негізінде, әлеуметтік және шаруа-шылық қызметтердің, адам ойының жетістікке қол 

жеткізуі нәтижесінде қазақ тілінде де аталған терминологиялық жүйенің негізі қаланған болатын. Қазіргі таңда 

ғылым мен техниканың бар- лық салаларында қазақ тіліне белсенді тәржімалау жүріп жатқандықтан, қазақ 

терминологиясының дамуына үлкен назар аударылуда. Қазақстанда аталған саладағы терминологияның күшті 

базасының қалыптасуына А.Қайдаров, Б.Қалиев, Ш.Құрманбайұлы, Ш.Билялов, Р.Шойбеков және т.б. сияқты 
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лингвисттер - минологтардың үлесі зор. Қазіргі қазақ және ағылшын ғылыми терминологиясы – ғылым тілінің 

ұзақ тарихи дамуының нәтижесі. Мұнай және газ өндірісі саласындағы жаңа терминдердің қалыптасуы мен 

дамуында халықаралық қатынастардағы сыртқы экономикалық байланыстар әсер етеді. Яғни, бір ел 

терминдерінің екінші тілге енуі байқалады. Қазіргі қазақ және ағылшын ғылыми терминологиясы – ғылым 

тілінің ұзақ тарихидамуының нәтижесі.Ағылшын тіліндегі «мұнай және газ» терминдік аумағының құрылуы 

алғашында көбінесе латын, грек, ескіфранцуз тілдерінен, аздап неміс тілінен: crude (лат.) ─ шикізат, ointment 

(ерте фран.) – май, octane number (грек. okto – сегіз) –октандық сан, ене отырып қалыптасқан. Ал қазір мұнай 

және газ өндірісі саласының әбден дамуы арқасында ағылшын тіліндегі жаңа терминдердің енуі бұрыңғы 
лексика негізінде аталған тілдің өзінде пайда болуда. 

ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап мұнай және газ саласының дамуымен қазақ тіліне 

интернационализм еніп, көбінесе ағылшын, орыс тілдерінен сәйкес көп компонентті терминдердің синтаксистік 

калькирования, сондай-ақ, орыс тілі арқылы ағылшын тілінен ұлтаралық лексика қорын игеру, лексикалық 

және семантикалық кірме жолдарымен енуде. Орыс тілі ағылшын және қазақ тілдері арасында делдал болып 

табылады. 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі қарастырылып отырған терминдердің ішінен, тематикалық түсініктері 

мен шығу тектері бір терминдердің өзара байланысы бар терминологиялық бірліктердің мағыналық 

қатынастары жүйелілігін дәлелдейтін, келесі терминдік аумақ туындаған: 

мұнай өңдеу,  

мұнай химиясы,  

мұнай өндіру өндірісі, 
жобалау. Мысалы, oil − мұнай (нефть): oil pool ─ мұнай шоғыры (залежь нефтяная); oil show ─ мұнайдың 

көрінуі (проявление нефти) және т.б. «Мұнай өңдеу» терминдік аумағы ішіндегі терминдер арасында 

«бұрғылау» және «ұңғыма» мағынасын беретін көлемді блок байқалған: drilling − бұрғылау (бурение): structural 

drilling ─ құрымдылық бұрғылау (бурение структурное); drilling speed ─ бұрғылау жылдамдығы (скорость 

бурения); и др.; well, hole − ұңғыма (скважина): well depth ─ ұңғыманың тереңдігі (глубина скважины), well hole 

─ ұңғыманың оқпаны (ствол скважины) және т.б. терминдік жүйесі. 

Терминдердің құрылуы мен жаңа сөздің құрылуында бірдей сөз тудырушы жолдар қолданылады.  

Дегенмен, сөзге қарағанда терминнің құрылуында «терминологиялық номинация мазмұнын толық ашу қажет 

болып табылады. Яғни, түсінік дефинициясы жаңа пайда болған терминнің сөз тудырушы актісіне кіргізу 

қажет. Себебі, дефинициясыз, берілген түсінік мазмұнының шектерін анықтаусыз терминді толыққанды деп 

атауға келмейді». 
«Мұнай игеру», «газ игеру», «мұнай химиясы», «мұнай өңдеу» интернационалды лексикасы ағылшын 

және қазақ тілдеріне ортақ болып сіңуде. Термин құрылуындағы тіл дамуының осы деңгейінде жалпы әдеби сөз 

құрылымы ерекшеліктеріндегі көптеген әлеуетті мүмкіншіліктер жүзеге асырылады. Бір жағынан кеңейтілу 

(метафоризация) байқалса, кейбір кездері семантикалық ілгерілеу (конверсия, семантикалық компрессия) 

көрінеді. «Жалпы термин құрылу жүйесі формалды компонент- терден (термин құрау және термин құраушы 

құрылымдар әдісі) тұратын, ғылым мен техника тілінің қызмет ету кезінде көрінетін қиын организм іспеттес. 

Терминдердің басқа тілден немесе интернационалды термин қорынан енуімен мұнай және газ саласындағы 

жаңа терминдік бірліктердің пайда болуы да семантикалық әдіспен жүзеге асырылады [2, 102 б.]. 

Мысалы, қазақ және ағылшын тілдеріндегі құрал- дар мен жабдықтардың, кейбір механизмдер 

атауларының пайда болуына белгілі бір құралдардың сыртқы келбеттері әсер еткен:  

ағыл. piston skirt – юбка поршня, butterfly – көбелек (горизонталды жазықтықтағы тарту бағы- тын 
өзгертетін алмасу құрылғысы);  

қаз. – анод құлағы, бұрғылау жеңі – және т.б.;  

үй заттарына ұқсастық негізінде: bin, bucket ─ сына бекітпе (ковш), disk, plate ─ табақша (тарелка) және 

т.б.  

Сөз-терминдердің санының артуымен қатар, кейбір сөз топтары семан- тикасы қарама-қарсы бағытта 

дамиды, яғни, әсірелеу жағы артып, бұрыңғы нақты түрлік сипаты азаяды ағыл. – soap stone – сабынды тас, bit 

teeth – бектіпе тісі, chemical attack – химикалық агрессия, tongs jaw – кілт жағы; қазбаспалдақ – қойылмалы 

баспалдақ, сүйеніш, сырғанатқыш, тұздық. 

Сонымен, қазақ және ағылшын тілдеріндегі мұнай және газ өндірісінің терминологизациясы 

міндеттеріне: геология, мұнай және газды өңдеу, өндіру мен тасымалдау саласындағы салааралық терминдер 

қорын құру, мұнай мен газ бойынша көптілді терминологиялық сөздік жасау, лексикографиялық әдебиеттерде 

терминдер мен термин құрылымдарын тәржімалаудағы сапаны арттыру маңызды болып табылады. 
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МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ ЖЫРЛАРЫНДАҒЫ АТАМЕКЕН ТАҚЫРЫБЫ 

 

Табынбай Г. Қ. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған Алаш қайраткерлерінің бірі, көрнекті ақын – Мағжан 

Жұмабаев. М.Жұмабаевтың алғашқы өлеңдері ағартушылық сарында жазылған. Өйткені Мағжан өмір сүрген 

уақыт қаншалықты күрделі саяси, қоғамдық тақырыптарды алға тартқанымен, оның алдындағы Шоқан, 
Ыбырай, Абайлар бастап кеткен ағартушылық ой-пиғыл бұл кезең әдебиетінде басымдау болды. Мағжанның 

ағартушылық сарындағы өлеңдерінің арасында ел мен жер тағдырына алаңдаушылық байқалады. Ақын туған 

елін сүйді, туған жерінің әрбір пұшпағын жүрегіне жақын тұтты. Ол: 

Басқа жұрт аспан-көкке асып жатыр, 

Кілтін өнер-білім ашып жатыр [1,15б.],- 

дей келіп, қазақ арасында мұндай ұмтылыстың әлі де жоқ екеніне өзегі өртенеді. 

Мағжан поэзиясының ерекшелігі – бірде табиғатпен, қоршаған ортадағы жанды, жансызға тіл бітіріп, 

сырласса, енді бірде көз алдына түсі қанық көркем пейзаж үлгісін әкелетін ғажап суреткерлігінде. Зерттеуші Р. 

Нұрғали лирик ақынның поэзиясын сөз еткенде пейзаждардың шебер, көркем жасалғанын, түрлі сезімдер 

арпалысын үлкен суреткерлікпен бейнелегенін атап өтеді. «Ақын шыққан аса бір эстетикалық тұғырдың бірі – 

пейзаж лирикасы. Халық әдебиетінен, Абай дәстүріндегі, жыл маусымдарына қатысты әлеуметтік терең 

сарындардан алынған үлгілерді терең дамыта келе, Мағжан табиғат көріністерін бейнелеуде әлем 
поэзиясындағы классикалық тәжірибелерге ден қоя отырып, жаңа көркемдік игіліктер жасады» [2,98б.] деп 

жазды. 

Ақынның "Сүйемін" атты өлеңінде өмірдің жүрекке жылы, көзге таныс суреті бар. Ана да, жар да 

әркімге қымбат екенін есіңе қайта салғандай. Одан кейін ақын: 

Жүрген ескі заңымен, 

Алдындағы малымен 

Бірге жусап, бірге өрген, 

Алаш деген елім бар. 

Неге екенін білмеймін, 

Сол елімді сүйемін. 

Сағым сайран кұрады, 
Бораны ұлып тұрады, 

Қыс – ақ кебін, жаз – сары. 

Орманы жоқ, шуы жоқ, 

Тауы да жоқ, суы жоқ, 

Мәңгі өлік сахарасы, 

Сарыарқа деген жерім бар. 

Неге екенін білмеймін, 

Сол Арқамды сүйемін! – деп сыр шертсе, ақынның замандасыҒұмар Қараш: 

Әуелі қолдан келсе еліңді сүй, 

Ел үшін еңбек еткен еріңді сүй. 

Қағбаға тауап ету керек болса, 
Кір жуып, кіндік кескен жеріңді сүй![3,128 б.]. –  

деп ой түйеді. Берілген өлең жолдарынан қос қаламгердің туған елі мен жеріне деген перзенттік 

сүйіспеншілігі айқын көрінеді. Бұл – қазақ зиялыларының ойлары бір арнаға тоғысып, қызметтері ортақ 

мүддеге бағытталғандығының дәлелі. 

Мағжан нені айтса да, бейнелеп айтады. Ол үшін даланың тауы да, суы да, желі де ғажайып. Ақын 

өлеңдерінде адам мен табиғат астасып жатады. Қай шығармасында да Мағжан осы екі ұғымды бірлікте алып 

жырлайды. Бір өлеңінде анасына, жарына, жалпы адамға деген махаббатын туған жерге катысты сезімімен 

ұштастырып жатса, енді бір жырларында сол табиғаттың асыл жемісі – адамды бәрінен жоғары кояды. 

Халқына азаттық өмірді шын тілеген ақын туған елінің өткен тарихына үнемі көз жіберіп отырады. Сол 

арқылы тарихи шындықтың бетін ашады. Атап айтқанда, "Өткен күн" атты өлеңінде Еділ мен Ертістің арасын 

жайлаған қазақтың бір кездегі жайнаған даласы мен көкорай шалғынды жайлауын, айна көлдері мен алаңсыз 

күн кешкен тұрмысын, қаһарман батырлары мен әділ билерін, ел тұрмысының сәні болған ұлттық салт-
дәстүрлерін мақтан ете отырып: 

Өткен күнді ойласам, 

Ойға терең бойласам, 

Кешегі қайран қазақтың 

Сәулеті мен дәулеті 

Көз алдыма келеді, - деп, бұдан ары қарай осы тіршіліктің шырқы бұзылғанын баяндайды. Өткенді аңсап 

емес, колда бар асылынан айырылғанын өкіне жырлайды. 
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Қазақ даласындағы 1917 жылғы төңкерістер тұсындағы жағдайды жырлауда да ақын дәл осындай 

шыншылдықтан жаңылмады. "Бостандық"", "Есімде... тек таң атсын", т.б. өлеңдерінде ақынның халқының 

тәуелсіздігі жолындағы жанын құрбан етер ерекше қайраты сезіледі. "Бостандық" өлеңінде: 

 ...Көк есігі ашылды, 

Жұмақ нұры шашылды. 

Келді ұшып бостандық, - деп қуанады, бостандықты ізгі періштеге теңейді. Осындай тар қапаста отырған 

ақын басына не күн туса да, елі үшін, туған жері үшін қасқайып қарсы тұратын өр мінезі өлең жолдарынан 

айқын аңғарылады. 
Не көрсем де алаш үшін көргенім, 

Маған атақ ұлтым үшін өлгенім! 

Мағжан өлеңдеріндегі ең басты тақырып – ел мен жер тағдыры. Ақын туған халқы, атамекені туралы 

айтқанда, оның кешегі өткен жолын еске алады, оны бүгінгі жағдайымен салыстырады. Өмірге құштарлық, 

айналасындағы адамдарға, туған табиғатқа, жер-анаға ғашықтық туралы ойлар – Мағжан өлеңдерінің басты 

сипаттарының бірі. Ақын нені жырласа да, ерекше махаббатпен, шынайы жүрекпен жырлайды. Сол себепті де 

оның өлеңдері сырлы, сазды, көркем. 

Қалың елім, калың кара ағашым, 

Кайраты мол, айбынды ер, алашым! 

Өзі-ақ кұлар, сырың берме, сабыр қыл, 

Ақымақтар байқамаған шамасын [4,95 б.], - деген жолдардан оның ертеңгі болашақтан үміті, қалай 

болғанда да осы қиындықтың артында азат күндердің келеріне деген сенімі көрінеді.  
Мағжан — қазақ өлеңінің көркіне көрік қосқан, саздылығы мен әуезділігін әсемдеген ақын. Ең бастысы, 

Мағжан Алаш тағдырын өз тағдырынан артық көріп, елі үшін, жері үшін шырылдап, өлеңінде қоғамдағы 

келеңсіздікті сынға алып, сөзімен сыр бөліскен қаламгер. 
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Елбасы Н.А. Назарбаевтың: «Мағжанның жүрек тебірентерлік мөп-мөлдір асыл лирикасы, Мұхтардың 

көркем прозасы, Шоқанның барша әлемді таңғалдырған жаңалықтары, ұлы Абайдың түпсіз терең 

философиялық толғаулары сияқты осынша мол рухани қазына әр бір адамның ішкі жан дүниесін байытып, сана 

– сезімін шарықтата көтеретініне күман келтіре алмаймыз» - деуінің өзі өз халқының тарихын әдет – ғұрпын 

білетін өз Отанын құрметтейтін және сүйетін, ол үшін жауапкершілкті сезінетін тұлғаны қалыптастырудағы 
басты құндылықтардың өзегі емес пе?! 

Бүгінгі  күнге дейін Мағжан Жұмабаевтың  өмірі мен шығармашылығы жөнінде көптеген зерттеу 

еңбектері мен мақалалар жарияланғаны белгілі. Енді Мағжанды тағы бір қырынан танимыз. Ол қандай қыр 

дейміз ғой? Ол Мағжанның дүниеге, қоғамға деген көзқарасы. Бір сөзбен айтқанда, оның философиялық ой-

толғамдары. 

Азамат, анау қазақ қаным дейсің, 

Ұжмақтың суын апар, жаным десең. 

Болмаса ібіліс бол да у алып бар, 

Тоқтатам тұншықтырып зарын десең. 

Азамат болсаң қазағыңа пайда тигіз, олай етпесең «ібіліссің» деп ауыр міндет артады [1,б.34]. 

Мағжан дүниеге келген кезең қазақ даласында патша отаршылығының кеңінен қанат жайып, атышулы 

Столыпин реформасының дүрілдеп тұрған кезі болатын. Мағжан ақынның алғашқы жырларының өзінде: 
Бар жерді күнен күнге алып жатыр, 

Біреулер алып қала салып жатыр. 

Қырлысып өзді-өзімен қазақ сорлы, 

Жерінен аузын ашып қалып жатыр,- дейтіні сондықтан. 

Қазақтың басына туған осындай қара күндерді көзі қарақты азамат көрмеске, сезбеске, қайғырмасқа 

болмады. Олай болса, Мағжанның салған беттен ұлттық бағыты айқын ақын болып қалыптасуының негізгі 

себебі әлеуметтік ортасынан, заманының жағдайы. Ал оның ұлттық сарында деп бағаланған өлеңдері 

шындығына келгенде шовинизмге қарсы күрестің алғашқы ұшқыны еді. [2,б.22] 
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Мағжан - философ ақын. Алғаш жыр жазып, жыр әлеміне имене аттаған Мағжан сол шәкірт 

жырларының өзінде өмірге ойлана көз тастаған. Оның «Бір күні», «Сүйгеніме» және тағы басқа өлеңдеріне зер 

салыңызшы. Жас жігіт сол кездің өзінде-ақ философиялық ой түйіндеуге, өмірге өзінше көзқараспен қарауға 

тырысқан. Ал,терең философиялық толғауларға баруы, өмірдің мән мағынасын іздеуі 20-жылдар, осы кез 

жалпы қазақ қауымындағы күрделі кезең болатын. Патша үкіметінің құлауы, большевиктердің үкіметті басып 

алуы, ашаршылық, шапқыншылық кезеңінде қатты күйзеліске душар болған еді. Дәл осы кезде Мағжан 

қаламынан атақты «Қорқыт» поэмасы туады. Өлімнен қашқан Қорқыттың өмірге құштарлығы өмірден 

түңілген, тығырықтан шығар жол іздеген Мағжан философиясымен астасып, ерекше бір сезім күйлерін 
шертеді. Дәл осы кезде жазылған «Мені де өлім, әлдиле», «Жан сөзі», «Алдамшы өмір», «Берниязға» деген 

өлеңдерінде де Мағжан дүниетанымының жаңа бір қырлары көрінеді [ 3,б.35]. 

Адам сүю, күю үшін, азап шегу үшін жаратылады екен. 

Өтпейтін нәрсе жоқ, бәрі өтеді. Қанша кенелгенмен, жас болдым, жар сүйдім, қызмет қылдым дегенмен – 

бәрі опасыз, аяғы барып өлімге тіреледі. 

Сұм өмірде алданармыз, сүйерміз, 

Айырыламыз, сүйген жардан  күйерміз, - 

болмаса: 

Өмір сөнеді, үміт өледі не қалады, 

Мөлт-мөлт етіп көзіме жас келеді. 

Бұл сөздерден тіршіліктен мақсұт күтпегендігін көрсетеді. 

Әрине, адамда аз да болса, бір үміт, бір таяныш болу керек. 
Адам – алғыр, адам – жауыз, өмір – азап, келешек – қараңғы, бәрі – өзгергіш, опасыз. Өзгермейтін, 

алдамайтын таза қасиетті нәрсе не? Ол – табиғат. Табиғат махаббат, көркемдік және қашаннан бері ақындардың 

жырлап келе жатқан, бас иген тәңірісі.  

Мәскеуде оқып, қызмет істей жүріп, Мағжан маркстік эстетиканы терең зерттейді. 1925 жылы астанада 

жүріп, ақын кейіннен өзіне пәле болып жабысқан «Алқа» деген әдеби үйірмесін құруды ойластырды. Сол 

үйірменің бағыт – бағдарын белгілейтін «Табалдырық» атты тұғырнама жазады [ 3,б.38]. Бұл тұғырнаманың 

негізгі идеясы – жаңа заманда қазақ әдебиеті қалай дамуы керек деген сұраққа жауап іздеу.  

Әр халықтың мәдениеті өз ұлттық топырағында қалыптасқан пішінде дамиды. Жаңа өрісте қазақ 

әдебиеті өз мүмкіншіліктерін аша түседі. Ол рухани қоры молынан жетеді деп көрсетеді.  

Біріншіден, дүниетанымын алыңыз. Оның өзіне ғана тән реңі бар. Қазақтардың табиғат пен өмірге 

көзқарасында өз түсінігі мен мұндалап тұрады. Қазақтың халық философиясы қай халықтан да кем емес. Сезім 
тереңдігі, нәзіктілігі, ұтқырлығы соған бара-бар. 

Екіншіден, өзге жұрттты қайталамайтын роман, повесть жазу керек болса. Оған тың материал қажет. Ал 

ондай материал қазақта баршылық. Жоғарыда аталған еңбектерде автор не жазуымыз керек, қандай тақырып 

қозғалмай жатыр, соған дейін тәптіштеп айтады. Ақын өмір ағысын қадағалайды, келешегі, бүгінгі және ертеңгі 

мәселелердің сырын түсінуге күш салады. Өз ұсыныс, пікірлерін Мағжан Маркс, Ленин еңбектеріне, Плеханов, 

Троцкий, Луначарский пікірлеріне сүйеніп дамытады. Г.Плехановтың «Өнер туралы» жинағымен танысады. 

«Адрессіз хаттар», «Өнер және қоғамдық өмір» атты еңбектерін оқиды. Әсіресе, қазақ жазушысына 

Плехановтың әр халықта өз эстетикалық түсінік- талғамы болады деген қағидасы қатты ұнайды. Белгілі бір 

халықтың әдемілік жөніндегі талғам-түсінігі оның тұрмыс салты мен еңбек жағдайына байланысты. Бұл 

мәселеде өнер сезімінен туындайтын , ол сурет, бейне жасау арқылы дүниені түсінуге бастайды. Олай болса, 

өнер өмірге пайдасын тигізуге тиіс. Әлбетте, ол пайдасын тікелей емес, жанама түрде тигізеді. Әсем ән, сұлу 
әуез, ішерге тамақ, киерге киім болмайды. Бірақ адамға керектігі жағынан ол пайдалы деген дүниенің 

ешқайсысына кем соқпайды. Өйткені өнер – жанға азық. Мағжан оқыған кітаптарының бірі «пайымдау 

қабілетіне сын» атты туынды. Бұл Канттың негізгі еңбектерінің ішінен эстетикаға арналған еңбектерінен 

алынған. Мағжан Канттың әдемілік жөніндегі идеяларына тоқталады. «Әдемілік дегеніміз риясыз сүйетін зат» 

деген пікірлер келтіреді. Мағжан Абайды өз ұлтына бір дәуірде емес, сан ғасырлар бойы рухани азық берер 

сарқылмас қайнарға балайды. Қазақ оянады екен, оянғаннан кейін ол не істеу керек? Ұлт болып қалай 

қалыптасады, қалай өркендейді? Осы сұрақтарға қазақ топырағынан, нәсілінен жауап табатын бір адам табыла 

ма? Табылса сол – біздің тұңғыш хакіміміз болмақ. Мағжанның «алтын хакім Абайға» өлеңінің 

шығармашылығы тарихын бастаған жетекші ой осы болса керек. Оның даналығына Мағжан «ақын да, хакім 

де» деп табынады. Мұның өзі ақын жүрегіндегі Фараби бейнесін нұрландыра түсті. Оның «Түркістан» атты 

поэмасында бүкіл Тұран мадақтайтын есімдердің қатарында аталады.  

Түріктің кім кеміткен музыкасын, 
Фараби тоғыз шекті домбырасын? 

Шерткенде тоқсан тоғыз түрлендіріп, 

Жұбанып, кім тыймаған көздің жасын?- 

Деген мақтанышқа, махаббатқа толы жолдардың не дейтіні аян. «Аллаға шүкір, жеті атасын танып өткен 

халықпыз. Жетесіз емеспіз. Бірақ осы қасиетіміз толық болуы үшін барша тегімізді, рухани бабаларымызды 

таниық» деп тұрған жоқ па?  

Кейбіреулер Мағжанды ескішіл дегеннен тудырып, діншіл деп ойлап қалуы мүмкін. Мағжан екі сөзінің 

бірінде «алла жасасын, пайғамбар, иман, құран, ұжмақ» деген сөздерді келтіреді. Осындай сөздерді 

діншілдікпен айтады десек ол тым сыңаржақтық болады. Қандай діншіл ақын болса да сөзді күшейту үшін, 
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халықтың ұғымымен есептесу үшін дін лұғаттарын алудан қашпайды. Өйткені, бұқараның ескі сөзінің бірі 

құдайсыз келмейді. 

Сөзімізді қорыта келгенде айтарымыз – Мағжан Жұмабаев жоғары философиялық ойлау шеңбері 

деңгейіне көтеріле білген ақын. Болашақта біз ақын шығармашылғының осы қатарына назар аударып, 

философиялық ой-толғамдарын аршып ала алсақ, ұлттық ой қорымызға қомақты дүниенің қосылары даусыз. 

Қолданылған әдебиеттер: 
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ОБОРУДОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Тажимуратова А., Демеуова Г. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Накопление казахстанского опыта проведения достоверной и объективной оценки машин и 

оборудования является крайне необходимой, так как количество, структура и физическое состояние машин и 

оборудования, используемых на предприятии, определяет эффективность всего производственного процесса. 
От их свойств и технически параметров во многом зависит объем выпускаемой продукции, производительность 

труда и вообще эффективность функционирования предприятия, его финансовая устойчивость, 

конкурентоспособность. 

Становление и развитие оценочной деятельности в Республике Казахстан развивается в течение 20 лет. 

От отдельных опытов по оценке в основном недвижимости в начале 90-х годов до широкомасштабной 

деятельности, опирающейся на законодательные акты, регулирующие правительственные документы и 

богатейший опыт многих профессионально подготовленных оценщиков таков путь, пройденный отечественной 

практикой в сфере оценки имущества. 

С переходом к рыночной экономике в стране становится конкурирующих собственников имущества. 

Имущество предприятий и частных лиц активно включается в хозяйственный оборот, а отсюда все острее 

потребность в оценке его рыночной стоимости. 
В последние годы нарастает не только объем оценочных работ, но и происходит изменение их 

направленности. Если в первой половине 90-х годов оценщики в основном занимались переоценкой основных 

фондов по заказам предприятий, то в настоящее время к услугам оценщиков обращаются по причине 

изменения состава собственников и их имущественных прав. Говоря о значении оценки, нельзя упускать из 

виду также макроэкономический аспект данной проблемы. Ведь в масштабах страны позволяет получить 

адекватное представление о национальном богатстве государства. Процедура оценки включает в себя 

следующие элементы: осмотр и фотографирование объекта оценки; интервью с собственником; исследования 

рынка продаж аналогичных объектов; работа по определению восстановительной стоимости объекта оценки; 

определения рыночной стоимости объекта; составление отчета по оценке. Процесс оценки начинается с общего 

осмотра объекта оценки, а также анализа их состояния, выделения особенностей оцениваемой собственности. 

Вторым этапом оценки является определение стоимости. Определение стоимости осуществляется с 
учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность 

рассматриваемой собственности. При определении стоимости объекта оценки использовались три основных 

подхода: затратный подход - индексный метод; сравнительный подход - метод сравнительного анализа продаж; 

доходный подход - метод капитализации дохода. 

Каждый из этих методов приводит к получению различных ценовых характеристик объекта. 

Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из использованных 

методов и установить окончательную оценку объекта собственности на основании данных того метода или 

методов, которые расценены как наиболее надежные. 

При выборе применения подходов оценки данного оборудования мною были выбраны затратный и 

сравнительный подходы, применение доходного подхода к оценке нецелесообразно, так как объект оценки 

самостоятельно не генерирует денежные средства. Соответственно, в качестве оценке выбраны два подхода - 

затратный и сравнительный. 
Развитие рыночных отношений в нашем обществе неизбежно влечет за собой пересмотр взглядов на 

стоимостную составляющую товара или имущества. Ранее данная составляющая не вызывала спросов по 

причине административного механизма ценообразования. Развития потребительского рынка, приведение его в 

соответствие с реальными затратами обусловили необходимость разработки специального направления 

научного знания, связанного с поиском объективных критериях оценки стоимости имущества постоянно 

находящегося в экономическом обороте.  

Наличие в судебных органах значительного числа дел, связанных с установлением реальной стоимости 

возмещаемого страховыми компаниями ущерба во многом объясняется существующем порядком оценки 

товара и убытков когда стороны зачастую вынуждены обращаться в Центр судебной экспертизы МЮ РК и не 
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используют возможности внесудебного разрешения вопросов. Подобная ситуация объясняется не только 

малочисленностью специализированных учреждений оценочного профиля (по аналогии с Центрами 

недвижимости). 

Традиционно подобные документы разрабатываются по запросам судебной практики в рамках так 

называемых «судебных товароведческих экспертиз». В условиях, когда на законодательном уровне произошло 

коренное изменение понятий аппарата судебной экспертизы и к ее задачам отнесено проведение исследований 

на основе специальных научных знаний в процессе осуществлении правоохранительной и судебной 

деятельности, при разработке методической рекомендаций особо следует обратить внимание на следующие 
правовые моменты. Высокопрофессиональная оценка проектов, деятельности, нормативов, имущества, активов 

и т.д., являясь непременным условием успешной работы Центров недвижимости, банковской и страховой 

систем, инвестиционных фондов, кредитных и иных учреждений, как правило, не требует обращения к 

судебно-экспертной системе, поскольку осуществляется в рамках гражданско-правовых отношений, в так 

называемых «бесспорном порядке». Поэтому следует считать общепринятым правовым началом вывод о том, 

что: существование правового института оценки движимого и недвижимого имущества не может являться 

исключительной прерогативой судебно-экспертных органов, как это традиционно признается в сложившимся 

правовом пространстве. 

В связи с принятием закона РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» и признанием 

института оценки как самостоятельной вне судебной деятельности, необходимо на уровне гражданско-

процессуального кодекса РК осуществить четкую дифференциацию процессуальной и не процессуальной форм 

экспертиз. Если для первой из них характерно использование специальных научных знаний в уголовном, 
гражданском и административном производстве при доказательствах, то для второй (не процессуальной) - 

использование научных знаний преследует цель выдачи заинтересованным лицам и организациям справочно-

информационной информации. Как показывает анализ экспертной практике гражданские правоотношения в 

современных условиях, являются доминирующими относительно уголовно-правовых и требуют качественного 

развития других отраслей права, как, например, страхового или финансового. 

Деятельность эксперта-оценщика регламентируется Законом РК «Об оценочной деятельности в 

Республике Казахстан» и «Кодексом оценщика». Он руководствуется положениями утвержденных стандартов. 

Признанием необходимости и важности данной деятельности является тот факт, что в перечне специальностей, 

утвержденных Департаментом аттестации научных кадров РК в качестве самостоятельной выделена 

специальность «оценка», а приказом Министерства труда и социальной защиты от 07.08.97г., № 130-п 

утверждена квалификация «Оценщик (эксперт по оценке имущества)». 
Разумеется, что выдача эксперту (оценщику) лицензии на оценочную деятельность должна 

осуществляться при подтверждении им соответствующей квалификации, которая, в том числе, предполагает 

свободное владение научно разработанной методикой по оценки объектов.  

При оценке машин и оборудования обычно применяют три подхода: затратный, сравнительный и 

доходный. Доходный подход в данной работе не применялся. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки есть величина стоимости объекта оценки, полученная как 

итог обоснованного Оценщиком обобщения результата расчетов стоимости объекта оценки при использовании 

различных подходов к оценке и методов оценки. Она может быть признана рекомендуемой для целей 

совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 

объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕСТНОСТИ: ПРОЦЕДУРА И ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Тажимуратова А., Демеуова Г. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

В результате рыночных преобразований в Республике Казахстан прежняя система бухгалтерского учета 

не смогла полностью отразить новые операции организаций. Потребовались перемены в уточнении 

концептуальных основ и методологии бухгалтерского учета и отчетности. В последствие развивается 
консолидированная отчетность — отчетность, характеризующая финансовое положение и эффективность 

деятельности нескольких экономических субъектов. 

Составление консолидированной отчетности связано, прежде всего, скрупными транснациональными 

корпорациями (ТНК), чьи акции котируются на фондовых биржах и операции носят международный характер. 

Многочисленные мелкие и средние компании в большинстве случаев освобождаются от необходимости ее 

составления. Вместе с тем значение консолидированной отчетности выходит за чисто информационные рамки, 

поскольку имеет вполне конкретных пользователей, — инвесторов и акционеров. Внутрифирменные операции 

могут создавать нереалистичную картину активности группы компаний, ее продаж, расчетов, запасов, 

финансовых результатов. Консолидированная отчетность представляет более объективную картину операций и 

финансового положения единой экономической единицы, не заменяя отдельных финансовых отчетов компаний 

группы, поскольку отражает ее экономические взаимосвязи. 

Несомненно, консолидированная отчетность содержит важную информацию для принятия финансовых и 
управленческих решений. Если материнская компания удовлетворяет перечисленным выше критериям, она 

обязана составлять консолидированную отчетность. Это относится к каждому дочернему предприятию группы. 

Компания, имеющая дочерние предприятия, не составляет консолидированную отчетность, если в свою 

очередь является дочерним предприятием, а ее материнская компания составляет 

консолидированнуюотчетность. Консолидирование должно обеспечить исключение повторного учетавзаимных 

операций компаний группы. 

При составлении консолидированной отчетности данные отчетности материнской компании и дочерних 

предприятий объединяют поэтапно, чтобы представить их как единую хозяйственную организацию. В этих 

целях сначала постатейно суммируют статьи отчетности компаний группы, а затем исключают взаимные 

инвестиции и операции. В общем виде это можно представить следующим образом:затраты по инвестициям 

инвестора элиминируются собственным капиталом инвестируемых предприятий;остатки непогашенной 
задолженности по внутрифирменным операциям, таким, как внутрифирменные продажи, расходы, займы, 

дивиденды, элиминируются полностью;нереализованная прибыль по внутрифирменным операциям в остатках 

товаров и в основных средствах элиминируются в полном объеме;нереализованные убытки по 

внутрифирменным операциям в остатках активов также элиминируются;чистая прибыль, принадлежащая 

сторонним (миноритарным) акционерам дочернего предприятия (доля меньшинства), указывается отдельно 

отприбыли, принадлежащей материнской компании;в консолидированной отчетности следует также выделить 

долю меньшинства в нетто-активах (или собственном капитале). 

При составлении консолидированного баланса особое значение имеетпорядок объединения долговых 

обязательств. С правовой точки зрения концерн (группа предприятий) не может иметь долговых обязательств 

или задолженности по отношению к самому себе. Поэтому кредиты и прочие долговые обязательства, 

отчисления в резервный фонд и задолженность междупредприятиями, входящими в группу, должны 
исключаться. Это касается,прежде всего следующих статей баланса: задолженности по взносам в уставный 

капитал;расчетов по коммерческим операциям;кредитов, выданных предприятиям группы; долгосрочных 

финансовых вложений. 

Элиминируются инвестиции материнской компании в дочерние предприятия и доля, принадлежащая 

материнской компании в акционерном капитале дочерних предприятий. Статьи собственного капитала 

дочернего предприятия, подлежащиеконсолидации, следующие: уставный капитал, резервный капитал, чистая 

прибыль (чистый убыток) текущего года. 

В консолидированную бухгалтерскую отчетность не включаются отчеты предприятий, в принципе 

входящих в сферу консолидирования, но не представляющих интереса для объединения. К ним относятся 

компании, контроль над которыми можно считать временным.Например, контрольный пакет акций дочернего 

общества приобретается и находится в собственности материнского общества исключительно с целью его 

последующей продажи в недалеком будущем, это могут быть дочерние общества, действующие в условиях 
долгосрочных непреодолимых ограничений, которые лишают их возможности переводить денежные средства 

на счет материнского общества. Например, из-за валютных ограничений на зарубежных филиалах, 

«блокирования» банковских счетов и т.п. 

Ниже приведен пример консолидированной финансовой отчетности групп компаний. 
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Корректировки: 

(1) ДТ «Акционерный капитал ДК»  

КТ «Инвестиция МК в ДК» 100 ден.ед. 
В результате этой корректировки в акционерный капитал в консолидированной отчетности будет 

показан в размере акционерного капитала МК. 

(2) ДТ «Кредиторская задолженность»  

КТ «Дебиторская задолженность» 155 ден.ед. 

ДТ «Выручка»  

КТ «Себестоимость» 1 200 ден.ед. 

Показатели консолидированной финансовой отчетности (столбец «КФО») получается путем построчного 

суммирования показателей МК и ДК и консолидационных корректировок, т. е. КФО = МК + ДК + 

Консолидационные корректировки: (1) и (2). 

Материнская компания и все ее дочерние компании (пусть даже и контролируемые не на прямую, а через 

другие дочерние компании) образуют Группу. В данном примере рассматривалась ситуации 100 % участия МК 
в ДК. В ситуации, когда участие МК в ДК составляет менее 100 %, возникает необходимость отражений доли 

меньшинства или неконтролирующей доли участия (НДУ), представляющей собой капитал дочерней компании, 

которым материнская компания не владеет прямо или косвенно. 

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что консолидированная отчетность не является 

отчетностью юридически самостоятельного предприятия. Ее целью является получение общего представления 

о результатах деятельности корпоративной семьи. Она имеет явную информационную и аналитическую 

направленность;результаты сделок между членами корпоративной семьи не включаются в консолидированную 

бухгалтерскую отчетность. В ней показывают только активы и обязательства, доходы и расходы от операций с 

внешними контрагентами. Любые внутригрупповые финансово-хозяйственные операции идентифицируются и 

исключаются в процессе консолидации. Консолидация не является простым суммированием одноименных 

статей финансовой отчетности компаний группы. 

Использованные литературы: 
1. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 

года, № 234-111.Астана – 2007. 

2. ББ МСФО №1(49) - Ежемесячное издание, ИД БИКО.- Алматы – 2008,2-11 с. 

3. МСФО по состоянию на 1 января 2008 года - ИД БИКО, Алматы, 2008. 

4. Методические рекомендации по применению международных стандартов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности.- ИД БИКО, 2008, 123-128 с. 

5. https://buh.ru/articles/documents/38717/. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ «СЕРВИТУТА» ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Таирова Ж., Аятоллина А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Сервитут (лат. servitus - служение вещи) - это вещное право. Содержание сервитута - ограниченное 

законом или договором вещное право, согласно которому используется находящийся в чужой собственности 

земельный участок. В настоящее время сервитут - это право лица, в отношении не принадлежащего ему 

земельного участка, а также ограниченные вещные права в отношении принадлежащих другим лицам зданий и 

сооружений. Сервитут выражается, в частности, в следующих ограниченных вещных правах: 

https://buh.ru/articles/documents/38717/
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а) право прохода по земельному участку в собственности другого лица или иную недвижимость;  

б) право проезда; 

в) право прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения 

водоснабжения и мелиорации и т.д.; 

г) право доступа к источнику воды. 

Не исключаются взаимные сервитуты в тех случаях, когда, например, собственники расположенных 

рядом земельных участков имеют "встречные" ограниченные вещные права (прохода, прокладки трубопровода 

и т.д.) в отношении участков друг друга [1]. 
В Земельном кодексе РК определены виды сервитутов, то есть на  частные и публичные. Основания 

определения частного сервитута: 

1) прохождение и (или) проезда через соседний или иной земельный участок, при условии 

невозможности прохождения на свой земельный участок через иной путь или такой путь затруднен.  

2) прокладки и (или) использования необходимых линий электропередачи, связи, обеспечения 

водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, газоснабжения, мелиорации и других потребностей частного 

собственника или землепользователя, в связи с невозможностью обеспечения ими иным путем. 

 Основания установления публичных сервитутов: 

1) прохождение через участок, находящийся в чужом владении, для обеспечения доступа к объектам 

общего пользования, кладбищам, погребениям и иным культовым объектам; 

2) использования земельного участка в целях прокладки и эксплуатации коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры при невозможности 
реализации этой цели без этого либо данное действие влечет большие расходы; 

2-1) использования земельного участка в целях размещения и осуществления линейной части 

магистральных трубопроводов; 

3) установления на данной земле межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 

4) установления водопоя и получения воды; 

5) проведения домашних животных через чужой земельный участок;  

6) для организации и осуществления охоты, рыболовства установление сервитута на чужом земельном 

участке с замкнутом водоемом, в точные сроки сбора дикорастущих растений и в строго определенном 

порядке; 

7) для осуществления изыскательских, исследовательских и иных работ временное использование 

земельного участка; 
8) свободного доступа к прибрежной полосе; 

9) по решению государственных органов использование земельного участка для проведения культурно-

массовых мероприятий по; 

Отличие публичного сервитута от частного в его определении, это происходит путем принятия решения 

местного исполнительного органа об обременении определенного земельного участка сервитутом. Частный же 

сервитут определяется путем договора, в данном случае правоотношения регулируются гражданско-правовым 

законодательством, в частности, статьями 22 – 24 Гражданского кодекса РК [2]. 

В этом случае в порядке досудебного урегулирования спора составляется договор и отправляется для 

подписания другой стороне – собственник земельного участка. Если же будет отказ в подписании, возможно 

обращение в судебные органы для установления сервитута на этом земельном участке. 

По Земельному кодексу РК, по основаниям возникновения сервитута устанавливаются обязанности 
собственника земельного участка по предоставлению сервитута лицам, заинтересованным в этом [3]. Но данная 

обязанность не является постоянной и бесплатной. Это говорит о том, что собственник земельного участка 

может требовать плату с лиц, заинтересованных в предоставлении сервитута. В отношении определения 

сервитута на землях, которые входят в государственную собственность, платность сервитута реализуется через 

бюджет. 

Кроме того, согласно Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» выделяются «личный сервитут» и «сервитут в пользу господствующего земельного участка или 

иного объекта недвижимости». Согласно п.29 ст.1 Закона, сервитут в пользу господствующего земельного 

участка или иного объекта недвижимости – это вид сервитута, по которому сервитут определяется в отношении 

соседнего земельного участка для удовлетворения потребности в прохождении через него, в установлении 

водоснабжения и т.д. 

П.4 ст.1 Закона определяет личный сервитут – это вид сервитута, устанавливаемый в отношении 
конкретного лица, не имеющего связи по собственническим отношениям с данным земельным участком. 

Сервитут регистрируется государством. Вышеназванным Законом установлено, что сервитут на 

земельный участок, определенный на срок более одного года, должен быть зарегистрирован как вещное право 

обязательной государственной регистрации. В данном случае основным объектом выступает земельный 

участок, его собственник обладает правом ограниченного пользования чужим земельным участком [4, п. 30 ст. 

1]. Регистрация государства в правовом кадастре устанавливает возникновение, изменение и прекращение 

сервитутов, которые определяют право ограниченного пользования чужим земельным участком. 

Государственная регистрация не требуется в отношении сервитутов, установленных нормативными правовыми 

актами, также и относительно не закрытых для общего пользования земельных участках и прохождения через 
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них, публичные сервитуты, сервитуты менее года. Надо отметить, в данном Законе сервитут – это право, 

обременение, преимущественный интерес. 

Сервитут при смене собственника, при осуществлении распорядительных действий с земельным 

участком, остается. Это подтверждается статьей 73 Земельного кодекса РК, то есть сервитут сохраняется при 

осуществлении любых вещных прав или смене собственника.  

Но сервитут не может быть объектом сделки, он переходит с правом собственности на земельный 

участок. 

Основаниями прекращения сервитута являются: 
1. если отказывается обладатель данного права; 

2. если сервитут не использовался 3 года; 

3. прекратился срок, который был установлен договором между сторонами, решением суда, по иным 

основаниям, установленным законодательством РК; 

4. прекращается в одностороннем порядке в законодательном отношении; 

5. прекращается по заявлению собственника земельного участка в судебном порядке из-за 

ненадлежащего его использования или если отпали основания, по которому данный сервитут был установлен; 

6. прекращается публичный сервис тут, если нет потребности в его установлении по акту местных 

исполнительных органов.  

7. публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он 

был установлен, путем принятия решения местного исполнительного органа об отмене сервитута. 
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Такишева Г. А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Еще в начале 20 в. использование в Казахстане научных психологических теорий применительно к 

бухгалтерскому учету считалось сомнительным. Приведение национальной системы бухгалтерского учета в 

соответствие с требованиями рыночной экономики и Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) изменило роль и содержание бухгалтерской профессии в Казахстане. Персоналистический характер 

бухгалтерского учета до конца не исследован и за рубежом, где появление трудов по изучению 
психологических аспектов применительно к бухгалтерскому учету около пятидесяти лет назад и было 

обусловлено развитием теории и практики прежде всего управленческого учета. Цель нашего исследования – 

оценить перспективы развития бихевиористского направления в современном бухгалтерском учете. 

Психология как самостоятельная наука о поведении выделяется только в XX в. В 1903 г. французский социолог 

Габриель Тард впервые вводит термин «экономическая психология». Как самостоятельное научное 

направление в психологии наука об экономическом поведении человека выделяется в 60-е гг. XX в. В 

экономике же получило развитие новое аналитическое направление, бросившее вызов неоклассической 

экономической теории, – поведенческая (бихевиористская) экономика. Термин «поведенческая экономика» 

введен в 1951 г. американским ученым Джорджем Катоном. Идеи и подходы, появившиеся в рамках 

поведенческой теории, получили как академическое признание (экономика права, теория потребительского 

выбора, теория экономического развития, финансовая теория, теория игр, теория государственных финансов и 

пр.), так и признание в политических кругах (журнал «Тайм» ("Time") назвал группу ближайших советников Б. 
Обамы «бихевиористской командой мечты» (2009 г.), при кабинете министров в Великобритании создана 

группа по разработке поведенческой политики (2010 г.) 

Поведенческая (бихевиористская) парадигма англо-американской школы бухгалтерского учета, 

сформировавшаяся во времена Великой депрессии, оказала серьезное влияние на становление прежде всего 

управленческого учета, который в настоящее время охватывает многообразные аспекты деятельности 

хозяйствующих субъектов. Бихевиористские исследования в управленческом учете сконцентрированы на 

изучении стилей управления, бюджетов и нормативов, подходов к оценке менеджеров, организационной 

культуре, типам контроля, внедрению кодекса этического поведения предприятия, информационного процесса 

в управленческом учете и поведения сотрудников, сбалансированной системы показателей. Во второй половине 
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XX в. исследования поведенческих аспектов управленческого учета послужили началом развития нового 

направления в рамках управленческого учета, а именно учета по центрам ответственности или, как его еще 

называют, «поведенческого учета». Опираясь на понимание механизма поведения как связи стимула 

(документа) и реакции (реакция бухгалтера), сторонники применения бихевиоризма сделали вывод о том, что 

работа бухгалтера попадает под четкую стандартизацию с набором заданных решений и правом выбора, т. е. 

профессиональным суждением, причем не только профессиональным суждением бухгалтера, но и аудитора, 

аналитика, инвестора. Это позволило применить принципы бихевиоризма в финансовом учете в рамках 

предоставления отчетных данных в более удобном виде для различных групп пользователей, при развитии 
профессиональной этики бухгалтера, при построении учетной системы хозяйствующего субъекта. В рамках 

налогового учета также возможно применение исследуемого нами подхода при изучении различных аспектов 

профессионального суждения и процесса принятия решений как налогоплательщиков, так и консультантов по 

налоговым вопросам. Проблема психологической составляющей учетно-аналитической деятельности 

проявляется в многообразии вопросов как с позиции исполнителя – бухгалтера (процесса подготовки учетных 

данных), так и с позиции пользователя (процесса потребления информации). 

Бихевиористские исследования в области бухгалтерского учета продолжаются и в настоящее время – 

рассматриваются новые проблемы, расширяются границы исследований. Считаем целесообразным выделить и 

проанализировать некоторые из них: 

1. Пиар-отчетность, а именно применение маркетинговых технологий в процессе формирования 

финансовой и управленческой отчетности организаций. Обсуждение подобных тем вызывает неоднозначную 

реакцию в мире ученых и бухгалтеров-практиков. Основной аргумент «против» – прямая ассоциация 
маркетинговых технологий с технологией продаж. Продолжим цепочку рассуждений: если мы хотим выгодно 

продать конечным внешним информационным потребителям бухгалтерскую отчетность, то, применяя 

маркетинговые технологии, мы приукрашиваем «товар» и скрываем его недостатки, а это уже противоречит 

цели бухгалтерского учета – формировать своевременную, качественную и достоверную информацию о 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Мониторинг результативности бухгалтерской отчетности, а именно оценка эффективности 

информационного сервиса, предоставляемого учетной системой хозяйствующего субъекта. С позиции 

институционализма бухгалтерский учет – это система отношений между бухгалтерами и пользователями 

информациями. В современном мире наблюдается стремительное ежедневное увеличение скорости получения 

информационных данных. Например, WorldWideWeb содержало в 2003 г. более 170 терабайт информации, что 

соизмеримо с размерами семнадцати библиотек Конгресса США. Наблюдается тенденция к стремительному 
росту количества информации, ежегодные темпы роста оцениваются на уровне 30 %. Это приводит не только к 

тому, что пользователям становится все труднее найти соответствующую информацию и сравнить все 

имеющиеся варианты, но и сделать различия между полезной и бесполезной отчетной информацией в едином 

информационном потоке предприятия. Бухгалтерская отчетность должна быть релевантной, т. е. отвечать 

объективным синтаксическим критериям, правилам и принципам бухгалтерского учета; пертинентной, т. е. 

соответствовать субъективным ожиданиям пользователя и результатам поиска, опираться на семантические и 

прагматические критерии, позволяющие оценить степень понятности и полезности учетной информации с 

точки зрения пользователей. При сочетании различных видов бухгалтерского учета возможны новые пути 

решения проблем информационной избыточности и информационной недостаточности для различных групп 

пользователей. 

3. Психология бухгалтера и учетная деятельность. Корпоративные стандарты управления, системы 
документооборота, возможности межуровневой ротации кадров, большой объемобрабатываемой информации – 

все это обусловливает высокие квалификационные требования, предъявляемые к учетным работникам. В 

соответствии с целями и стратегическими планамиразвития организации и требованиями к квалификации 

должности целесообразно разрабатыватьмодель компетенций главного бухгалтера – это описание стандартов 

поведения, деловые и личностные качества, знания, умения и навыки, необходимые для успешного выполнения 

работы. 

Профессиональный стандарт важен для карьерного роста учетного работника, поскольку он раскрывает 

потенциальный вектор его профессионального развития (дополнительные умения и знания в области 

внутреннего контроля, налогового планирования, налогового учета и отчетности, финансового анализа, 

бюджетирования и управления денежными потоками). Внешние заинтересованные стороны и регуляторы 

предъявляют все более жесткие требования к финансовой отчетности, публичная финансовая и управленческая 

отчетность должна быть прозрачной и должна составляться за короткий срок. Следовательно, возникают, во- 
первых, проблемы с точностью и контролем, что увеличивает риск дорогостоящих ошибок бухгалтерского 

учета; во-вторых, это приводит к сверхурочной сезонной работе бухгалтерских служб, а значит, высокой 

текучести кадров. Деятельность бухгалтера связана со стрессом: постоянные изменения и противоречивость в 

законодательстве, конфликт интересов групп пользователей учетной информацией, дефицит времени, 

постоянное нервное напряжение, однотипность профессиональной деятельности, необходимость постоянного 

повышения квалификации, риск принятия неверных решений и т. д. Изменение психологии малостатусного 

учетчика на влиятельного финансового менеджера (главный бухгалтер, аналитик, аудитор) связано с тем, что в 

бухгалтерском учете есть алгоритмы решения задач отраслевого национального и глобального уровня, что 

доказывается признанием в глобальной экономической политике Международной федерации бухгалтеров 
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значения национальных профессиональных сообществ. Бухгалтер должен обладать умением принимать 

решения в ситуациях с многовариантными исходами, поэтому растет роль профессионального суждения 

бухгалтера, его влияние на формирование учетной политики, подготовку финансовой отчетности и результаты 

деятельности организации. Использование профессионального суждения в практике российского 

бухгалтерского учета связано с определенными трудностями. Во- первых, частое изменение российского 

бухгалтерского и налогового законодательства и недостаточно высокая квалификация бухгалтеров не 

повышают самооценку последних. Во- вторых, приоритеты руководства и высокая интенсивность работы 

бухгалтера побуждают его выделять налоговый вид учета как базовый (особенно в малом и среднем бизнесе). 
В-третьих, бухгалтер, как правило, старается избежать конфликтных ситуаций. При решении спорного вопроса 

проще руководствоваться нормативным актом, чем заявлять руководителю (собственникам) о своем 

профессиональном мнении. 

Бухгалтерский учет – это социальная наука, производная имеющейся среды, на него влияют уровень 

представлений о ценностных ориентациях менеджеров, собственников, общеполитические факторы; правовая 

система, наконец, учетные традиции. Таким образом, использование психологических теорий в бухгалтерском 

учете оправдано и обосновано. Формирование национальной учетной субкультуры без согласованности с 

общественными социальными ценностями и установками безрезультатно. Цели и задачи бухгалтерского учета 

формируются в зависимости от экономико-политической ситуации в стране, менталитета общества, 

национальных традиций, исторических условий. 
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ШЕТЕЛ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ  

АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ЖОЛЫН КЕСУ ШАРАЛАРЫ 

 

Танжарбаева А.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлық мәселесін әрбір мемлекетте, түрлі халықаралық ұйымда кездестіруге 

болады. Бірақ ол барлық жерде бірдей бола бермейді. Тарихи дәуір және мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 

даму кезеңіне қарай сыбайлас жемқорлықтың пайда болу мәселелеріне де әр алуан болып келеді. Кейбір шет 

елдердің мемлекеттік басқаруында және мемлекеттік қызметінде жемқорлықтың алдын алуға және жоюға 

бағытталған әкімшілік қалыптың кешендері құрылған. Бірқатар мемлекеттерде шенеуніктердің ар кодексі 

немесе этикалық кодекстер жиынтығы болып табылатын арнайы заңдар қабылданған. Осыған орай, шетел 

мемлекеттеріндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және жолын кесу шараларына назар аударайық. 

Транспаренси Интернешнлдің мәліметтерін негізге ала отырып, сыбайлас жемқорлықтың жер жүзіне 

таратылу айырмашылықтарын және қазіргі әлемдегі жемқорлықтың деңгейін зерттеу мақсатында, әлем 

картасындағы сыбайлас жемқорлық туралы айтқанда,барлық елдерді шартты түрде төрт санатқа бөлуге болады: 
1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті табысты жүргізіп отырған елдер; 2) сыбайлас жемқорлық орташа 

деңгейдегі елдер; 3) сыбайлас жемқорлықпен өте келелі мәселелері бар елдер; 4) сыбайлас жемқорлық  

айырықша байқалатын елдер. Әрі қарай осы жүйені негізге аламыз. 

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті табысты жүргізіп отырған елдерге Дания, Финляндия, Швеция, 

Жаңа Зеландия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Австралия , Сингапур, Люксенбург, Ирландия, 

Германия, Ұлыбритания, Израиль, АҚШ, Австрия, Исландия, Жапонияны жатқызуға болады. 

Жоғарыда аталған елдердегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті ұйымдастырудың кейбір 

ерекшеліктері – осы елдердің үкіметі сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп деп қарайды. 

Сондықтан сыбайлас жемқорлық сырттан төнген және ішкі қауіп ретінде қабылданып, соған байланысты 

онымен күрес көлемді және кешенді сипат алады. 

Мысалы, Нидерландыда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес өзіне мыналарды енгізеді: 

- Сыбайлас жемқорлыққа бейім тұратын мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарда мониторинг жүйесін 
енгізу және осы жерлерде қызмет ететідерді қатаң бақылап отыру. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізетін 

тұлғаларды лауазымға тағайындау; 

- Сыбайлас емқорлық әрекеттерін жазалау жүйесі – бұл мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істеуге қатаң 

тиым салуды және мемлекеттік қызмет ұсынатын барлық әлеуметтік жеңілдіктерінен айыруды көздейді; 

- Лауазымдық тұлғаның жағымды әрекетін көтермелеу жүйесі – шенеунікке өз қызметін тиімді де адал 

орындауы үшін матералдық тұрғысынан да, адамгершілік тұрғысынан да жағдай жасау; 

- Арнайы полиция типіндегі сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі мемлекеттік қауіпсіздік жүйесі; 
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Компаративтік талдау бойынша, әр мемлекеттің өзінің күресу жолы, әдісі, тәсілі бар. Ал басқа жағынан 

қарасақ, көптеген мемлекеттердің сарапшылары біркелкі ережелер нормаларын қолдау керек деп ұсыныс 

жасайды. Тіпті, бүкілұлттық тәртіп әдептігін қалыптастыру қажет дейді. Осы орайда, 1995 жылы 

Ұлыбританияда Нолан Комиссиясы 7 қағида қабылдады: 

1. Риясыздық. 2. Сатылмастық. 3. Әділдік. 4. Есептілік. 5. Ашықтық. 6. Арды, абыройды сақтаушылық. 7. 

Сайлау үрдісіне қаржы мәселесіне бақылау жасау; мүлік мәселесін шектеу.  

Францияда мемлекеттік қызметкерлерге тексеру және бақылау қол астындағы кәсіпорындардың 

әрекетіне араласуға тыйым салады. Кейде көрсетілген міндет мемлекетттік қызметтен кеткеннен кейін де, сол 
шенеуніктің артынан сақталынып қалады. Билікті жеке басы үшін пайдалану жөніндегі нормалар жүйесінде 

басты орынды, сөзсіз, бұқаралық лауазымдық тұлғалардың белсенді пара беру және сылбыр пара алу 

парақорлығы үшін қылмыстық жауапкершілік туралы нормалары алады. 

Параны алғаны, ұсынғаны, парақорлық және парақорлыққа пара беру үшін бірдей жазаланады: 10 жылға 

түрмеге қамалынады және 1 млн. франк көлемінде айыппұл төлейді. Лауазымдық тұлғаларға лауазымнан 

босағаннан кейін 5 жылға дейін өзінің капиталымен жұмыс істеуге, жеке кәсіпорындарға кеңес беруге тиым 

салады.  

Францияның ерекшелігі – соттардың жасаған, Төрелік сот мүшелерінің немесе соттың, не жеке 

адамдардың шақыруымен келген, екі жақты келістіру үшін сотпен шақырылған сарапшылардың арнаулы 

парақорлық құрамын бөліп көрсету. Көрсетілген әрекеттер 10 жылға түрмеге жабумен және 1 млн. франк 

айыппұл төлеумен айыпталады. 

Байқағанымыздай, шетел мемлекеттерінде жемқорлыққа қарсы заңнама күресудің барлық құқықтық 
құрадарын, яғни қылмыстық-құқықтық қана емес, қолдану жағына қарай және жемқорлықтың алдын алу 

жағына қарай дамып жатқандығы көрініп тұр. Осы елдердегі сыбайлас жемқорлықтың көріністеріне талдау 

жасау, Қазақстан үшін тиімді сыбайлас жемқорлыққа қарсы пайдалы әрі тиімді озық ұлттық стратегияны 

жасауға көмектеседі. Біріншіден, сыбайлас жемқорлықпен күреске бағытталған мемлекеттің жоғарғы 

басшысының күшті саяси жігері және соның негізінде құрылған мемлекеттік, экономикалық, әлеуметтік және 

құқықтық сипаттағы сыбайлас жемқорлықпен күрес саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясат. Екіншіден, 

мемлекеттік әкімшілік жүйесінің бәріне азаматтық қоғам жағынан ұйымдастырылған әлеуметтік бақылау және 

құқық бұзушылардың қылмыс жөнінде іс қозғау мүмкіндігімен қамтамасыз ету. Үшіншіден, билік жүргізуге ие 

тұлғлардың, мемлекеттік қызметкерлердің қызметінің тазалығы жөніндегі мониторингті жүзеге асыруы, 

тәуелсіз органдардың алдында қатаң есеп беруі. Осы қағидаларды сақтау ұлттық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясаттың мықты негізі болады деп санаймын. 
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ҚАЗАҚ-АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ «ЖҰЛДЫЗ» КОНЦЕПТІСІ 

 

Тасболат Г. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қай халықтың болмасын көне замандардан бері қалыптасқан өзіндік болмыс-бітімі, ұстанымы, салт-
дәстүрі, рухани құндылықтары – сол халықтың қанша жылдан бергі жүріп өткен жолы, сол ғұмырының айнасы. 

Сан ғасырдан бері сақталып келе жатқан, осы уақытқа дейін қаймағы бұзылмаған ұлт қазыналары – тек тарих 

үшін ғана емес, ұрпақтан-ұрпаққа берілетін мәдениетіміз, ұлттық қасиетіміз болып саналады. 

Концепт терминінің теориялық негіздері Д.С.Лихачев, Н.Д.Арутюнов, Е.С.Курбяков, А.Н.Мороховский, 

Н.К.Репцев, В.В.Колесов, А.П.Бабушкин, В.А.Маслов, А.Л.Туревич, А.Вежбицкая, Ю.А.Степанов т.б. 

ғалымдардың ізденістерінде өзіндік қырларынан көрінген. Концепт адам санасындағы ұлттық бірліктерді, 

психикалық ресурстарды, адам білімі мен тәжірибесі арқылы жинақталған ақпараттық құрылымды, ментальдық 

лексиконның, концептуалдық жүйенің адамзат психикасында бейнеленген барлық әлем бейнесінің оперативті 

мазмұндық бірліктерін түсіндіреді [1]. 
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Ең алғаш концепт терминін «Латын-орыс» сөздігінде философ Ансельм (1033-1109) пайдаланған 

болатын. Латын тілінде бұл термин мынадай мағынада қолданылған: 1) байланыс, жиынтық, жүйе (связь, 

сумма, система); 2) қойма (склад); 3) құқықтық актілер тұжырымдамасы (заключение законных актов); 4) ұрық 

қабылдау; 5) сөйлем [2]. 

Концепт ұғымы адамзат іс-әрекеті нәтижесінің мазмұны, тәжірибе мен білім мазмұнын бейнелейтін 

ұғымдар, әлемді тану процесі туралы танымдарға жауап береді. Концепт – латынша «conceptus» көптеген 

формалардың мазмұнын өзіне жинақтаушы және солардың бастауы дегенді білдіреді. Концепт терминінің 

мағына ауқымының кеңдігі соншалықты, зерттеуші тарапынан оған берілген анықтамалар әрқилы және сан 
алуан. Негізінен бәрінің ой-пікірлері концепт деген ұғымға саяды [3, б.42]. 

Ал, «концепт» ұғымы дегеніміз – адам санасында тұрған орта, дін, мәдениет, жалпы айтқанда, 

дүниетаным негізінде белгілі бір ұрпақтан өзгеріссіз беріліп отыратын құндылық [4, б.31]. 

Концепт санада танылу деңгейіне қарай бірнеше топқа бөлінеді: Олар: метафизикалық (жан, өлім), 

ұлттық мәдени концепт (жусан, домбыра, баспалдақ), эмоционалды концептілер (қуаныш, қайғы, бақыт). 

Қазақ тіліндегі «жұлдыз» сөзі ұлттық мәдени концептіге жатады. Қазақ-ағылшын тілдеріндегі жұлдыз – 

star сөздерінің мағынасы екі тілде де бірдей. Мысалы: 

Жұлдыз - Түнде жарқырап көкте нүктедей болып, көрінетін аспан денесі. 

The staris a visible heavenly body at night, with a bright spot in the sky. 

«Жұлдыз» сөзі, негізінен, қазақ тілінде яғни біздің сөз қолданысымызда көптеген мағыналар береді. Сол 

бір ғана атаумен беріліп, түрлі мағына білдіретін «жұлдыздардың» негізінен сыртқы бейнелері ұқсас болып 

келеді. 
Мысалы, жұлдыз, біріншіден, аспан денесі болса, екіншіден, әскери дәрежеге байланысты тағылатын 

белгі, үшіншіден, Кеңес үкіметінің айырым белгісі де болады, төртіншіден, жұлдыз бейнелі жәндік түрі – 

жұлдызқұрт, бесіншіден, жұлдыз атауымен аталатын ою-өрнек түрі де мысал бола алады. Осы аталғандардың 

барлығы бес жұлдызды белгі ретінде сипатталады. 

Біздің түсінігімізде «жұлдыз» сөзі жарқырау, нұрын шашу, сәуле шығару деген ұғымды береді. 

Сондықтан да, жұлдызды жарық символы ретінде қарастырамыз. Осыған байланысты, қазақ тілінде көптеген 

тұрақты сөз тіркестері де қалыптасқан. Мысалы, жұлдызы жанды, жұлдызы сөнді, жұлдызы жарқырады, 

жұлдызы аспандады, жұлдызы жарық, жұлдызы ыстық, жұлдызы оңынан туды, жұлдызы қарсы, жұлдызы 

жоғары, жұлдызы түзелді т.б. көптеген тіркестер бар. 

«Жұлдыз» сөзі ағылшын тілінде де тұрақты тіркестерде кездеседі. Мысалы: 

bless one’s stars/ thank one’s lucky stars (that…) = Құдайға шүкір де/ = тәубе де /= осыған да рахмет айт 
[M: тағдырыңа риза бол].  

‘You’ve got  youth. You’ve got some education. And you’re not bad looking’. 

‘That’s what makes me laugh. If I’d had a squint in my eye or a hump-back I’d have been all right. I’d be in 

Sydney now. You are no beauty, doctor’. 

‘I am conscious of the fact and resigned to it’. 

‘Resigned to it! Thank your lucky stars every day of your life!’ 

Somerset Maugham. The Narrow Corner. ch. 28. 

Сен жассың. Білімің бар. Әрі сымбатты жігітсің. 

- Мені құртқан осы қасиетім. Егер мен қыли немесе бүкір болсам, өмірім өзгеше арнамен кетер еді. 

Қазір Сиднейде болатын едім. Сіздің түріңіз онша емес, дәрігер. 

- Иә, білем, және оған әлдеқашан мойынсұнғам. 
- Мойынсұнғам дейді! Сіз бұған күнде Құдайға шүкіршілік етуіңіз керек. [5, б.570] 

have one's star in the ascendant  = жұлдызы жану / = бағы жану /= жолы болу [М: өмірінде оң өзгеріс 

болу]. 

He had his star in the ascendant that day. * Сол күні оның жұлдызы жанды[5, б.570]. 

have stars in one’s eyes = көзінде от бар [М: өнер саласында болашағына үлкен үміт күттіреді] [5, б.570]. 

the stars and stripes || жұлдыздар мен жолақтар * [M: АҚШ-тың мемлекеттік туы]. 

Near the entrance, getting such breeze as blew from the sea, stood the governor’s house in a garden. The Stars 

and Stripes dangled languidly from a flagstaff. 

Somerset Maugham. Rain. 

Кіре берісте теңізден ескен желге бетін беріп, жасыл желекке бөленген губернатордың үйі тұр. 

Жалаусапта жұлдыздар мен жолақтар желбірейді. 

He quickly moved to the Stars and Stripes which was straining in the downdraught of wind from the high ground 
inshore. Brian Nicholson. 1997. A Conspiracy to Destroy Hong Kong.  ch. 6. Ден биік жағалауда желмен бірге 

желбіреп анадайдан көрініп тұрған әмеркен туына қарай жылдамдата жүрді [5,571]. 

Қазақ тіліндегі «жұлдыз» сөзі қатысқан фразеологизмдерді де топтап қарасақ болады. 

Жұлдызы жанды [жарқырады] Жолы болды, ісі алға басты, еңбегі жанды; бақытқа бөленді. Біз 

бірімізге-біріміз күлмей-ақ қояйық. Екеуміз де сәтсіз сорлымыз, біріміздің әдебиетте, екіншіміздің махаббатта 

жұлдызымыз жанбай-ақ келеді (М. Иманжанов). Омбы қаласында тірі бір жан білмейтін мұжық тақылеттес, 

шала сауатты кісінің де жұлдызы жарқырап шыға келді (Ә. Нұрпейісов) [6, б.271]. 

Жұлдызы жарқын 1. Өмірі кіршіксіз; Ол қашаннан жұлдызы жарқын адам. Өзінің биографиясы 

тамаша (Т. Ахтанов). 2. Беті ашық [6, б.271]. 
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Жұлдызы жоғары [жоғары көрінді] Мерейі үстем, дұшпанын мұқатып, иығы өсіп тұр деген 

мағынада. (Көбіне бал ашқанда айтады) [6, б.271]. 

Жұлдызы қарсы Өш, қас. Ескі әдет-ғұрыптың қандайымен болса да жұлдызы қарсы адамды мен 

осыдан көрдім (С. Мұқанов) [6, б.272]. 

Жұлдызы оңынан [соңынан] туды Бағы ашылды; жолы болды. (Бұрынғы уақытта бақытты кісіні 

«жұлдызды кісі» деп те атаған). Жұлдызың туып оңынан, Қаруың түспей қолыңнан. Алатау ассын атағың, 

Қарағым, жалғыз тілегім (Қ. Жапсарбаев). Айың тусын оңынан, Жұлдызың тусын соңынан. Хабарсыз кетсең 

Төлеген, Сансызбай атты ініңіз, Іздеп бір шығар соңыңнан (Ғ. Мүсірепов) [6, б.272]. 
Жұлдызы сөнді [ұшты] 1. Өлді, дүниеден қайтты. Басы ауырса: «Жарық жұлдызым сөнді» дер, Бар 

кінәні Дәрігерге төндірер (Ш. Смаханұлы). 2. Бақыты тайды. Осыдан бір жұма өткенсін, Алматыдан министр 

жіберген комиссия келді, бүкіл аурухана қызметкерлері әбігер болды. Пыш-пыш әңгіме көбейді. «Алманы 

орнынан алатын бопты», «Сапар бас хирург болады» дейді. Жұлдызы ұшты. Кім таратты. Ол арасын әзірше 

білу қиын (З. Шашкин) [6, б.272]. 

Жұлдызы түзелді Тағдыр таразысы оңғарылды; ісі, беті оңғарылды. Жұлдызы түзеліп, жолдарын 

оңғарып, жарық дүниеге екеуі қайта шығар заман туса, өздеріңе табыс етем (М. Әуезов) [6, б. 272]. 

Жұлдызы ыстық Сүйкімді, кісіні өзіне тартатын қасиетке ие. Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық деп, 

сенің анау келінге жұлдызың ыстық-ау, бала (Ауыз екі тіл) [6, б.272]. 

Міне, осы тіркестерге қарап отырып, біз ағылшын және қазақ тіліндегі қолданылатын «жұлдыз» сөзінің 

мағыналарын білдік. Қазақ тіліне қарағанда, ағылшын тілінде «жұлдыз» сөзі пассивті мағынада екенін 

аңғарамыз. Себебі, біздегі «жұлдыз» көптеген мағыналар береді және тұрақты сөз тіркестерінде, яғни, 
фразеологизмдерде де молынан пайдаланылады. 

Қорыта айтқанда, «жұлдыз» сөзінің берер мағынасы өте терең. Себебі, аспанда жарқырап тұрған 

жұлдызға біз барлық жақсы нәрсені, жарық нәрселерді теңейміз. Осы себепті ол тіліміздегі көптеген 

тіркестерде  кездеседі.  
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ПРОФЕССОР Қ.ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Тахирова Г.Қ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
 

Қазақ тілтану ілімінің тұнғыш профессоры, ғұлама ғалым Құдайберген Қуанұлы Жұбанов филолгия 

ғылымының барлық саласына түрен салған айтулы тұлға. Ол қазақ тілін 1920 жылдан бастап ғылым тіліне 

айналдыру ісімен нақты шұғылданған. Оны біз ғалымның артына қалдырған мол ғылыми еңбектері арқылы 

білеміз. 

Қ.Жұбанов тұтас дәуірдің болашағын қазақ тілінің өркендеуімен, ғылым тілінің дамуымен, қазақ 

интеллегенциясының қазақылануымен байланыстырады. Болашақтың сұранысы мен қажеттілігін көрегендікпен 

болжай білген ғалым Қазақстандағы озат оқытушылар съезінде былай дейді: «Қазақ тілін танып-білу қазіргі 

кезеңдегі өзекті мәселелердің бірі. Қазақ тілінің тарихын зерттеуге үлкен мән берілуі кере Болашақта қазақ тілі 

мен қазақтың әдеби тілінің бой көтеріп өркендеуі үшін біз орфография мен терминологияны дұрыс жолға 

қоюымыз керек». Осыдан-ақ терминологияны зерттеу нысаны етіп алғаны анық байқалады. 

Өзінің терминология мәселелері турасындағы жоспарлы жұмысы мен салмақты ойларын 30-жылдары 
жүзеге асыра бастады. Бұл жөнінде Ө.Айтбаев  «Тілғұмырлар» атты еңбегінде былай делінген: «1935 жылы 

енгізілген мәдениет саласы қызметкерлерінің Бүкілқазақстандық съезі ашылар қарсаңында Қ. Жұбановтың 

жетекшілігімен Мемелекеттік терминология комиссиясы «Бюллетенінің» 4 саны жарық көрді. Бұл төрт санында 

жария болған 17 зерттеу мақаланың тең жартысы термин мәселесіне бағышталған. Емле, әліппе, әріп жөніндегі 

мақалалардың өзінде термин сөзге соқпай кететіні жоқ» [1.381]. Бұл дегеніміз халқының рухани-мәдени, 

әлеуметтік-саяси өмірінде орын алған өзгерістердің ортасынан табылып, кез келген мәселенің (жазу, емле, 

терминология) басы-қасында жүрген Қ.Жұбанов. Бұл –бір. Екіншіден, енді ғана бой түзеп, қатарға қосыла 

бастаған қазақ терминологиясын жүйелі түрде зерттеген өз тұсындағы жалғыз лингвист тағы да Қ.Жұбанов еді. 
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Сол кезеңдегі қоғам өміріне назар аударсақ, ғылым тарихында алуан түрлі көзқарастар мен талас 

пікірлер жүрегені байқалады. Оның себебі, мына сөз термин, мына сөз термин емес деген талас-тартысқа нүкте 

қояр нақты анықтама мен қағидаттың жоқтығы. Терминнің мағынасын жан-жақты ашып түсіндіру барысында 

ойға оралатын тұжырымдаманың бірі «Термин –деген сөз,  тілдегі сөзге тән қасиеттердің ешқайсысы да оған 

жат емес» деген сөз [2. 6]. Профессор Қ.Жұбанов өз сөзінде: « ... термин ғып алған сөздер көбінесе-ақ адам 

түсінбейтін сөздер болып шыққан» дейді [3.350]. 

Демек, заман жылжыған сайын «термин деген не?», «термин деп нені танимыз?» деген сұрақтар көбейіп, 

терминге анықтама беру қажеттігі арта түсті. Бұл жөнінде ғалым: «Мынау қазақ сөздерінің денесіне жабысқан 
дерт қой. Енді сол дертті қазақ сөздерінің денесінен сылып тастап, термин принциптерін дұрыс шешу үшін: 

термин деген не, белгілі бір ұғымды арналып, басқасына бұрылмайтын стандарт термин болуға лайық қандай 

сөздер, алдымен осыны шешіп алу керек» дейді [3. 350]. Ғалымның термин сөздің анықтамасының дұрыс 

түзілмеуіне деген күйініші анық байқалады.  

Осылайша ғалым термин сөздің тұңғыш рет ғылыми анықтамасын көрстеіп, тіл тұтынушысысының 

барлығына дерлік түсінікті  дәрежеде ұсынды: ««Термином называется специфический вид определенных 

словесных обозначений, передающих определенныепонятия, установленные на данном этапе развития наукии 

революционной практики, причем передаваемые термином терминологическое понятие может не совпадать 

сословарным значением, которое присуще данной словеснойвеличине в обыденной жизни»[4.16]. 

Сөз бен терминнің айырмасы әлі де айқындала қоймаған тұста, ғалымның бұл анықтамасы бар мәселенің 

түйінін шешкен жаңалық болды. 

Ұлттық терминологияның өміршең ғылымға айналуын көздеген Қ.Жұбанов ең алдымен дұрыс жолға 
салынған жүйесінің болуын қадағалайды. Бұл жүйеде ол термин жасамның сол кезеңдегі кемшілігін сынға ала 

отырып, «екі кемшілікті» баса назарға алады. Оның бірі – жалпыға ортақ терминдерді қазақыландыруды 

қателік деп түйіп, екінші тілге аударудың қажеті жоқ екенін айтады. Ал екіншісі – терминнің күнделікті 

тіршілікте қолданылатын лекикалық мағынасы басым тұрып, терминдік ұғымнан алшақтай беруінде. 

Бұл тұрғыдан келгенде ғалым қазақ терминдерін қалыптастыруда тірек болатын екі нәрсені меңзейді: « 

Оның бірі – көп ұлтты кеңес елінің бәріне ортақ халықаралық сипат алғантерминдерді сол қалпында қабылдау 

болса, екіншісі – қазақтілінің өз ішкі мүмкіндігі арқылы жасалған терминдердідұрыс қолдану» [1. 62]. Бұдан 

байқайтынымыз, ғалымның негізгі мақсаты біріншіден қазақ терминологиясын тұрақтандыру болса, екіншіден 

біріздендіру, үшіншіден реттеу болды. 

Профессор Қ.Жұбановтың ұсынған бірінші принципі бойынша революция, совет, теория, практика, 

медицина сияқты терминдер аударылмай алынды. Қазақ тілінде балама аудармасы жоқ болып, аударылған 
жағдайда түсініксіз болса, сол күйінде қалуын дұрыс деп тапты. 

Сонымен қатар, алуна түрлі ғылым саласында бір мағынада қолданылатын түбір, форма, материя, 

морфология, реакция,экскурсия сияқты терминдерді бірегейлетіп алу, халықаралық терминдерді (пролетариат, 

pyreltarijt емес) орысшақалыптасқан түрінде қабылдау дұрыс деп мақұлданды. 

Міне осындай елеулі еңбектің нәтижесінде қазақ терминологиясында жүйелілік пен сауаттылық көрініс 

тапты. 

Ғалым «Ауыл мұғалімі» журналында жарық көрген «Жаңа грамматиканың жаңалықтары жайынан» атты 

еңбегінде «анықтауыш», «толықтауыш» терминдеріне мынадай түсінік береді: «Біздің анықтауыш деген 

терминіміздің бұрынғы анықтауыш жайындағы ұғыммен, біздің толықтауыш деген бұрынғы толықтауыш 

жайындағы ұғыммен үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Өйткені, біз анықтауыш, толықтауыш деп алғанда, 

анықтайтын не толықтайтын емес, тек даяр тұрған терминді жаңа мағынамен алып отырмыз. Біз ондай 
мағынамен анықтауыш не толықтауыш деп отырғанымыз жоқ. Мағына жағынан мұның екеуі де айқындауыш. 

Сондықтан, біздің анықтауыш, толықтауыш деген терминдерімізді бұрынғы ... анықтауыш, толықтауыш 

дегендермен шатастырмау керек» дейді [5.1;3]. Бұл ғалымның анықтауыш пен толықтауышты басқаша 

түсіндіруге талпынысы деп білеміз.  

Қ.Жұбанов терминология мәселелернін шешумен қатар, термин жасау ісімен де аййналысқаны мәлім. 

Оның Дара етістік, қаратпа, қыстырма, біріккен сөз, біріккен түбір, жетек сөз, түп мүше, жамау мүше, 

тұйықша, сүйеншек есімше, қосалқы сөз, қиюлы сөз, жалғауыш т.б. осыған дәлел. 

Ғалым «Қазақ тілінің программы» деген бағдарламасында «хабарлы сөйлем» деген терминді алған. Бұл 

термин қазір де қазақ тілі грамматикаларында қолданылып жүр. 

Жай сөйлем түрлерін Құдайберген Жұбанов, тек қана жалаң мен жайылма және толық сөйлем мен олқы 

сөйлем деп қарастырған [3.157]. Жалаң сөйлемге негізгі мүшелер ғана (бастауыш пен баяндауыш) бар, 

айқындауыш мүшелері жоқ сөйлем деп ереже берген. 
Профессор Қ.Жұбанов ұсынған принциптер мен анықтамалар өз кезеңі үшін ауадай қажает еді. Бүгінге 

дейін терминология саласында құндылығын жоймаған еңбектері аз болып көрінуі мүмкін. Дегенмен, өзінен 

кейінгілерге сапалы дүниелер қалдырған ғалым қазақ термниологиясын біріздендіруді мақсатым деп білді.  

«Профессор Қ.Жұбанов ұсынған принциптердің біразы қазақ термнинологиясының қазіргі даму мен 

сұранысы тұрғысынан қарғанда сын көтере қоймайтын тұстары да бар. Әрине негізінен ғылыми тұрғыда 

дәйектелген бұл қисындар терминжасам процесінде зор рөл атқарғанын айту лазым. Біз профессордың осы 

жүйелеуінің арқасында ғылым тілін бір ізге салуға жол ашқандай болдық» - дейді Ө.Айтбайұлы. 

Қазақ тарихында халықтың сауатын ашып, білім мен өнерге, ғылым мен мәдениетке өлшеусіз үлес 

қосқан біртуар перзенттер аз болмады. Олардың қай-қайсысы да ұлтына қалтқысыз қызмет ете жүріп, олардың 
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ғылымнан кенде болмауын өмірлік ұстанымдарына айналдырды. Сондай ерен тұлғалардың бірі – Қ.Жұбанов 

еді.  

Астана қаласында өткен ғалымның 100 жылдық мерейтойында сөз сөйлеген көркем әдебиетіміздің 

көрнекті өкілі, қоғам қайраткері Ә.Кекілбайұлы: «…Оның бойында бір басына жетерлік ондаған адамды 

айрықша көзге түсіре алатындай ерекше іс-қабілет пен таланты бар, әрі тілші, әрі әдебиетші, әрі өнертанушы, 

әрі тарихшы, әрі жазушы, әрі суретші, әрі шебер, әрі әдіскер, әрі педагог, әрі ұйымдастырушы, әрі суреткер, әрі 

сазгер. Бұл жайсаңды ерте жоғалтқаннан біздің ұлтымыздың ұтылған ұпайын санап шығудың өзі мүмкін емес» 

деп Құдайберген Қуанұлының бар болмысы мен қабілет-қасиетін ағынан жарыла жайып салады [6.6]. 
Қ.Жұбановтытек қана «лингвист» немесе «профессор» деп тануды оның бітім-болмысына қойған шектеу деп 

ұққан Ә.Кекілбайұлы «жайсаң» деп атап бойындағы бар қасиетін бір-ақ сөздің бойына жинай білді.  

Сөз сонында саналы ғұмырын Алаш елінің ілім білімін дамытуға арнаған, ғылым жолындағы жанқияр 

еңбетері әлі де бүгінгі күн тұрғысынан қайта қарап зерттеуіміз қажет. 
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ПОЛИГЛОТ БОЛУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Тәшпенова Қ.Е. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

ХХІ ғасыр – ғылым мен білім ғасыры. Жай ғана білім емес, білім берудің ұлттық моделі қалыптасқан 
және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталатын ғасыр. Бүгінгі 

білім беру жүйесі модернизацияланған заманда көп тілді меңгертуге аса назар аударылып, жан-жақты жол 

ашылған. «Келешекке кемел біліммен», - деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, келешекке терең 

біліммен қадам басып, әлемдік білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз қабілетін таныта 

алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген құзіретті тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың 

бірегейі болып отыр. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» деп аталатын Қазақстан халқына 

Жолдауының «Адами капитал – жаңғыру негізі» деген жетінші міндетінде білім берудің жаңа сапасы туралы 

толығырақ сөз етілген. Әсіресе шет тілдерін меңгерудің біз үшін қаншалықты қажет екенін айғақтап берген: 

«...Жоғары оқу орындары шетелдердің жетекші университеттерімен, ғылыми орталықтарымен, ірі 

кәсіпорындарымен және трансұлттық корпорацияларымен бірлескен жобаларды белсенді түрде жүзеге асыруы 
қажет. Жоғары оқу орындарына шетелдік менеджерлерді тартып, әлемдік университеттердің кампустарын ашу 

қажет. «Рухани жаңғырудың» мән-маңызы да нақ осында. Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ 

заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың 

идеалына айналуға тиіс». 

Елбасы айтып отырған саясат, жалпы қоғам талабы көзі ашық, көкірегі ояу кез келген саналы тұлғаның 

полиглот (көп тіл білетін) болуына мүмкіндік тудырады. «Қанша елдің тілін білсең, сонша түрлі ілім білесің», - 

дейді халық. Полиглот тұлға болудың ерекшеліктері, қоғам үшін пайдасы қандай? Мен бұл сұраққа полиглот 

тұлғаның жарқын үлгісі саналатын көрнекті ғалым, белгілі ағартушы, қоғам қайреткері, педагог-ұстаз, ұлт 

кадрлары арасынан шыққан маман-лингвист, профессор Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың өмірдегі, 

қоғамдағы, қазақ ғылымындағы орнымен жауап беруді жөн санадым. 

Тіл зерттеушілері үшін Қ.Жұбановтың үлгі боларлық қасиеті – оның осы полиглот (көп тілді білген) 
болғандығы. Оның араб, парсы, неміс, ағылшын, француз, көне түркі, монғол тілдерін, қазіргі өзге түрік 

тілдерін әжептәуір меңгергені, тіпті жапон тілін зерттей бастағаны белгілі. Жұбановты жан-жақты зерттеп, 

еңбектеріне арқау еткен Р.Сыздықова: «Әсіресе неміс тілі мен көне түркі тілдерін жақсы білсе керек. Немісше 

цитатаны ойша келтіруіне, неміс авторларына көбірек сілтеме жасауына қарағанда, немісше еркін оқи алғаны 

байқалады, - дей келе, 1937 жылдың басында республикалық баспасөзде жарияланған бір мақалада сол тұста 

ұйғыр халқының республикалық мәдениет съезі емле, термин мәселелерін қарағанда, Қ.Жұбановтың аянбай ат 

салысқаны, талай ғылыми түйіндерді (әрине, ұйғыр тіліне қатысты) шешіп бергені; сол жылы ұйғыр тілі 

http://anatili.kz/wp-content/pdf/12.02.2015.pdf
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грамматикасын жазып беруге кіріскендігі айтылады. Осы мақалада «ол дүнган халқының тіл маманын әзірлеуге 

ат салысып жүр» деген жолдарды да оқимыз», - дейді («Социалистік Қазақстан» газеті, 1937 ж. 21-март, №65, 

Ғ.Омаровтың «Профессор» атты мақаласы) [1,51]. Сөз жоқ, ұйғыр тілінің негізін білмейінше, оның емлесін 

белгілеуге де, грамматикасын жазуға да болмайтындығы аян. Демек, бұл да ғалымның қазіргі түркі тілдерін 

жақсы меңгергенін дәлелдейді. Осының бәрі – әрине, лингвист үшін аса қажет те, қызығарлық та қасиет. 

 «... Ол жасы он сегізге толмай-ақ, бірнеше тіл үйренеді. Бұл кезде Құдайберген араб, парсы, түркі 

тілдерінде оқи, жаза білетін, шығыс әдебиеті классиктерінің шығармаларын түпнұсқасынан оқып пайдаланатын 

болып алады..» деген таңданысын І.Кеңесбаев та жасырмады [2,539]. 
Жақсы ғалым болу үшін де тынымсыз еңбекпен қоса, табиғи қабілет те қажет-ау, Жұбановтың екі-үш 

орыс кластарында тиіп қашып оқып, ғылыми еңбектерін таза орыс тілінде жазатын дәрежеде болуы, небары екі-

үш жыл Ленинградта оқып, неміс, моңғол, грузин, чуваш, коми, тіпті жапон тілін үйрене бастауы және оларды 

едәуір меңгеріп алуы, ұзын ырғасы екі жылдай медреседе оқып, араб, парсы, шағатай, түрік, татар, башқұрт 

тілдерін игеріп кетуі осы қабілеттің күші болар. Демек, көп тілді меңгеру үшін де ең алдымен тіл үйренуге 

деген қабілет, қызығушылық қажет болып шығады. 

Ысқақовтың пікірінше: «Жұбановтың осыншама көп тіл білуі, бір жағынан, кейін ғылыми еңбек 

жазғанда олардан қыруар көп салыстырма материал келтіріп отыруына мұрындық болған болса, екінші 

жағынан, оның лингвистикалық өресі мен өрісінің тым кең болуына да айтарлықтай әсер еткен» [3,35], - деп 

есептейді.  

Қанмен берілген қасиет... Осы орайда «болам деген баланың бетін қақпа, белін бу» деген жүйені 

ұстанып, баланы жастайынан ез емес, ер болуына мол мүмкіндік тудыра білген Жұбан әулетіне, әкесі Қуан 
Жұбанұлының көрегендігіне қызықпасқа шара жоқ. Сондықтан да көп тіл үйренуде өз ортаңның да ықпалының 

зор болатындығын ескеру керек.  

Полиглот болудың ең бір тілге тиек етер артықшылығын І.Кеңесбаев керемет жеткізе білді: «Профессор 

Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың Абай атындағы педагогикалық институтта және басқа да жерлерде оқыған 

жалпы тіл білімі, қазіргі қазақ тілі, туркология жөніндегі лекциялары қазақ интеллигенцияларының қалың 

көпшілігінің назарын еріксіз аударатын. Лекцияларының өн бойында ол қазіргі және ежелгі түркі тілдерінің 

нұсқаларынан мысалдар келтіріп, нақты тілдік материалдарды дәл әрі мейлінше шебер пайдаланатын. Ертедегі 

түркі жазуларының ескерткіштерін де Құдайберген мүлтіксіз білетін, тыңдаушыларына орхон-енисей 

жазулары, олардың лексикалық, грамматикалық және фонетикалық ерекшеліктері туралы терең мәліметтер 

беретін. Тек түркі тілдері емес, ол дәріс кезінде туысы жағынан қазақ тіліне ешбір жақындығы жоқ латын, грек, 

неміс, қытай, дүнган және басқа да көптеген халықтардың тілдік фактілерін де емін-еркін пайдалана беретін. 
Оның баяндауында, қай тіл туралы айтса да, ешбір көмескілік, дау туғызарлық жай болмайтын...» [2,539]. 

«... Тіпті басқа республикалардан да хат жазып, хабарласып тұрғандар ұшырасты. Қырғызстаннан 

профессор Құсайын Қарасаев, Грузияның Ғылым академиясының академигі Сергей Симинович Джикия 

Құдайбергенді қатты қадірлегенін тілге тиек ететін» деген пікірден оның көп тіл білетіндігі, басқалармен 

салыстырғанда, араласатын жақын-жуық ортасының, қызметтес зиялы тұстастарының көп болатындығына 

себепкер екендігін аңғара аламыз. Оған дәлел болар тағы бір жайт, қырғыз халқының кеңінен танымал тілші-

ғалымы Құсайын Қарасаев өз естелігінде былай дейді: «Құдайберген ағаға тағы бір жолыққанымда: «Құсайын, 

біздің үйге кел, сөйлесейік, қырғыз тіліндегі созылма үнділердің жасалу тарихы өте қызық», - деп мені үйіне 

шақырды. Бір күні Ісмет Кеңесбаев екеуміз бардық. Жеңгеміз мейірімді қалпы қонақ қылды. Әңгімелесе келе, 

білдім – жеңгеміздің түбі қырғыз болып шықты. Мені төркін деп жылы қабақ танытты. Ертеректе қазақтың 

ішінде қалып қойған қырғызбыз деді. Қазбалап сұрағаным жоқ. Тағы бір жолы келгенде өзінен сұрап алармын 
деген ойға келдім»[4,113]. 

Лингвист ғалымның латын әліпбиінің әлемдік деңгейдегі алар орнын ерте түсінуіне осы полиглоттылығы 

түрткі болды деп айтуға толық негіз бар. Сондықтан болар Қ.Жұбановтың латын әліпбиін ертеден 

қолдағандығын Хасанұлы да сөз етеді: «Қ.Жұбанов – латын әліпбиін қолдаған ғалым. Сайып келгенде, Құдекең 

айтып кеткен, сол бір кездегі зорлықпен болған әліпби ауыстырудың тауқыметін бүгін біз тартып отырмыз. 

Сонлықтан да күн тәртібіне жазу ауыстыру мәселесі қайта-қайта қойылып отыр. Осы бір аса жауапты істің оң 

шешімін табуы үшін Қ.Жұбановқа келмеске керек. Біздіңше, жазудың қандай түріне көшсек те, күндердің 

күнінде көше қалсақ, Қазақстанды мекендеген барлық ұлттың, әсіресе орыстардың бірге көшуін ұйымдастыру 

шарт. Әйтпесе қазақ халқының орыстілді, қазақтілді болып жікке бөлінуі беки түседі, қоғам ыдырайды» [5,539]. 

Бұл айтылғандар полиглот тұлғаның артықшылығын анық айғақтап тұрғандығы айтпаса да түсінікті. 

«Өзге ұлттың тілін, дәстүрін білмей, оның жанын, арманын түсіну, сеніміне, құрметіне бөлену мүмкін 

емес. Өз тілінің сұлулығын сезінбей, өзге тілдің сұлулығын сезіну екіталай» деп халқымыздың өр рухты 
азаматы Бауыржан Момышұлы айтқандай, өз тілінің қадір-қасиетін барынша бойына сіңіріп, өзге тілдің де 

сұлулығын сезіне білген ғалым бойындағы жоғарыда аталған сансыз дарынның бәрі, сол бір жастайынан көп 

тілді меңгеруінен десек, қате айтқаным емес. Себебі жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамайтыны айдан анық. 

Әдеби терең талдау жасау үшін, тілдің қыр-сырын толық білген жөн. Тілді білмей, әдебиетті таныту мүмкін 

емес. Мұны кез келген полиглот тұлға мойындайды. 

Көп тіл меңгерудің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы алары да, берері де мол. Ол 

еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады. Мұны келешек жастар жақсы түсінеді. 

Құдайберген Қуанұлы Жұбанов есімімен аталатын білім ордасының біздей түлектерінің, келешек 
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ұрпақтарының міндеті де осындай шоқтығы биік ұлы тұлғалардың жолын өзімізге темірқазық етіп, сол 

кісілердің ізімен бағыт-бағдарымыздан адаспау ғана! 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Токтарова М.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Характеристика калькуляционных статей затрат в санаторно-курортных организациях 
Количественные и качественные характеристики обслуживания отдыхающих во многом определяются 

эффективностью использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов санаторно-курортной 

организацией, что обеспечивается правильно организованным учетом расходов.  

Для экономически обоснованного определения общей суммы расходов на обслуживание отдыхающих и 

для исчисления себестоимости санаторно-курортных путевок расходы группируются по экономическим 

элементам и калькуляционным статьям. Санаторно-курортная организация начисляет расходы не только по 

основному виду деятельности - санаторно-курортным услугам, но и по всему перечню оказываемых 

дополнительных и сопутствующих услуг. [1] 

Номенклатура статей затрат, их состав и методы распределения по видам продукции (работ, услуг) 

должны определяться методическими рекомендациями, учитывающими специфику деятельности и 

особенности отрасли. Для организаций, осуществляющих промышленную деятельность, существует типовая 
группировка затрат. 

Для санаторно-курортной отрасли, имеющей одноменклатурное производство и простой метод 

калькулирования целесообразна группировка расходов по калькуляционным статьям, которая может быть 

применена санаториями для учета затрат на обслуживание отдыхающих: заработная плата основного 

персонала; отчисления на социальное страхование; диетическое питание;курортное лечение (лечебные 

процедуры и медикаменты); курортно - досуговое обслуживание; хозяйственные расходы;амортизация 

основных средств; благоустройство территории; общепроизводственные расходы;общехозяйственные расходы; 

прочие производственные расходы; непроизводственные расходы. 

На счетах синтетического учета «Основное производство», субсчет 1 «Расходы по эксплуатации 

санатория», «Вспомогательные производства», «Общепроизводственные расходы», «Общехозяйственные 

расходы», «Обслуживающие производства и хозяйства» формируются затраты по оказанию санаторно-
курортных услуг, входящие в предусмотренные калькуляцией статьи. 

По калькуляционной статье «Заработная плата основного персонала» отражается заработная плата 

основного и дополнительного медицинского персонала - врачей, среднего и младшего медицинского персонала; 

обслуживающего персонала спальных корпусов; работников кухни и столовой санатория; культурно-

досугового центра, работников охраны; слесарей, сантехников, электриков и разнорабочих [2]. 

В статью «Отчисления на социальное страхование» включаются страховые взносов на обязательное 

социальное страхование в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонды обязательного 

медицинского страхования, а также взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

В затраты на диетическое питание включается стоимость сырьевого продуктового набора по 

фактическим данным ежедневного меню-раскладки.  

В калькуляционную статью «Курортное лечение (лечебные процедуры и медикаменты)» входят затраты 
на медикаменты, медспецматериалы, научно-медицинскую периодическую литературу и книги, расходы на 

изготовление различной документации (бланков, рецептов, направлений, анализов и т.п.), медицинский 

инвентарь, услуги минерального хозяйства, бальнеологических сооружений, водо-грязелечебниц, если они 

выделены в обслуживающие хозяйство [3]. 

По статье «Хозяйственные расходы» отражают однородные и комплексные затраты на топливо, 

электроэнергию, водоснабжение и канализацию, стирку белья, текущий и капитальный ремонт, хозяйственный 

инвентарь, используемые для содержания помещений и территории санатория, на охрану труда, санитарно-

противопожарных мероприятий и другие аналогичные затраты. 
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К расходам на топливо относятся затраты на отопление корпусов, вспомогательных зданий, на 

приготовление пищи, нагревание воды, грязей для лечебных, гигиенических целей и хозяйственных нужд 

основного обслуживания отдыхающих и больных. 

В расходы на электроэнергию включается стоимость электроэнергии энергоснабжающих организаций, 

используемой на нужды основного обслуживания санатория. К расходам на водоснабжение и канализацию 

относятся затраты на хозяйственные расходы воды, потребляемой санаторием для нужд основного 

обслуживания, личной гигиены, лечебных целей, центрального отопления и прочих хозяйственных нужд 

санатория; затраты на оплату услуг коммунального хозяйства по канализации, вывозу мусора и т.д. 
Статья «Стирка белья» включает стоимость стирки белья, находящуюся на оснащении спальных 

корпусов, лечебно-диагностических кабинетов, кухни, столовых и прочих подразделений основного 

обслуживания [4]. 

Объекты основных средств в процессе производства изнашиваются и подлежат ремонту. К текущему и 

капитальному ремонту зданий и сооружений относятся следующие затраты:заработная плата с единым 

социальным налогом (взносом) рабочих, выполняющих ремонты;стоимость строительных 

материалов;стоимость работ, выполняемых подрядными строительно-ремонтными организациями. 

При включении расходов на капитальный ремонт в указанную статью необходима виза главного 

инженера или другого уполномоченного специалиста на акте выполненных работ, во избежание отнесения 

капитальных вложений (реконструкции, модернизации) к затратам. 

При техническом перевооружении санаториев могут осуществляться: установка дополнительно на 

существующих производственных площадях медицинского и бытового оборудования, внедрение 
автоматизированных систем управления и контроля, применение радио, телевидения и других современных 

коммуникационных средств, отопительных и вентиляционных систем, присоединение лечебных и спальных 

корпусов к централизованным источникам тепло- и электроснабжения. При реконструкции действующих 

санаториев может осуществляться: расширение отдельных корпусов основного, подсобного и обслуживающего 

назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям 

оборудование не может быть размещено в существующих зданиях; строительство новых и расширение 

существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения в целях ликвидации 

диспропорций; строительство новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых на 

территории действующего предприятия, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим 

условиям признана нецелесообразной [4]. 

Таким образом, необходимо обращать внимание на характер выполняемых работ еще на стадии 
планирования ремонтов, составления смет и формирования резервов предстоящих расходов. 

К расходам на охрану труда и санитарно-противопожарные мероприятия относятся затраты 

некапитального характера по охране труда, расходы по санитарно-противопожарным мероприятиям, стоимость 

медицинского осмотра персонала, проводимых санитарно-эпидемиологической станцией анализов пищи, 

дезинфекций, перезарядка электро-газовой аппаратуры и т.д. 

В эту статью также включаются затраты по личной гигиене медицинского и обслуживающего персонала, 

отдыхающих и больных. Коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка санатория 

предусматривается комплекс мероприятий, связанных с обучением персонала и другими расходами по охране 

труда, технике безопасности и санитарно-противопожарным мероприятиям. [5] 

В транспортные расходы включаются следующие затраты: 

на перевозку продуктов питания, материалов своим транспортом; 
доставка отдыхающих на лечебные процедуры, отпускаемые сторонними организациями, к источникам, 

на пляж; 

на автомобильно-пешеходные экскурсии и др. 

В затраты по статье «Амортизация основных средств» включаются амортизационные отчисления по 

имуществу, амортизируемому в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» одним из способов: линейным; уменьшаемого остатка; списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; списания стоимости пропорционально объему оказанных услуг. 

В затраты по статье «Благоустройство территории» могут быть отнесены следующие текущие расходы 

на: содержание штата рабочих, обслуживающих сады и парки;оформление стендов, панно, устройство клумб, 

цветников, парковых и посадку цветов и декоративных однолетних насаждений, уход за ними;оснащение 

территории санатория;текущий ремонт объектов благоустройства [2]. 

К общехозяйственным расходам относятся затраты на обслуживание, организацию финансово-
хозяйственной деятельности и управление санаторием в целом. 

В состав общехозяйственных расходов включаются:заработная плата аппарата управления и прочего 

общехозяйственного персонала санатория; командировочные расходы; содержание пожарной и сторожевой 

охраны;амортизация основных средств общехозяйственного назначения;содержание и все виды ремонтов 

зданий, сооружений; охрана труда; подготовка кадров;налоги и сборы; прочие затраты по содержанию аппарата 

управления. 

При оказании санаторием различных дополнительных услуг, в том числе сопутствующих и сервисных 

услуг по питанию, проживанию, лечению, управленческие расходы следует включать в затраты этих услуг, что 

позволит более достоверно исчислить их фактическую себестоимость и сформировать отпускные цены. 
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В прочие производственные расходы санаторно-курортные организации могут включать расходы на 

повышение квалификации кадров, представительские, рекламные расходы и прочие, не нашедшие отражения в 

калькуляционных статьях. 

К затратам по статье «Непроизводительные расходы» относятся суммы недостач продуктов питания и 

других материальных ценностей в пределах норм естественной убыли, суммы их недостач при хранении на 

складах и прочие расходы, которые не компенсируются из других источников [3]. 

Таким образом, организованный учет по калькуляционным статьям дает полную информацию о затратах 

по местам их возникновения, что позволяет выявлять внутрихозяйственные резервы снижения расходов с 
одновременным повышением качества предоставляемых услуг. 
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АТАДАН ҚАЛҒАН МҰРА – ДОМБЫРА 

 

Ардақ Т. 

Орталық ұлттар университеті 

 

Мазмұндама: сан ғасырдың сынағынан өткен қазақ халқы өзіне тыйеселі мәдениет пен нышандарды 

қалыптастырды. Олар ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, күні бүгінге жетті. Төменде біз осы мәдениеттік 

нышандардың уакілі болған домбыраны кіндік сөз ете отырып, оның тарихы мен аталуыжайлы аз пікір 

айтамыз. 

Кіндік сөз: домбыра ; тамбұр ; Қазақ халқы 

Домбыра-қазақ халқы қоғамында ханның ордасынан да, қараның лашығынан да орын алған киелі аспаб. 

Оны қазақтың әр отбасынан байқай аламыз. Ол басқа аспаптардан өзгеше, оны қалау болған адам тарта білген, 

әсте кәрі-жас, ер-әйел деп жасқа немесе жынсқа бөлмеген. қайта ынталанғанды демеп, қолдап отырған, 
жастарды арнайы ұстаздарға жіберіп үйретіп отырған.біз осыдан-ақ бір ұлттың осы аспапқа деген көзқарасы 

мен махабатын сезіне аламыз. 

Әрине халқымызда жетіген, қобыз секілді басқада музикалық аспаптар бар. Деседе, тек домбыра ғана 

бізді басқа етыностардан өзгешелеп, біздің кім екенімізді айқындап тұрады. Домбыра-халқымыз үшін 

музикалық аспаб қана емес, ол халқымыздың өмірлік досы, Рухани әріптесі ол ертеде-ақ ұлтымыздың, 

мәдениетіміздің символына айналған, біз оны халқымыз мәдениетнің фоссилы, халқымыз өмірінің көркем 

бейнесі деп айта аламыз. 

Домбыра табиғат қойынауынан табылған аспаб. Домбыраның пайда болуы жайлы халық арасында 

көптеген аңыздар бар екенін барлығымыз білеміз. Мысалы, аңшы маралды аулап, ішегін талға іліп кетуі, 

жалмауыз кемпір ананың екі баласын бәйтерекке іліп кетуі, батырдың жұтқыштың көзін жойып, елді құтқаруы 

Т б. Біз осы аңыз-әңгімелерді жинақтап қарасақ, бірнеше ортақтықтарды байқаймыз. Бірінші, қос ішек тау 
арасынан байқалады. Екінші, ішектерді жел тербеп тұрады. Үшінші, ішекті байқаған адамдар, оны қастерлеп 

аспапқа тағады.  Біз бұл бірнеше ұқсастықтардан ата-бабамыздың табыйғатқа деген құрметі мен терең түсінігін 

біле аламыз. Олар табыйғаттың хикыметін сезініп, жақсы пайдалана білген. 

Домбыра-шертпе аспабтардың атасы. Біз оның тарихын арыдан көре аламыз. 

Домбыраның шығуы жайлы сөз еткенде, ең алдымен еске алатынымыз әрине «Ақсақ құлан» күйі. «Ақсақ 

құлан» күйі тарихи Уақиға мен ұштастырылған. Бұл Уақиға домбыра аспабының дамуына жаңа бір озгеріс 

әкелген болуы мүмкін, өйткені бұдан бұрынғы домбыра тәрізді аспаптардың шанағында тесік болмаған. 

Бұл Уақиғадан ары өтсек, домбыра жайлы ешқандай дерек көздер таба алмай қаламыз. Ішнара 

ғалымдарымыз әлқарабидың кітабындағы жазбаға негізделіп, сол кезде хатқа түскен асаб қыпшақ домбырасы 

болуы мүмкін дейді. Бұл пікірдің жөні бар, бырақ кітапта домбыра деп жазылмаған, бұл туралы әлі де 

ізденуіміз керек. 

Домбыра жайлы дерек көздер болмаса да, біз домбыра сөзіне жақын ‹тамбұр› атты аспабқа қатысыты 
деректерге сүйене отырып, оның тарихын қарастыра беруімізге болады. «Тамбұр» аспабының тарихы біршама 

қарастырылған. Алғаш қарастырғандардан америка, жапон ғалымдары бар, олар бұл аспаб парсы елінен 

шығып, шығысқа қарай таралған деген пікірді айтады. Бұл аспаптың таралу аумағы шынында да кең, 

шығыстағы Қытайдан, батыстағы мысырға дейінгі өңірлерден оны байқай аламыз. Оны араб, парсы, Афхан 

елдері тамбұр деп атаса, мысыр, Түркия, үнді елдері танбұра деп атайды. Бұл туралы мәліметті «The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians» атты кітаптан көруімізге болады. 

Домбыра сөзі қайдан шықты?  бұл туралы әлі де нақты зерттеулер жоқ. Жапон ғалымы лин шұнсан бұл 

атау парсы тілінен шыққан дейді. Қайролла Жұзбасов домбыра сөзі дұппұра сөзінен шыққан, кейін далбұра, 
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домбұра болып өзгерген болуы мүмкін деген пікірді айтады. Ал бір болым ғалымдарымыз том және быра деген 

екі сөздің қосындысы дейді. 

«The New Grove Dictionary of Music and Musicians» сөздігіне қарасақ, жоғарыда айтқан тамбұр 

аспабының бір неше түрлі атауларын көреміз. Олар Tambūr, Tambūrā, Tambūrī, Tampūrī, Tānpūrā, Tembūr, 
Tunbūr. Сөздікте бұл атаулардың төркіні “Tanbūr” деп көрсетіледі. Осы атауларға негізделсек, домбыра сөзінің 

‹танбұр› сөзінен озгеріп келгенін байқай аламыз. ‹танбұр› сөзі фонетикалық өзгерістерге ұшырап, ‹домбыра› 

сөзі жасалған. ‹танбұр› сөзін буынға болып қарасақ, ‹тән› және ‹бүр› деген екі сөзге ие боламыз. Кіләусіннің 

сөздігінен бұл екі сөздің мағынасы табылады. ‹тән› сөзінің мәні жан, рух, немесе дене ; ‹бүр› сөзінің мәны бұра, 

бөле, немесе бер. Осыған қарағанда «Домбыра» сөзінің мәні “Рух сыйла” Рух, “жан кіргіз” немесе “Ләззәтқа 
бөле” болуы мүмкін. Бұл біздің жеке пікіріміз. 

Алтай жотасынан табылған бұл көне домбыра домбыраның тарихын 5 ғасыр алға жылжытты, бұл өте 

құнды информация. 

5-ғасырда алтай жотасында рұу ран хандығы өмір сүрген. 480-жылға келгенде, ішкі бүліктер мен табиғат 

апаттарының салдарынан орда екіге болынып, олардың бір тобы батысқа қарай ауып кеткен. Бұлардан кейін 

билік құрған көне түркі хандығы батысқа қарай жорық жасап, батыста Каспий теңізіне дейінгі, үңтүстікте 

Афханның ұнды құс тауына дейінгі өңірлерді өздеріне қаратқан. Осындай тарихи Уақиғаларға қарағанда 

домбыра аспабының таралу бағыты керісінше, Шығыстан батысқа қарай болған, оны көне түркі халықтары 

пайдаланған, Бұл аспаб сақ тайпаларынан шыққан деп болжаймыз. 

Домбыра туралы дерек көзді Қытай жазбаларынан да кезіктере аламыз. Заманымыздан бұрын 2-

ғасырдағы хан патышалғы дәуріндегі жазбада былай деп жазылған: «Бұл аспаб сақтардыкі болатын, оны ат 

үстінде шалатын, қолды алды-артқа қарай тербеп ойнайды, мойны жіңшке, қобдишасы бар». Бұл жазбада 
бейнеленген аспабтың пішіні домбыраның пішінімен ұқсасәрі, ойнау тәсілі де солай.  

Осы деректерге сүйене отырып, домбыраның тарихын арыдан көруімізге болады. Ол ертеден-ақ біздің 

таныстқымызға айланған, атадан балаға қалып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан мұрамыз, оның пішіні 

қанша өзгерседе, әуені сол қалпында қалмақ, бұдан кейінде солай болмақ. 
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Қазіргі азаматтық процесс ғылымында талап ұғымына келесідей көзқарастар қалыптасқан. 

Процессуалдық мағынадағы талап ұғымы. Бұл мағынада талап ретінде бұзылған немесе даулы құқық не 
заңмен қорғалатын мүддені қорғау жөніндегі сотқа бағытталған талап танылады. Талап бұзылған немесе даулы 

құқықты немесе заңмен қорғалатын мүддені қорғау мақсатымен бірінші сатыдағы сотта азаматтық істі 

қорғаудың құралы ретінде қызмет етеді . 

Г.Л.Осокина «талапты өзінің немесе басқаның құқығы не заңмен қорғалатын мүддесін қорғау жөніндегі 

мүдделі тұлғаның сотқа талабы ретінде анықтау қажеттігі туралы тұжырымдайды. Оның ойынша, талап 

ұғымын осылай анықтау құқықтар мен заңмен қорғалатын мүдделерді қорғайтын соттың құралы ретінде 

талаптың біртұтастығы мен әмбебаптығы талаптарына жауап береді» [1,19]. 

Алайда, мәні бойынша, талап ұғымының осы екі анықтамасы мазмұны мынаған сай болады: талап 

субъективті құқық немесе заңмен қорғалатын мүддені қорғаудың процессуалдық құралы ретінде 

қарастырылады. 

Материалдық - құқықтық мағынадағы талап ұғымы. Бұл мағынада талап ретінде талапкердің жауапкерге 
сот арқылы бағытталған материалдық - құқықтық талабы түсіндіріледі. Талапкердің жауапкерге талабы ретінде 

талап түсінігі өзінің бастауын азаматтық құқықтан алады. 

Талапты осылай түсіндіруді ұстанып отырып, Е.В.Васьковский былай дейді: «талаптық процесс талапкер 

талаптарының құқыққа сай екендігін тексеру мен анықтаудан тұратын сот қызметін көрсететіндіктен, онда 

процестің объектісі болып дәл осы талаптар табылады: сот оларды зерттейді және ол жөнінде сот шешімін 

шығарады, олар талап қою талаптары немесе жай ғана талап деп аталады» [2,83]. 

Талаптың екі өзіндік ұғымы: процессуалдық және материалдық -құқықтық мағынадағы. Талаптың екі 

ұғымын толықтай негіздеу М.А.Гурвичтің еңбектерінде орын алған. Оның ойынша, «талаптың бір - бірімен 
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тысалдарынан құқық бұзылған немесе оны бұзу қаупі төнген жағдайда құқықты қорғау қажеттігі туады. 

Сондықтан да даулы құқықты немесе заңмен қорлатын мүддені қорғау бұзылған құқықты қорғаумен бірге 

жүзеге асырылады. Бірақ құқықтық мүдде дербес қорғау объектісі бола алады. Сондықтан жекелеген 

жағдайларда ерлі - зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу кезінде сот кәмелетке толмаған балалалардың мүдделерін 

немесе ерлі - зайыптылардың біреуінің мүддесін негізге ала отырып, ерлі - зайыптылардың ортақ мүлкіндегі 

үлестерінің теңдігі негізін ескермеуге құқылы» [3,20]. 

Субъективтік құқықтар мен заңмен қорғалатын мүдделерді қорғау құралы бола отырып, талап заңды 

әрекетті білдіреді. Әділеттілікті орнатуда сот құзіретімен қаралып, ұйғарым шығарылады. Сот іс жүргізу 
қызметін мүдделі адамдардың арызы бойынша бастайды. Бірақ, заңда көзделген жағдайда сотта азаматтық іс 

өзге адамдардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерінқорғау үшін өзге адамдардың талабымен 

қозғалуы мүмкін. Мысалға, прокуратура немесе мемлекеттік басқару органының талабымен. 

«Сотқа талаппен жүгінгенде, талапкер соттан бұзылған құқықтарды қалпына келтіру және құқықты 

бұзатын немесе оны бұзу қаупін жою туралы; залалдың орнын толтыру, тұрақсыздық айыбы немесе моральдық 

зиянды өндіріп алу туралы; сондай - ақ талапкер мен жауапкер арасындағы қандай да болмасын азаматтық 

құқықтық қатынастардың болуын растайтын немесе құқықтық қатынастардың тоқтатылуына немесе өзгеруіне 

әкеп соғатын шешімдерді қабылдауды сұрайды» [4,59]. 

Сондықтан талап дегеніміз талапкердің субъективтік құқығын сотпен тану туралы шешім шығару 

жөнінде сотқа жүгіну немесе жауапкерді белгілі бір әрекеттерді орындатуға мәжбүрлеу немесе соттың талапкер 

мен жауапкер арасындағы белгілі бір азаматтық қатынастың бар болуын растау немесе оны өзгерту не тоқтату.  

Талап - бұл субъективті құқықты сот арқылы қорғау құралы. Меншік құқығы бұзылған жағдайда меншік 
иесі бұзылған меншік құқығын қалпына келтірілуін немесе құқығына қауіп төндіретін немесе бұзатын 

әрекеттерге тыйым салуды талап ете алады. Заем шарты бойынша міндеттемелер орындалмаса, несие беруші 

сотқа жүгініп, борышкерге міндеттерін күштеп орындатуды, сонымен қоса залалдың орнын толтыруды 

сұрайды. Тұлға, алдап - арбаудың әсерінен жасалған мәмілені талап қою арқылы оның жарамсыздығын тануды 

сұрай алады. 

Соттар азаматтық, отбасылық, еңбек, тұрғын үй, әкімшілік, қаржы, шаруашылық, жер құқықтық 

қатынастарынан, табиғи ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қатынастар мен басқа 

да құқықтық қатынастардан, оның ішінде бір тараптың екінші тарапты билікпен бағындыруына негізделген 

қатынастардан туындайтын даулар жөніндегі талап қоюларды қарайды [5,24]. 

Азаматтық талапты қылмыстық процесте қарау тәртібі аталған Кодекстің 20-тарауында, дәлірек айтсақ 

оның 166-173 баптарымен қарастырылған. 
Қылмыстық процестегі азаматтық талап - ол жеке және заңды тұлғаның қылмыстан келген мүліктік залал 

мен моральдық шығынды өндіру туралы айыпталушы немесе оның әрекеті үшін жауап беретін адамға 

қылмыстық іс өндірісі барысында қоятын талабы. 

Азаматтық талапты қылмыстық іспен бірге қарау, қылмыспен немесе есі кіресілі-шығасылы жағдайдағы 

адамдардың қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекетімен өздеріне моральдық, күш қолдану арқылы немесе 

мүліктік зиян келтірген адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін дер кезінде қорғаудың кепілі болып 

табылады [6]. 

Қылмыстық істе қойылған азаматтық талапты қарау кезінде зиянды өтеу негіздемелері, шарттары, көлемі 

және әдісі азаматтық, еңбек және басқа да заңдардың нормаларына сәйкес белгіленеді. Азаматтық талап 

қойғаннан соң ол адам талапкер деп танылады. 

Айыпталушы ретінде жауапқа тартылатын адамның анықталмауы қылмыстық істе азаматтық талап 
қоюға бөгет бола алмайды. Азаматтық талап тек жазбаша түрде, яғни талап арызды беру арқылы ғана қойылуы 

мүмкін. Азаматтық талапты қарау туралы өтініш сондай-ақ жеке айыптау ісін қозғау туралы шағымда да 

көрсетілуі мүмкін. 

Қылмыстық істе қойылған азаматтық талапты қарау кезінде зиянды өтеу негіздемелері, шарттары, көлемі 

және әдісі азаматтық, еңбек және басқа да заңдардың нормаларына сәйкес белгіленеді. Азаматтық талап 

қойғаннан соң ол адам талапкер деп танылады. 

Талап қою заңи мағынасында сотқа бағытталған мазмұны бойынша процессуалдық ерік білдіру. Оның 

салдары болып процессуалдық құқықтық қатынастың, ең алдымен талапкер көрсеткен дауды қарау мен шешу 

бойынша соттың құқықтары мен міндеттерінің пайда болуы табылады. Басқаша айтқанда, талап қою - құқығы 

мен заңмен қорғалатын мүддесін сот тәртібімен қорғау мақсатымен мүдделі тұлға жүзеге асыратын 

процессуалдық әрекет. 

Құқықты қорғаудың талаптық нысаны субъективтік құқықты қорғаудың кең таралған нысаны. Сотқа 
талап қоя отырып, тұлға оған заңмен берілген құқықты қорғаудың нысанын пайдалану жолымен өзінің құқығы, 

бостандығы не заңмен қорғалатын мүддесін қорғайды. 

Сондай - ақ, талап қою бойынша іс жүргізу мен ерекше іс жүргізу арасында да айырмашылықтар бар, ол 

соңғы аталған іс жүргізуде құқық туралы даудың болмауынан көрінеді. Сондықтан ғылыми әдебиетте ерекше іс 

жүргізуге қатысты «даусыз өндіріс» термині жиі қолданылады. 
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ДІНИ АҒАРТУШЫЛЫҚ БАҒЫТ ӨКІЛДЕРІНДЕГІ ДІН ИСЛАМ МӘСЕЛЕСІ 

 

Утеулиев К. К. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

ХХ ғасырдың басында әдебиеттің үш бағыты бар екендігі белгілі.Соның ішінде қазақ әдебиетінің 

дамуында елеулі орны бар діни ағартушылық бағыт. Жалпы ХХ ғасырдың бас кезінде дінді тілге тиек етпеген 

ақын-жазушы кемде кем. Қазақ әдебиеті үшін дін арқылы өмір шындығын ашқысы келген ақындар шоғырының 

шоқтығы биік. Атап айтқанда бұл бағыттың дөң басында М. Көпеев, Н. Наушабайулы, Ш. Жәңгірұлы, Ә. 

Боранқұлұлы және т.б. ақын-жазушылар тұр. Бұл бағыттың арнасы сонау Қожа Ахмет Яссауидан, Ахмет 

Иүгенекиден, одан әрі саңлақ сахабалардан бастау алады. Бір сөзбен айтсақ ислам діні арқылы білімділікке, 

өнер-ғылымға, рухани азық алуға үндейді. Олар болашақ біздер үшін Ташкент, Бұқара одан қалды Стамбул 

асты. Ондағы басты мақсаты надан халықтың санасын дін арқылы ашу болды. Бұл бағыттағы ақындардың 
басты көздегені: біріншіден жұрттан қалмай ғылым-өнер үйрену, екіншісі Алланың ақ жолымен жүру. Діни 

ағартушылық бағыттағы ақындардың негізгі айтпағы-дін мен ділді тең ұстап, ғылымның биігіне шығу екендігі 

өлең сарындарынан-ақ байқалып тұр. Осы бағыттағы қай ақынды алып қарар болсақта дүниетанымының негізгі 

көзі дінге барып тіреледі. Себебі олардың рухани нәрлері діннен бастау алған. 

Діни бағыт өкілінің дөң басындағы Мәшһүр Жүсіп Көпеев өзінің өшпес мұраларында бұл дүниеде де, 

ахиретте де бақытқа ие болудың жолдарын былайша баян еткен: 

Ойласаң, ақыреттің бәрі қиын, 

Тірлікте ғибадат қып, хаққа сиын! 

Бұл күнде жамандықтан тиылыңыз 

Алланың көрем десең жұмақ үйін. 

Бұл сөзім бір насихат қарындасқа, 
Түп-түгел үлкен-кіші кәрі-жасқа. 

Жеткенше басың жерге ғибадат қыл 

Сұрақ жоқ айтатұғын мұнан басқа[1]. 

Мұндағы ғибадат ол тек бір Аллаға ғана жасалатын ғибадат. Көрнекті ақынның айтуынша: «Алла тағала 

біздерге көптеген нығметтер берген. Олар осы дүниеде бар болып, тірі жүруіміз, он екі мүшеміздің сау болуы, 

жеген тамағымыз, алған деміміздің барлығы бізге берілген игіліктер». Ақынның осы айтпағынан сол 

нығметтерге шүкір етіп, жан-тәнімізбен құлшылық қылып, Алланың әмірлерін орындап, тыйым салынған 

нәрселерінен тыйылу керек екенімізді аңғарамыз. Құран кәрімде бұл жайында: «Биссмилләһир-рахманир-

рахиим. Илләлләзинә әәмәну уағамилуссолихати фәләһум әжрун ғойру мәмнун», – деген аят бар.[2] Мағынасы: 

«Бірақ иман келтіріп, ізгі амал істегендер басқа. Оларға таусылмас сыйлық бар», – деген. Сонымен қоса ақын 

өлеңдерінде сараңдық, екіжүзділік, мақтаншақтық, еріншектік, нәпсіқұмарлық  деген түсініктер ой безбенінің 

бір жағына, тәубәшылдық, білімділік, ішкі рухани тазалық екінші жағына қойыла жырланады. Мәшһүр Жүсіп 
өлеңдері діни-пәлсапалық ойға тұнып тұр. Ол осылай көркем ахлақ үлгісін қалыптастыратын жолды айтып қана 

қоймай,тал бесіктен жер бесікке дейін ғылым-білім үйренуге, адалынан ризық табуға, артыңа жақсы атты тек 

келешекке жарар ғылыммен ғана қалдыруға шақырады. 

Ғылым біл, жұмыс істе оған серік, 

Жарлыға мал-пұл, ғылым болар көрік. 

Ғылым, білім, өнерсіз, қадірсізді 

Өлік біл, оны жан деп білме тірік, – деп жырласа ақын Абай: 

Жол көрмек, жоба білмек, жиһан кезбек, 

Бой жеңбек, ер жігітке, ғақыл таппақ... 

Ниетің түзу болмаса сенің аппақ, 

Екі елі аузыңа қойсаң қақпақ, 
Сыбыр, өсек дегенді сырттай жүріп 

Ғылым өнер мал таппақ, жұртқа жақпақ [3], – деп ғылым ізденуді жоғары бағалайды. Расыменде, 

тарихтан сыр тартсақ талайдың есімі малымен емес, еткен еңбегімен, қылған жақсылығымен және де 

айналысқан ғылымымен қалған. Осы тұста ақын өлеңдері қазақтың бас ақыны Абаймен де үндестік тауып 

жатыр. Ақын Мақыш Қалтайұлы: 

Ең зор себеп ғылым дүр сағадатқа, 

Әрбір кісі, әр қауым, әр милатқа. 
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Астық үшін не худр, я магр керек, 

Сол рәуіште ғылым керек адамзатқа [4], – деп, адамдардың барлығы дерлік қандай жағдай болса да, 

жиған-тергеннің бәрін білім алуға, ғылымға көңіл бөлуге жұмылдырады. Ақын үшін байлықтың ең үлкені, 

адамды бақытқа кенелтетін-ғылым деп біледі. «Астық үшін не худр (көктеу), я магр (пісіп сарғаю) керек, сол 

секілді адамға ғылым керек», – деген мағынада балама, әрлі бояумен жеткізеді.  

Ғылым іздену бұл – парыз. Мұның да негізі діннен алынған. Жоғарыда айтылған ой кеселдерінен 

құтылуға да себеп болар ғылым. Мұсылман болған адамда қырық парыз болатын болса, соның бірі ғылым 

іздену. Халифа Алтай қырық парызды былайша: «Мұсылман болған адамның мойнында неше парыз бар? 
Қырық парыз бар. Қырық парызды айырып-айырып түсіндір! Бесеуі Исламда, жетеуі иманда, он екісі намазда, 

үшеуі ғұсылда, төртеуі дәретте, төртеуі таямда, екеуі «Әмір мағрұф наһи мүнкерде, біреуі ғылым іздеуде», – 

деп,сұрақ-жауап түрінде келтіреді [5]. Діни ағартушылық бағыттағы ақындардың көпшілігі діни сауатты, 

бірнеше тілді меңгерген һәм парыз жайын терең ұғынған. Мұндағы парыз дегеніміз – жасалуы нақты әрі анық 

дәлелдермен бұйырылған амалдар мен міндеттер. Нұржан Наушабайұлы қырық парыздың баянын өз өлеңінде 

баяндай келе: 

Бітір деп қырық парыздың жазып бәрін, 

Құдіретін көрсетеді ғажайыптарын. 

Тәмәм айт, хал-қадари, әй, әпендім 

Мұстахап, парыз, сүннет, уәжіптерін[6], – дей келе осы амалдарды орындауға үндейді. Бұл айтқандардың 

барлығының негізі бар. Бәріде мұсылманның орындауы әрі тыйылуы  керек үкімдер. Және де ақын осы 

өлеңінде: 
Әуелі иман, ораза, намаз, зекет, 

Сен бұған бір Алладан ол берекет. 

Әуелі инан жаратқан Тәңірі бір 

Болды кітап пайғамбардың инан қыл деп, – дін Исламдағы беспарыз жайын сөз етеді. Бұл көзі қарақты, 

ғылым-білімге құлаш ұрған, жақсы-жаманды саралай білген, Исламның хақ дін екенін мойындап, көргене-

естігенінен нәр ала білген есті жанның ел-жұрт пен кейінгі жастарға айтар құлақ қағысы. Ал мұндай сөз ел-

жұртының қамын тереңнен ойлайтын адамдардан ғана шығады. 

Енді осы ақындардың жырына арқау болған ғибадат амалдардың қандай хикметі бар деген сауалға 

бүгінгі ғылымда жауап тауып жатыр. Мәселен бес парыздың бірі оразаны алып қарайық. Ораза таңның екінші 

шапағынан басталып, күн батқанға дейін ашығу арқылы нәпсіні тәрбиелеу. Мұны Ә.Кердері бар жанды 

нұрландыратын амал екенін өз өлеңінде былайша өрнектейді: 
Пайдасын өзің көресің, 

Ғибадат қылып Аллаға 

Бар жаныңды нұрласаң. 

Жаныңа ғазап хақ болар, 

Ораза, намаз, зекет, хаж 

Атқарып уақыт тұрмасаң. 

Сол дін өкілдерінің жырына арқау болған, оны үндеуге соншама ынтықтырған ғибадаттың мәнін әлем 

ғалымдары көріп таң қалуда. Осы ғибадаттың барлығы Құран кәрімнен алынған. Ал Құран кәрім 14 ғасыр 

бұрын түсірілген Алланың кәләмі. Ғылымда қазір дәлелденіп жатқан жаңалықтардың 14 ғасыр бұрынғы кітапта 

барын көріп талай ғалым қайран қалуда. Сол таңғалысты ертерек ұққан адуынды ақындарымыз қандай ілімді. 

Оразаның тән мен жанға тигізетін пайдасы жайлы қазірге дейін көптеген мақалалар мен кітаптар 
жазылған. Неміс ғалымы- профессор Гехардет адамның қажыр-қайратын жануға қатысты жазған кітабында 

ораза жайлы адамның тәндік қалауларын басып, нәпсіні құрықтайтындай ғұмыр кешуі жолында рухтың тән 

қалауларын тізгіндеуде ең ықпалды жол екенін айтады. Ғылым докторы Рови: «Ораза сырқаттануға қарсы 

иммунитетті күшейтеді. Осындай маңызды медициналық жаңалықты Ислам оразаны парыз ету арқылы 

дәлелдеді, ал бүгінгі медицина оразаны ауруларға қарсыдәрі әрі қорғаушы күш ретінде қолдануда», – дейді [7]. 

Кез келген техника белгілі уақыттан кейін қайта жөндеуден өткізіледі. Ал бұған мән беремесе толықтай 

істен шығып қалады. Сол секілді адам баласында демалдырмай асқазанын жиырма төрт сағат жұмыс істете 

берсе, ұзаққа бармайтыны сөзсіз. Жақсы өнім мен нәтиже алу үшін кісіге уақытылы демалыс беріп тұру қажет. 

Ораза арқылы денемізде жиналып қалған майлар кетіп, ағзаларымыз бір демалып қалады. Сонымен қоса 

оразаның семіздікке қарсы дауасы да жоқ емес. Бір оразаның осыншама пайдасы ақындарымыздың жырына 

қаншама арқау болған.Бұл бағыттағы ақындардың барлығы дерлік діндар болған. Сондықтан осындай хикметі 

бар ғибадаттар ақындар шығармашылығымен мен өмірінде көрініс тауып отырған. 
Қорытындылай келе, бұл бағыт өкілдерінің негізгі айтпағы қамшының сабындай қысқа ғана өмірде дін 

мен ділді қатар ұстап,рухани кемелдікке шығу.Ислам діні бізге ХI ғасырда келгенмен ата-бабамыздан ірге 

суытпаған дін. Қараханид дәуірінен бері талай ғұламалар өзінің атын, өзінің өмірін дінмен байланыстырған. 

Сол дін арқасында атағы әлемге жайылған Әл-Фараби, Әбу Әли ибн Сина сынды ғұламалар артына өшпес із 

қалдырды. Егер осы ақындар жырлаған талаппен жүрер болсақ қазіргі қоғамда дерт боп жабысқан өтірік, ұрлық 

және т.б. рухани кеселдер орын алмас еді. Сол кеселдерден сақтандыру мақсатында осы дінді өз өмірінің 

арқауы еткен ақындар шығармашылығы жадымыздан өшпек емес. 
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ЗЕРКАЛО КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ДВОЙНИЧЕСТВА  

В ТВОРЧЕСТВЕ ЕЛИЗАВЕТЫ ДМИТРИЕВОЙ  

(ЧЕРУБИНЫ ДЕ ГАБРИАК) 

 

Чапаева В.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Понятие «двойник» трактуется в литературоведении достаточно широко. В большинстве случаев одним 

из условий двойничества является сходство характеров. Расширяет это понятие ученый П.М. Бицилли, в 

концепции которого двойник – это не просто персонаж, представляющийся нам похожим на главного героя. 

Это, прежде всего тот, в ком герой узнает самого себя. [1; с.550]. 

Существование феномена двойничества в литературе подтолкнуло целый ряд исследователей к созданию 

работ, посвященных этому мотиву.  По Л.А. Абрамяну, зеркальный двойник нередко является носителем 

отрицательного начала — целый сонм представителей нечистой силы, от зловредных существ малого ранга до 

самого дьявола (по средневековому определению, «обезьяны Бога») — так или иначе, соотносится с 

двойником-отражением [2; с.275]. 

Мотив двойника имеет демоническую природу, поэтому он часто играет роль врага лирического героя. 

Так, этот мотив  получает свое развитие в творчестве одного из самых загадочных поэтов серебряного века – 

Елизаветы Дмитриевой, более известной как Черубина де Габриак. 

Создание мифологизированного образа лирического «я», стало причиной появления внутренней 

конфликтности, раздробленности, и, как следствие, широкого использования этого мотива. Прием воплощается 

как бесконечный диалог двух «я». Чувства лирической героини Черубины к своему зеркальному двойнику 

противоречивы. Иногда она очень близка с ним и воспринимает свое второе «я» как часть себя, как сестру, как 

близкую подругу, которую мучают те же тревоги и волнения. Наиболее полно мотив слияния лирической 

героини со своим двойником виден в одноименном стихотворении: 

И мое на устах ее имя, 

Обо мне ее скорбь и мечты, 

И с печальной каймою листы, 

Что она называет своими, 

Затаили мои же мечты [3; с.126] 

Нередко двойник лирической героини предстает в качестве ненавистного врага. В стихотворении 

«Зеркало», «в оправе из свинца» заключен ненавистный героине двойник: 

И с этих пор, когда мне сердце жжет 

Тоска, как капли теплой алой крови, 

Я вижу в зеркале изогнутые брови 

И бледный ненавистный рот [3; с.84] 

Но наиболее ярко образ двойника передан в «Ego vox ejus» («Я голос»). В зеркальном отражении 

лирическая героиня видит не себя, а образ, который вызывает в ней непостижимый страх: 

В темно-зеленых зеркалах  

Обледенелых ветхих окон  

Не мой, а чей-то бледный локон  

Чуть отражен, и смутный страх  

Мне сердце алой нитью вяжет [3; с.279] 

Стремясь познать себя, свое отражение в зеркале, лирическая героиня задумывается, насколько это 

отражение подлинно, и не является ли оно обманом, маской. Действительно ли двойник – часть ее самой, или 

же в зеркале отражен некто «чужой», «другой». 

Зеркальный двойник, точная копия лирической героини появляется в стихотворении «Ты в зеркало 

смотри»: 
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Ты в зеркало смотри, 

Смотри, не отрываясь, 

Там не твои черты, 

Там в зеркале живая, 

Другая ты [3; с.42]. 

Двойнической атрибутикой наполнено стихотворение «Зеркало», где символ вынесен в название 

стихотворения: 

Давно ты дал в порыве суеверном 

Мне зеркало в оправе из свинца, 

И призрак твоего лица 

Я удержала в зеркале неверном [3; с.143]. 

Таким образом, проанализировав творчество Елизаветы Васильевой (она же Черубина де Габриак), 

приходим к выводу, что основным приемом, используемым автором в своих лирических произведениях, 

является двойничество, которое тесно связано с образом зеркала. Раскол сознания, внутренний душевный 

конфликт, двойственность личности автора, противоборство двух лирических «я» - все это порождает 

рассматриваемый прием в творчестве автора. В лирических произведениях Черубины де Габриак 

обнаруживается с одной стороны, связь, с другой – непохожесть двойников. Устойчивость мотивов  

двойничества и зеркальности позволяет обозначить и раскрыть проблему нетождественности лирической 

героини и ее мифологизированного двойника и выстроить лирический сюжет, связанный с процессом 

самоидентификации. Самоидентификация – уподобление (как правило, неосознанное) себя значимому другому 

как образцу на основании эмоциональной связи с ним [4; с.370]. 
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Дәстүрлі тарихи жер-су атаулары – халықтың рухани тарихы және оның ұлттық санасы, философиялық 

дүниетанымы, сұлулыққа, көркемдікке деген көзқарасы. 

«Алмас қылыш» романы - І. Есенберлиннің әйгілі «Көшпенділер» тарихи трилогиясының бір бөлімі. ХIV 

- XV ғасырдағы оқиғалар, әлеуметтік қақтығыстар, жаугершілік, қазақ хандығының құрылуы суреттеледі. 

«Алмас қылыш»- қазақтың бір кездегі Ақ ордасын қайта қалпына келтіріп, тәуелсіз ел туы астында үш 

жүз боп бас қосып, бірігу идеясымен дәріптелген. Жанр жағынан- роман- хроника. Қазақ тарихының белді- 

белді үш кезеңін, жеке хандық яки тәуелсіз мемлекет дәрежесіне жетуі, Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама 
атты, Отан соғысы, Кенесары хан бастаған ұлт- азаттығы көтерілісі оқиғаларын суреттегенде нақтылы 

күнтізбелік деректерге, шежіреге сүйенеді. Бұдан басқа халық эпосының тарихи шындыққа жақын беттері, 

ақын, жыраулардың өлеңдері, М. Х. Дулатидың «Тарих-и Рашиди» мен Рашид- ад- Диннің, Джувейнидің, т.б. 

еңбектері, «Орыс шежірелерінің толық жинағы», екі жүзден аса дерек Қолданылған. 

Ғұн заманынан сыр шертетін Сарыарқа төріндегі Талас, Тарты, Бұланты, Моншақты, Сілеті, Өлеңті, 

Шідерті, Қодан, Мыржық, Бағылан, Тентек тағы басқа топонимдер көненің көзіндей қастерлі. Ежелден ата-

бабаларымыз мәдени жаһандану жағдайында өмір сүрген,тіршілік еткен. Бұған ұлы қолбасшылар Мөде қаған, 

Аттила, Күлтегін, Шыңғысхан, Бату хан, Берке (Береке) хан, Жошы хан, Бейбарыс сұлтан заманы айғақ. Және 

де қазақ жұрты Византияны – Үрім, Иранды – Ажам, Палестинаны – Кінған, Қытайды – Шың немесе Чина, 

Дамаскіні – Шам, Шри Ланканы – Сәрәнділ, Венгрияны – Мажарыстан, Египетті – Мысыр, Данияны – Даң, 

Швецияны – Сібеден,Германияны – Алмания, Чехословакияны – Шақалауакия, Жапонияны – Жапүния (қытай 
қазақтары – Жібін), Францияны – Пранс, Американы – Әмрике, Польшаны – Лехистан елдері деп, Европаны – 

Аурупа, Мюнхенді – Мүншен, Грузияны– Гүржстан, Кельнді – Келін, Пекинді – Бейжің, Кавказды – Қап, 

Қызыл теңізді– Күлзім деп атағандығы дәлел. 

Ертіс гидронимі 1) Орхон ескерткіштерінде 2) Монғолдың құпия шежіресінде 3) «Книга Большому 

Чертежу» тәрізді тарихи әдебиеттер де бар. Қазақ жұртында Ертіс өзенінің алуан-алуан көркемдік сипат-
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қасиеттеріне орай нешеме атауларыбар. Мысал: Бал Ертіс, Қыран Ертіс, Буыршын Ертіс, Алқабек Ертіс, Білезік 

Ертіс,ал Қаба Ертіс – Зайсан деп аталған. Бұл шын мәнісінде Жайсаң. Әрқайсысындателегей сыр, терең мағына 

бар. Бұл – халықтың дүниетану даралығы менданалығын, көргіштігі мен кемеңгерлік болмысын танытады. 

Ономастикада аса күрделі мәселенің бірі – елдімекенге, мектепке, даңғылға, көшеге, әуежайларға, 

порттарға, теміржол вокзалдарына т.с.с. кісі есімдерін беру.Ел ұғымында белгілі бір адамның байлығы, атақ-

дәрежесі емес, ардақты істері,үлгілі, өнегелі дәстүрі мен мектебі, тарихи қызметі (интеллектуалдың өлімі – 

катастрофа ретінде қабылданатын) – қайраткердің нақты тұлғасын анықтайды. 

Топонимдердің (топонимиялық жүйенің) онтологиялық болмысы ментальді болмысымен тығыз 
байланыста біте қайнасқан, себебі топонимдер тілдік бірліктерретінде ментальді болмыс арқылы өз көрінісін 

бере алады, ал ментальдік түсінік,түйсіктер топонимдердің, топонимиялық жүйенің концептілік 

құрылымдарында семиотикалық түрде жинақталған көлемді географиялық нысандар да атау объектілеріне 

айналған. Мәселен, 

Арқа (Сарыарқа) атауының түрлі этимологиясы бар – соның бірі: тарихи мәні бар– «артымыздағы ел», 

«арт жақта орналасқан жұрт» дейтін болсақ, дегенмен арқа апеллятивінің түпкі мағынасы анатомиялық арқа 

(жон арқа, «спина») деген сөзге тірелетін сияқты. Сол Ұлы Жонның (Сары Арқаның) шығыс бүйіріне көне 

қазақтар Ерен Қабырғаны орналастырған, яғни Тянь-Шань тауына сондай атау берген. 

Жерұйық топонимінің географиялық орны, мекені белгісіз, себебі бұл топоним мифотопоним, яғни 

мифтік, қияли жер-су атаулар қатарына жатады. 

Жерұйық– киелі жер,ұйық– көне түркі тіліндегі ыдук («киелі») («ыдук йер-суб» - «киелі жер-су») сөзінің 

фонетикалық варианты. 
Леонид Теракопян: «Көшпенділер» трилогиясының әрекет кеңістігі Орал, Сібір, Орта Азия, Иран, Қытай 

секілді ұлан- асыр аумақты қамтиды, қаһармандардың тізбесі де ұлан- асыр, онда Шыңғыс Хан мен Әмір- Темір 

ұрпақтарының, хандардың, байлардың , қолбасылардың, сарбаздардың, малшылардың бейнелерімен 

жүздесеміз» деген болатын. 

«Қазақтың көшпелі рулары Алмас қылыш, -деп ойлаған сұлтан Жәнібек ,- егер жұмсай білсең- ол 

жауыңа айбар, жер- суыңа қорған. Қара халық өз бетімен бірімен бірі соғыспайды, тыныштықты, достықты 

тілейді Бар пәле бізде, хан, сұлтандарда. Қолыңдағы осындай күшті аужайлап пайдалана алсаң, ойыңдағыдай 

хандықты құруға болады. Ноғай, Қазан, Қырым, Астрахань хандары мен сұлтандары таламасын десең, арғы 

жағындағы ұлы жұрт- орыс елімен тіл тауып, одақтасқан жөн. Бірақ ондай күнге жету үшін ең алдымен 

Әбілқайыр Ордасынан бөліну қажет». 

Халықтың суреткерлік көзқарасын, тапқырлығын, даналығын көрсететін мынадай гидронимдердің 
сымбат-көркі қандай десеңізші! 

«Алмас қылыш» тарауы бойынша жер- су атауларына тоқталып кетсек: 

Қарақұрым- Шыңғыс ордасы  

Ұлытау- Дешті Қыпшақ даласының кіндік ортасы; 

Моғолстан- Әбілқайырдың әзірге тісі бата алмай келген, көлдеңені мен ұзындығы жеті айлық кең алқап, 

күншығыс жағы қалмақ жерімен шектесіп, Барыс көл, Алтын Емел, Ертіс өзендерімен бітеді. Солтүстігінде 

көкше теңіз бен Қаратал өзені жатыр. Күнбатысында Ташкент пен Түркістан, Оңтүстігі Қашқар, Ферғана, 

уәлиеті мен шығыс Түркістандағы, Тұрфан қаласы. 

Жеке ел боламыз деп  Орыс хан ұрпақтары Жәнібек пен керей сұлтанның да көше қалса, бара жері осы 

Моғолстан. 

Сарыарқа деп аталатын Дешті Қыпшақ жерінің дәл ортасында, Ұлытаудың күнгей жағында, Қаракеңгір 
өзенінің сол жақ жағасында Әбілқайыр ханның ордасы – Орда- Базар қаласы тұр. Жан- жағы құлазыған жазық, 

Ұлытау, Кішітау, Арғынаты тауларынан бөтен оңтүстігінде де, солтүстігінде де, күнбатыстағы сонау Мұғажар 

биіктіктеріне дейін, ал күншығысындағы Шет, Құдайменді, Ақшатауға дейін құлан менен киік жортқан ұшы- 

қиыры жоқ алып дала, Оңтүстігіндегі ең жақын қала Түркістан солтүстігінде ең таяуы Чинга- тұра шаһарлары, 

бірі- Орда- Базардан жүргіш атқа он күндік, екіншісі он бес күндік жер. 

Орда - Базар бір кездерде Бату ханның құмырсқадай бықыған әскерінің шығыс Еуропаға аттанарда бас 

қосатын жері болған.  Жүз мыңжылқы жайылса да, шөбі жапырылмайтын, жусанды, қаулы, жасыл шалғынды 

егіз өзен Қаракеңгір мен сарыкеңгірдің ұшы- қиыры жоқ жазық даласы. Сол жазықтың ортасында Бату 

қорғаны. 

«Күнбатысында Еділді, күншығысында Орхон, Ертісті, солтүстігінде Тобыл, Есілді, оңтүстігінде сонау 

Қытай Шым қабырғасына дейін жалпақ даланы ежелден ен жайлаған ел едік. Көне заманнан тіліміз де, ойымыз 

да, шаруашылығымыз, салтымыз да бір еді. Қыпшақ, Алшын батысымды, Найман, Керей шығысымды, Үйсін, 
Дулат, Қоңырат оңтүстігімді қорғап келдің. Атам заманнан орталарыңда мен бар едім. Сендерден күші асып, 

жер ортама жау жеткенде, аянып қалған кезім жоқ. Қандай өкпең бар, ағайын? Ерлігім кімнен кем еді? 

Долданған теңізге желкен қайық не істей алады, хұнуға да қарсы шаптым, Қытайға да шаптым, бірақ күшім 

жетпеді. Ағайын деп Керей, Найман, Қоңырат жеріне ығсытым. Қоныс берді бұл ағайын. Арғын деген өзеніне 

ат қойдым. Соққан құйындай боп жерімді, елімді талап хұну өтті батысқа. Ата қонысыма қайта келдім. 

Қайтадан Арғынаты тауына қазық қақтым. Жауласар еліммен шекаралас Қыпшақ, Керей, найман, Алшы, Үйсін, 

Дулат, Жалайыр, сендер болдыңдар. Ортаңда көз оймақтай мен қалдым. Сонау бір арғы заманда хан көтеріп ел 

болмасақ ат, көшкен жерімізді жаудан сақтадыңдар, құрымадық. Ал бүгін не болғалы тұрмыз? Ойладың ба 
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осыны, ағайын, өзара? Ойламасаң, ойлайық,»- Қобыланды сөйлемек боп тамағын қырынып ыңғайлана беріп 

еді, Арғын би оны тоқтатып тастады.- Шаңырақ өзіңдікі, кезегің келер, айтарсың.  

Сейхун, Жейхун жағасының жауынгерлері көбіне кепкен асқабақтарды байлап жүзіп өтеді. Сейхун 

дариясы жазғытұрымғы тасыған кезде осы арадағы кең алқапты алып, қацтадан есесіне түскен шағында ойдым- 

ойдым қарасулар қалдыратын. Тым қуаңшылық жылдары бұл араға сонау Қазықұрт тауынан көшіп келген 

ауылдар, тартылып қалаған қарасулардың балшықтарынан құлаш- құлаш мерке, лаұа балықтарды қазып 

алатын. Сейхун жағасы қалың қамыс, тұтасқан жиде ағашы. 

Шалқар көл – көл көлемінің үлкендігіне байланысты аталған. 
Нұра өзені-Монғол тілінде «нұра» – қирату, тангус – маньчжурша – «нұра» - жыралы деген мағынаны 

білдіреді. 

Колутон өзені – бір аңыз бойынша, моңғол шапқыншылығы кезінде, Шыңғыс хан қар ерірдің алдында 

мыңдаған әскерін өзеннің арғы жағына өткізуге ыңғайлы жер іздеу үшін барлау отрядын жібереді. Өтетін жерді 

таңдап, өзен кедергі келтірмейді деп ханға хабарлайды. Шыңғыс хан әскері көп күндер жүріп өзенге таянғанда, 

өзеннің қар суы еріп, өзен тасып жатқан кез болатын. Шыңғыс хан қаһарланып барлау отрядын теріс мәлімет 

әкелгендері үшін осы өзенге батыруға бұйырады. Хан сол жерге лагерь құрады, келесі отряд айналып өтетін 

жол тапқанша өзен суының арнасы түседі де әскерлер еш кедергісіз екінші жағалауға өтеді. Сол кезден бастап 

өзен Колутон (моңғол тілінде «көрінбейтін кедергі») аталыпты. 

Жетіқоңыр құмы мен Бетпақ даласының арасында қатқыл атырап бар. Жел тұрса құм сырғақтап жаяу 

борасындай бастайды. Ал ашық күндерде жарқырап жатады. Бұл бабаларымыз ісләм дініне кірмей тұрған кезде 

отқа, суға табынған дәуірде, көк тәңірісіне, жер тәңірісіне арналып адамнан құрбан шалынатын жер. Ежелден 
сұсты, жұмбақ атырап. Жетіқоңырдың өркеш- өркеш құмынан өтіп, жазыққа шығысыменен, сонау қу заманның 

белгісі боп, тақыр дала шетіндегі екі адамның бас сүйегі сонадайдан көзге түседі. Бастардың басында атам 

заманда қадалған жуан діңгек қада бар. Күн күйдіріп, жел сүйіп, әбден қарақошқыл тас болып қатып қалған. Ол 

қадаға әлеміштер байланған. Бұл  белгілеріне қарағанда, сонау арғы дәуірде осы арадан көшіп жүрген елдер бұл 

атырапты әулиелі жер санаған тәрізді. Әлгі қаданың теріскей жағында құлын жалданып, ұзыннан созылған 

түйелі кісі  бойындай жарнұра бар. Етек тұсынан жер астындағы көзден жылап шыққан, мөлдір сулы шағын 

өзен ағады. Бұл өзен қарлы жылдары қатты тасиды. Тасығанда бір кезде телі емген бұзаудай, қос өзен 

құйғандықтан Телікөл деп атанған Телікөл- татаға құйып, бұл арадағы басқа арадағы басқа уақ қарасуларды 

қосып жатады. Сөйтіп сары ала сегіз сайға барып қосылады. Ал егер қысы қалың қарлы, жазы жаңбырлы жылы 

Нұраның Қаратұзынан шығатын сай суы жіңішке Сарыөзен- Сары Кеңгір мен Қара Кеңгір барып құятын 

Боқтықарын көліне дейін жетіп қалады. Бұндай тасу он жылда, жиырма жылда бір болады. Өзге жылдары 
Нұраның қаратұз сайы сәл көпіріне көтеріліп, жаз шықпай- ақ құмға сіңіп жоғалып кетеді. Осы көпке беймәлім, 

жұмбақ атырапта Жетіқоңыр құмы мен Сарысудың ортасынан өтетін қоба жол бар. Қоба жолды көк қияқ басып 

жатады. Адам тек салт атпен ғана бара алады. 

Қазығұрт тауы- тәңірі артық жаратқан тау екен. Өзі аласа тау болса да, жер жүзіндегі таулардың 

қасиеттісі екен.  Баяғы заманда жер жүзін топан су басып кеткенде, жалғыз осы қазыңұрт тауы аман қалған 

екен.  Қазығұрт тауының басында, күнбатыс жағында азырақ тегіс жер бар. Ол жер Нұқ пайғамбардың 

кемесінің орны екен. Барлық хайуанның тұқымы, төрт түлік мал тұқымы топан суына тәрік болмай, сол кемеге 

мініп аман қалған. 

«Жанкент туралы айтылатын қазақ аңыздарында бұл қаланы мекендеген елдің жойылып кетуін, оның 

күйреп бітуін қалаға ордалы жылан қаптап кетуінен деп қауесет етеді. Қаланың даңқты адамдары Қорқыт ата, 

Сарман құса, Санжақ сұлтан, оның жұбайы Бикем, олардың ата- аналары тегісімен жыланның шағуынан өледі. 
Жаркент патшалығын сақтау үшін Сыр бойына қара дауыл соқтырып, Қорқыттың күшті рухы ретінде қара бура 

келеді»- дейді Әлкей Марғұлан. 

Филология ғылымдарының докторы Мырзабек Дүйсенов романға оң баға берді. Жәнібек сұлтан «Үлкен 

іскерлікпен, ақылмен біраз рулардың басын құрап, ақыры қазақ халқының негізін құрды», «Алмас қылыш» 

романын оқығанда сол дәуірде ру- ру болып қырқысып, әр хандық саясатыныңқұраны болып» жүрген 

«халықты біріктіріп, ел етекен азаматтарға ризалық танытамыз»,- деп жазды.  

Қорыта айтсақ, Еліміздің президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің зиялы қауым алдындағы сөзінде жер-су 

аттарының тарихылығы мен көнелігіне ерекше мән беріп, оны зерттеудің бүгінгі мемлекетіміздің саяси 

стратегиясы үшін де зор маңызы бар екендігін : «Әрбір азамат тарих қойнауына тереңдеу арқылы өзінің ата – 

бабалары қалдырған осындай кең байтақ жердің лайықты мұрагері болуға ұмтылсын» - деп атап көрсетті. Осы 

тұрғыдан жер-су атауларын зерттеу қазақ тілінің лексика, этимология саласын тың деректермен толықтырса, 

екінші жағынан ұлттық таным мен тілдік құбылыс арасындағы байланыс ұлттық сананың дамуындағы жер – су 
атауларының орны секілді бұрын терең анықталмаған мәселелерді шешуге бағытталады. 

Біздің ойымызша,  І. Есенберлиннің шығармаларындағы ономастикалық жер –су атауларының шығу 

тарихын білу – жас ұрпақтың өз еліне, жеріне деген махаббатын, сүйіспеншілігін арттырары сөзсіз.  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Белгілі әдебиетші-ғалым Әнуар Жақсығалиұлы Дербісәлин 1929 жылы Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, 

Саралжын ауылында дүниеге келді. 1943 жылы Саралжын жеті жылдық мектебін, 1948 жылы Ақтөбенің 

Н.Байғанин атындағы екі жылдық мұғалімдер институтының филология факультетін бітірді де, сол жылы Ойыл 

орта мектебіне мұғалім болып қызмет істейді. 1951-54 жылдары қазіргі Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Ғылым академиясы М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аспирантурасында оқиды. 1955 

жылы «Ы.Алтынсариннің жазушылық қызметі» деген тақырыпта /ғылыми жетекшісі – профессор Сильченко 

М.С./ кандидаттық диссертация, 1969 жылы «Қазақтың Октябрь алдындағы демократияшыл әдебиетінің даму 

жолдары» деген тақырыпта докторлық диссертациясын қорғайды. 1955-1977 жылдары ғылыми қызметкер, аға 

ғылыми қызметкер, 1977-1986 жылдары ҰҒА М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қазақ 
әдебиеті тарихы бөлімінің меңгерушісі болып қызмет етті. 1983 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

академиясының мүше-корреспонденті болып сайланып, 1986 жылы шілде айында 57 жасында кенеттен қайтыс 

болды. 

Қырық жылға жуық уақытын ғылым саласына арнаған ғалымның қазақ әдебиетінің негізгі мәселелері 

бойынша қалам тартпаған саласы кемде-кем. Қазақ әдебиеті тарихының қалыптасу кезеңдері, дәстүр және 

жаңашылдық, олардың даму жолдары – ғалымның зерттеу еңбектерінің негізгі өзегі. Ә.Дербісәлин қаламынан 

туған кітаптары, сын-мақалалары ой тереңдігімен, қазақ әдебиетіндегі көркемдік ізденістер табиғатын тереңдей 

ашуымен, өзіндік көркем өрнегімен көкейкесті мәселені қозғайтын өткірлігімен ерекшеленеді. 

Ә.Дербісәлин – қазақ әдебиетінің тарихын алғашқы зерттеушілер С.Сейфуллин, М.Әуезов, 

Қ.Жұбанов,Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайлов тағы басқа ғалымдардан кейінірек шыққан буынның өкілі.Өткен 

ғасырдың 50-жылдарының басында қазақ әдебиеттану ғылымына үркердей болып бір топ талантты жастар 
келді. Олар келе алдындағы ағаларының бастаған істерін батыл жалғастырып алып кеткен бүгіндері 

республикаға танымал ғалымдар: З.Ахметов, З.Қабдолов, Р.Бердібаев, Ә.Дербісәлин, А.Нұрқатов, М.Базарбаев, 

Ә.Нарымбетов, Н.Ғабдуллин, Б.Сахариев тағы басқалары. 

Бұл буынның өзіне тән ерекшеліктері көп. Соның біреуі – бұл кезде әдебиет тарихының методологиясы 

бір ізге түсе қоймаған, қазақ әдебиеті тарихына байланысты материалдарды өздері іздей, жинай жүре зерттеуі, 

зерттей жүріп жинауы, сөйтіп әдебиеттану ғылымын дамыта түсуі. 

Ғалымның әдебиет тарихын зерттеу саласындағы еңбектерін негізінен екі үлкен салаға бөліп қарауға 

болады. Бірі – қазақ әдебиетінің көне дәуірі, екіншісі ХІХ ғасыр және ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің 

тарихы жөніндегі зерттеулері. Бұл екі саланың, әсіресе соңғы саласында Ә.Дербісәлин еңбегі зор. Ғалым 

зерттеулерінің ішіндегі ең сүбелісі – Ы.Алтынсарин шығармашылығы деуге болады. Ыбырайды бүгінгі оқушы 

қауым, жалпы жұртшылық қалай түсінеді, қандай дәрежеде ұғынады десек, осы ұғым - түсінігіміз үшін біздер 
алдымен Ә.Дербісәлинге қарыздармыз. Себебі, Ы.Алтынсариннің өмірін, ақындығын, жазушылығын, 

аудармашылығын алғаш түбегейлі зерттеуші де осы Ә.Дербісәлин. Ол 1955 жылы «Ы.Алтынсариннің 

жазушылық қызметі» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. Ғалымның көптеген мақалаларын 

есептемегенде, Ыбырай туралы оның сан қырын көрсететін бірнеше кітаптары жарық көрді. /Ы.Алтынсарин 

өмірі мен жазушылық қызметі. А., 1956; Ы.Алтынсариннің жазушылық қызметі туралы. А., 1957; О 

литературном наследии Ибрая Алтынсарина. А., 1957 т.б./. 

Әнуарға дейін Ыбырайдың педагогикалық және ағартушылық қызметі жөнінде А.Ф.Эфиров пен 

Ә.Сыдықовтың, көсемсөзі жөнінде М.Фетисовтың еңбектері жарияланған болатын. Шынына келсек, 

Ыбырайдың ағартушылық, педагогикалық қызметін бөліп қараудың өзі бүтінді бөлшектеумен тең екенін 

ескерсек, осы орайда, Ыбырай Алтынсарин өмірі мен шығармашылығын толық талдап, біртұтастықта жан-

жақты қамтыған ғалымның  «Ы.Алтынсарин» /1965/ атты кітабының жарық көруі-ғылымға салынған үлкен 

олжа болды. Дербісәлиннің Ыбырай поэзиясы жөнінде көп жылғы еңбектерінің мән-маңызы неде десек, мұнда 
ғалымның, әсіресе ақын поэзиясының көркемдік сырларын тереңдей талдауында, аудармашылық қырын терең 

ашуында, халық поэзиясымен біте қайнасқан байланысын көрсете отырып, сапалық өзгерістерін, 

жаңалықтарын көрсетуінде дер едік. [1]. Ғалымның түбегейлі зерттеген тақырыптарының бірі - ХХ ғасыр 

басындағы қазақ әдебиеті. Қазақ әдебиетінің Қазан төңкерісіне дейінгі тарихында біздің ғасырымыздың 

алғашқы 17 жылының орны ерекше. Әдебиеттану ғылымында бұл күрделі де қысқа мезгіл Ұлы Қазан 

алдындағы немесе ХХ ғасыр басындағы әдеби кезең болып саналады. Кезеңнің күрделілік себептерін көптеген 

тарихи-әлеуметтік, саяси-әлеуметтік, көркемдік жағдайлармен  түсіндіруге болады. Ең алдымен, атап айтарлық 

жай – бұл кезең Ресейдегі ұлы төңкерістер кезеңі, ұлт-азаттық қозғалысының бүкіл дүниеде өріс алған тұсы. 
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ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті өзіне дейінгі әдебиеттің барша озық, халықтың адамгершіл көркемдік 

дәстүрін жаңа дәуірде онан әрі жалғастырып, оларды алдағы жаңа заман әдебиетіне ұластыруға тиіс болды. 

Міне, осындай қиын да күрделі кезеңнің әдебиеті туралы 1969 жылы «Қазақтың Октябрь алдындағы 

демократияшыл әдебиетінің даму жолдары» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғап, кітап шығарды. 

[2]. Ә.Дербісәлиннің аталған еңбегі тақырыбынан көрініп тұрғандай қазақ жазба әдебиетінің барлық даму 

жолын емес, белгілі бір кезеңін қамтиды. 

Демократияшыл әдебиеттің /1900-1917 жылдар/ тууы мен дамуын, өсуі мен өрлеуін сөз етеді. Бұл 

кезеңнің әдебиеті өзінің демократияшыл ерекшеліктерімен кейінгі жаңа сипатты әдебиетімізді дайындады. 
Мұнда ғалым ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті өзінің бар ұтымды да ұнамды өзгешеліктерімен, бір жағынан 

халықтық бай ауыз әдебиеті негізінде өсіп өрбісе, екінші жағынан Ыбырай, Абай бастаған жазба әдебиетінің 

жаңа тарихи кезеңдегі заңды жалғасы ретінде дамығанын, үшінші жағынан, орыстың классикалық әдебиетінен 

үнемі үйрене, үлгі ала өскенін көптеген тарихи-әдеби деректер негізінде дәлелдейді. Сонымен бірге, ХХ ғасыр 

басындағы қоғамдық жағдайлардың осы әдебиеттің өсіп-өркендеуіне тигізген тікелей әсері зерттеушінің 

назарынан тыс қалмайды. Бұл ретте, әсіресе халықтың мәдени, рухани өміріндегі әрбір ірілі-ұсақты 

құбылыстардың /мектептердің көбеюі, баспасөздің дамуы, кітапхананың өсуі, көптеген кітаптардың жарық 

көруі, оқушының көбеюі, әдебиетке жаңа талаптардың қойыла бастауы тағы басқалары/ әдебиеттің дамуы 

үрдісін жеделдете түсудегі ролі жеке-жеке атап көрсетіледі. Зерттеуші оқу -ағарту тақырыбының алғаш 

лирикалық өлеңдерден бастап, бірте-бірте көркем әңгіме жанрына, кейінірек кесек поэма, роман жанрына 

ұласуын, сөйтіп негізгі идеяның кесек те көркем кейіпкерлер арқылы бейнелене түсуі, тіпті бұл жолда көркем 

аударма мен мектеп оқулықтарының да үлкен роль атқарғындығын әңгіме етеді. Зерттеуші аты мәлім үлкен 
жазушылардың ғана төңірегінде қалып қоймай, жалпы әдеби үрдіске қатысып, кезінде азды-көпті еңбек 

сіңірген кішігірім жазушылардың шығармаларына сипаттама бере отырып, сонымен қатар қазақ әдебиетіндегі 

кейбір принципті мәселелерді туысқан өзбек, қырғыз, татар әдебиеттерімен байланыстыра, салыстыра  отырып 

зерттейді. Жалпы монография ғалымның ұзақ жылдар бойы сарыла да байыпты түрде тексеруінің нәтижесінде 

туған қазіргі әдебиеттану ғылымындағы бір дәуірдің үлкен әдебиетін зерттеген елеулі екен екенін айтуымыз 

керек. Ол ондаған ғылым кандидаттарының ұстазы болуымен қатар, бұынғы одақтың, республиканың түрлі 

басылымдарына 300-ге тарта мақалалар жариялады. Ол көптеген жинақтарға, ғылыми басылымдарға басшылық 

жасады, жауапты редактор алғы сөз жазды: «ХҮ-ХҮІІІ ғасырдағы қазақ поэзиясы» /1981/ [3]. «Ежелгі дәуірдегі 

қазақ әдебиеті» /1983/, «ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясы» /1985/, «ХІХ ғасырдағы қазақ ақындары» /1988/ т.б. 

Өмірінің соңғы жылдарында қазақ әдебиетінің көне дәуірін зерттеуге баса назар аударды және өзі осы 

іске жетекшілік жасап «Оғыз-наме-Мұхаббат-наме» (1986 жыл) деген алғашқы ұжымдық кітап шығарды, [4]. 
Ойшыл ғалым ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің арасындағы байланысты біраз жыл тексеріп «Дәстүр және 

жалғастық» /1976/ деген кітап шығарды. Ол сонымен қатар бүгінгі жанды  үрдіске қоян-қолтық араласып, ақын-

жазушылардың жаңа шығармалары жайында татымды ойлар, құнды пікірлер айтып, оның сүбелілерін «Мезгіл 

және қаламгер» /1968/, «Әдебиет туралы толғаныстар» 1990 жылы жарық көрді. Соңғы кітабы Қазақстан 

Республкасы ҰҒА-ның мүше корреспонденті,филология ғылымдарының докторы Шәмшиябану Сәтбаеваның 

«Байсалды зерттеуші» деген алғы сөзімен шықты. [5]. Ә.Дербісәлиннің адалдық, азаматтық, ғалымдық өмірі – 

ғылымға кіршіксіз таза, адал да абыройлы еңбек етудің тамаша үлгілерінің бірі. Ол өзінің қаламдас, қанаттас 

достарымен бірге қазақ әдебиеттану негіздерін берік қалап, оның өз алдында үлкен ғылым дәрежесінде 

көтерілуіне шейін қажымай-талмай қызмет етті, оған өз тарапынан үлкен үлес қосты. Бұл еңбектер негізінде 

әдебиет ғылымының кемелдену үрдісіне әсер-ықпалын тигізуімен бірге, бүгін де белсенді қызмет етуде. 

Өзінің дархан талантымен, терең білімімен қазақ әдебиеттану ғылымына зор үлес қосқан ғалым Әнуар 
Жақсығалиұлы Дербісәлин – қазақ әдебиетін зерттеу тарихында ерекше орын алатын тұлға. 
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Управленческий учет играет важную роль в управлении расходами на предприятии. В системе такого 

учета готовится информация, на базе которой руководители предприятия принимают решения, в первую 

очередь в сфере расходов и ожидаемых экономических результатов деятельности предприятия. Постоянный 

рост удельного веса административных расходов в общем их объеме обусловливает необходимость поиска 
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оптимальной методики учета и контроля, адаптированной к потребностям управления на основе релевантной 

экономической информации, а потому совершенствование системы управления административными расходами 

является важной составляющей эволюционного подхода к управлению хозяйственной деятельностью. 

Возрастающая потребность совершенствования учета административных расходов на предприятии в 

условиях развития экономических отношений определила актуальность данной темы. 

Решение проблем учета, анализа и контроля административных расходов находится в постоянном 

внимании ученых, а именно таких, как Ф.Ф. Бутинец, Б.И. Валуев, С.Ф. Голова, Т.В. Головко, О.А. Гришнова, 

Н.И. Дорош, И.К. Дрозд, В.И. Ефименко, Е.В. Калюга, Г.Г. Кирейцев, Я.Д. Крупка, Ю.А. Кузьминський, Г.И. 
Купалова, М. В. Кужельний, Е.В. Мних, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкарь, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. 

Ткаченко, Н.Г. Чумаченко, В.Г. Швец, В.О. Шевчук. 

Продолжение полемики по данным вопросам требует дальнейших исследований в организации учета и 

распределения административных расходов, а также поиска направлений их совершенствования.  

В современных экономических условиях актуальными являются разработка и использование в практике 

учета и контроля новых подходов к эффективному управлению косвенными расходами, важное место среди 

которых занимают административные. 

Заданием организации учета административных расходов являются: контроль за сохранностью ресурсов 

предприятия; правильное и своевременное документальное оформление, а также отражение в регистрах учета 

административных расходов; получение документально обоснованных данных относительно 

административных расходов по местам их возникновения, а также в разрезе лиц, ответственных за их 

осуществление; выявление влияния административных расходов на финансовый результат предприятия. 
Подход к определению административных расходов вызывает постоянные научные дебаты. 

Например, Ярмоленко В.П. отмечает, что общехозяйственные расходы, как и общепроизводственные 

имеют отношение к процессу основного производства, ради которого создается предприятие. Покрытие 

административных расходов «валовой» прибылью искажает их экономическую суть [1, с.22]. 

Некоторыми спорными моментами являются эволюционные подходы к методике распределения 

административных расходов. На необходимость их распределения для управленческих целей обращали 

внимание П.Л. Сук и ряд других отечественных и зарубежных ученых. 

Пристальное внимание было уделено также исследованию баз распределения. Как считает Иванюта П., 

при формировании полной себестоимости необходимым условием является распределение административных 

расходов между подразделениями пропорционально производственным расходам [2]. В свою очередь, Партин 

Г.А. предлагает распределять расходы на управление пропорционально количеству работников, заработной 
плате, часам труда, затратам на аренду, страхование, отопления и освещения пропорционально площади здания 

[4]. 

В бухгалтерском учете и финансовой отчетности расходы отражаются в момент возникновения 

независимо от даты поступления или уплаты денежных средств. 

Ежемесячное списание административных расходов оформляется с помощью расчета (справки), 

составленного работником бухгалтерии. 

Учет административных расходов в современных условиях требует новых подходов к выбору признаков 

их классификации, которые позволяют организовать систему управления расходами. К основным факторам, 

определяющим классификационные признаки административных расходов предприятия определенной отрасли, 

систему их учета и калькуляции себестоимости продукции, относятся: вид хозяйственной деятельности 

предприятия; организационное построение хозяйственной деятельности; вид производимой продукции на 
предприятии; методы оценки объектов учета; система организации внутрихозяйственных отношений; методы 

формирования себестоимости продукции. 

Для получения правдивой информации, которая позволит эффективно управлять хозяйственной 

деятельностью предприятия по его структурным элементам, целесообразно все производственно-

хозяйственные подразделения предприятия группировать по центрам возникновения расходов и центрам 

ответственности за осуществленные расходы. Такой подход к учету и контролю административных расходов 

позволяет обеспечить конкретную ответственность работников за понесенные расходы и их рационализацию. 

В современных условиях хозяйствования необходимо вести внутренний контроль административных 

расходов, который является экономически обоснованным и должен развиваться, поскольку проверенные на 

практике методы его работы позволяют усовершенствовать систему управления административными 

расходами, и принимать адекватные меры по упорядочению документооборота в целом и значительно 

улучшить финансовую дисциплину на предприятии. 
Таким образом, для принятия правильных решений по эффективному управлению административными 

расходами предприятия необходимо учитывать не только влияние внутренних факторов, но и внешних, таких 

как спад или подъем на рынке, инфляция, налоговые и социальные факторы и др. Инструмент управления 

административными расходами находится в руках руководства предприятия, которое должно отвечать за свои 

действия. 

Выводы. От величины административных расходов напрямую зависят результаты хозяйственно-

финансовой деятельности каждого предприятия вопрос. Совершенствование классификации, учета и контроля 

административных расходов является основанием для их детального анализа и планирования, которые в 
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совокупности направлены на оптимизацию и минимизацию расходов, учитывая их непосредственное влияние 

на финансовый результат деятельности предприятия. 

Решению вопросов организации учета таких расходов в определенной степени будет способствовать 

расширение номенклатуры статей административных расходов для полного обеспечения соответствующих лиц 

необходимой информацией. Для получения информации о полной себестоимость продукции нужно 

административные расходы распределять пропорционально объему произведенной продукции. Такая методика 

распределения данных расходов позволит принять эффективные управленческие решения по производству того 

или иного вида продукции и дальнейшей деятельности предприятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

 

Шукиралина А, Муслим Д, Демеуова Г. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Развитие рыночной экономики в Казахстане привело к многообразию форм собственности и 

возрождению собственника, к увеличению количества объектов собственности в хозяйственном обороте. У 

каждого, кто задумывается реализовать свои права собственника, возникает много проблем и вопросов. 

По мере развития рыночных отношений потребность в оценке бизнеса постоянно возрастает. Оценка 

стоимости бизнеса, как и любого другого объекта собственности, представляет собой целенаправленный 

упорядоченный процесс исчисления величины стоимости объекта в денежном выражении с учётом влияющих 

на неё факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка. 

Оценка бизнеса позволяет оценить рыночную стоимость собственного (уставного) капитала закрытых 
предприятий или открытых акционерных обществ с недостаточно ликвидными акциями. 

Общая характеристика сравнительного подхода к оценке бизнеса 

Особенностью сравнительного подхода к оценке собственности является ориентация итоговой величины 

стоимости, с одной стороны, на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих сходным компаниям; с 

другой стороны, на фактически достигнутые финансовые результаты. 

Сравнительный подход предполагает, что ценность собственного капитала фирмы определяется тем, за 

сколько он может быть продан при наличии достаточно сформированного рынка. Другими словами, наиболее 

вероятной ценой стоимости оцениваемого бизнеса может быть реальная цена продажи сходной фирмы, 

зафиксированная рынком. 

Во-первых, оценщик использует в качестве ориентира реально сформированные рынком цены на 

сходные предприятия (акции). При наличии развитого финансового рынка фактическая цена купли-продажи 
предприятия в целом или одной акции наиболее интегрально учитывает многочисленные факторы, влияющие 

на величину стоимости собственного капитала предприятия. К таким факторам можно отнести соотношение 

спроса и предложения на данный вид бизнеса, уровень риска, перспективы развития отрасли, конкретные 

особенности предприятия и т.д. Это, в конечном счете, облегчает работу Оценщика, доверяющего рынку.  

Во-вторых, сравнительный подход базируется на принципе альтернативных инвестиций. Инвестор, 

вкладывая деньги в акции, покупает, прежде всего, будущий доход. Производственные, Стремление получить 

максимальный доход на размещенные инвестиции при адекватном риске и свободном размещении капитала 

обеспечивает выравнивание рыночных цен. 

Сравнительный подход реализуется посредством трёх методов. 

- Метод компании-аналога (метод рынка капитала) - основан на реальных ценах акций открытых 

предприятий, сложившихся на фондовом рынке. 

- Метод сделок (метод продаж) - для сравнения берутся данные по продажам контрольных пакетов акций 
компаний либо о продажах предприятий целиком, например, при поглощениях или слияниях. 

- Метод отраслевых коэффициентов (метод отраслевых соотношений) предполагает использование 

соотношений или показателей, основанных на данных о продажах компаний по отраслям и отражающих их 

конкретную специфику. 

Метод отраслевых коэффициентов пока не получил достаточного распространения в отечественной 

практике, поскольку отсутствует необходимая информация, накопленная за период достаточно длительного 

наблюдения в условиях относительно стабильного рынка. Суть сравнительного подхода к определению 

стоимости компании заключается в следующем. Выбирается предприятие, аналогичное оцениваемой фирме, 

которое было недавно продано. Затем рассчитывается соотношение между рыночной ценой продажи 
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предприятия-аналога и каким-либо его финансовым показателем. Данное соотношение называется ценовым 

мультипликатором. Для получения рыночной стоимости собственного капитала необходимо умножить 

аналогичный финансовый показатель оцениваемой компании на расчётную величину ценового 

мультипликатора. 

Например, необходимо оценить предприятие, получившее в последнем финансовом году чистую 

прибыль в размере 100 млн. тенге. Аналитик располагает достоверной информацией о том, что недавно была 

продана сходная компания за 3 000 млн. тенге, её чистая прибыль за аналогичный период составила 300 млн. 

тенге. 
Рассчитаем по компании-аналогу соотношение рыночной цены и чистой прибыли: 

3000 : 300 = 10 

100 * 10 = 1 000 млн. тенге.  

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, этот метод требует высокой квалификации и 

профессионализма оценщика, т.к. предполагает внесение достаточно сложных корректировок для обеспечения 

максимальной сопоставимости оцениваемой компании с аналогами. Кроме того, оценщик должен определить 

приоритетные критерии сопоставимости, исходя из конкретных условий, целей оценки, качества информации. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса во многом схож с методом капитализации доходов. В обоих 

случаях оценщик определяет стоимость компании, опираясь на величину дохода кампании. Основное отличие 

заключается в способе преобразования величины дохода в стоимость компании. Метод капитализации 

предполагает конвертацию годового дохода в стоимость при помощи коэффициента капитализации. 

Коэффициент капитализации, построенный на основе рыночных данных, используется как делитель. 
Сравнительный подход также оперирует рыночной ценовой информацией и величиной дохода, достигнутого 

сходной фирмой. Однако в данном случае доход умножается на величину соотношения между ценой и 

доходом. 

Выделяют следующие основные этапы оценки предприятия методом компании-аналога:  

1 этап - сбор необходимой информации;  

2 этап - сопоставление списка аналогичных предприятий; 

3 этап - финансовый анализ; 

4 этап - расчёт ценовых мультипликаторов; 

5 тап - выбор величины мультипликатора, которую целесообразно применить к оцениваемой компании; 

6 этап - определение итоговой величины взвешивания промежуточных результатов; 

7 этап - внесение итоговых корректировок стоимости методом. 
Для нормального функционирования общества необходимо наличие эффективно работающих 

предприятий. Они занимаются производством и реализацией продукции, оказанием услуг и выполнением 

работ, удовлетворяя потребности общества. В условиях происходящих преобразований в экономике, 

предприятиям и их руководителям приходится решать ряд новых задач,учитывая как экономические, так и 

социальные факторы. 

Сравнительный подход даёт наиболее точные результаты, если существует активный рынок аналогичных 

объектов собственности. Аналог объекта оценки - это сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам другой объект, цена которого (стоимость акций) известна из сделки, 

состоявшейся при сходных условиях. Точность оценки зависит от качества собранных данных, включающих 

физические характеристики, время продажи, местоположение, условия продажи и финансирования. 

Сравнительный подход позволяет использовать аналитику максимальное число всех возможных 
вариантов мультипликаторов, следовательно, в процессе расчёта будет получено столько же вариантов 

стоимости. 

Если аналитик в качестве итоговой величины предложит простую среднюю всех полученных величин, то 

это будет означать, что он одинаково доверяет всем мультипликаторам. Наиболее правильным приёмом 

определения итоговой величины является метод взвешивания. 
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ДИСКУРС – ҒАЛАМНЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ 

 

Ықылас Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университет 

 

Дискурс дәстүрлі, когнитивті, лингвомәдениеттану ғылымдарының зерттеу арқауы бола алады, бірақ әр 

ғылым өзінше жіктеп, өзінші бағалайды. Дискурс теориясына қатысты зерттеулерге қарасақ дискурс түрліше 

анықталып келеді. Мәселен, Ж.Кеншінбаева: «Дискурс – қолданыстағы мәтін, яғни сөйлеу тілінің нақтылы 
коммуникативтік қарым – қатынас орнатудағы қызметі», - десе, профессор Н.Уәли: «фреймі «автор», «сөз 

актісі» - «адресат» және сөз жағдаяты (сөздің қандай ситуацияда айтылғаны) деген құрылымдардан тұратын 

коммуникативтік «уақиға», - деп түсіндіреді. Г.Г.Бүркітбаеваша, дискурс дегеніміз – мәтін мен интеракцияға 

қатысушылар және коммуникативтік жағдаят қосындысы [1,77]. К.К.Садирова, дискурс дегеніміз – шынайы 

өмір үзігіндегі көріністің сөйлеу әрекеті арқылы санаға көшуі мен тілдік бірлікте таңбалануы [2,78]. Дискурс 

дегеніміз – дайын мәтіннің сөйлеу әрекетін туғызушылар мақсатына сай күрделі әрі нақты коммуникативтік 

жағдайға айналуы. Ал Ш.А.Нұрмышеваша, дискурс дегеніміз – коммуниканттардың өз жағдаятын ескере 

отырып шынайы өмірдегі оқиғаларды өздерінің когнитивтік, тілдік, аялық білімін, прагматикалық 

мүмкіндіктерін пайдалану арқылы коммуникативтік мақсатқа орай өз тілдеріндегі лексикалық, грамматикалық, 

фонетикалық жүйелер арқылы тілге көшіруі, диалогқа түсу әрекеті [15,76].  

Ғалымдардың дискурс терминіне берген анықтамалары түрліше болғанымен, олардың барлығының да 

дискурсқа тән деп көрсеткен белгілері бар: бұл – дискурстың диалогтік сипаты, сөз жағдаятына сай 
орындалатын сөйлеу әрекеті екендігі [2,79]. Дискурстың диалогтік сипатына коммуникацияға қатысушылар 

санының кем дегенде екеу болуы жатпайды, сөйлеуші түзіп, қолданысқа түсірген мәтіннің қандайда бір 

тыңдаушыға бағытталуы жатқызылады. Ал бұл тыңдаушы сөз түзушіні өзі болуы да ықтимал. Мысалы, 

адамның өзіне арнап жазатын күнделігі (сөзді түзуші де, түзілген өзді қабылдаушы да бір субъект), өзімен-өзі 

кеңесуі т.с.с.  

Дискурс теориясның басты мәселелерінің бірі – адамның білімін жүйелеу. Адамның барлық танымдық 

әрекетіне дүниені тануға бағытталған бір дамушы үрдіс ретінде қарау керек, себебі бұл әрекеттер нысанның 

ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратудан басталады. Бұл әрекеттердің нәтижесінде концепт қалыптасады. 

Концептіні анықтау үшін дүниенің кейбір ерекшеліктері мен заттық құндылықтары, олардың объектілерімен 

қатынасы, олардың қызметі мен оларға берілген ұжымдық сананың сипаты әрі бағасы айқындалуы қажет. ХХ 

ғасырдың 80-жылдары концепт ұғымы жаңа мазмұнға ие болды. Ол адам санасындағы психикалық және 
ментальды ресурстардың бірлігін таныту қызметін атқарады және адамның білімі мен тәжірибесін 

айқындайтын ақпараттық құрылымды танытады. Демек, концепт – бұл адам психикасында бейнеленген барлық 

дүние бейнесінің, ой тілінің, концептуалдық жүйенің, ментальды лексиконның мазмұндық бірлігі. Концепт 

ұғымдық ақпараттан басқа психологиялық, этимологиялық, прагматикалық, мәдени ақпараттарды да білдіреді.  

Қазақ тіл білімі зерттеушілерінің арасында да концепт мәселесіне терең зерттеу жүргізіп, анықтама 

ұсынғандары бар. Дүниенің тілдік бейнесін ұлттық мәдениет мәнмәтінінде қарастырған А. Исламның 

пайымдауынша: «Концепт дегеніміз – ұлттық дүниетанымның ықшам да, терең мағыналы дүниетаным 

құндылықтарын айқындайтын тілде көрініс тапқан күрделі бірлік. Әр ұлттың концептілер жүйесін дүниетаным 

құндылықтары құрайды. Концептілер бір-бірімен тығыз байланыста болып, бір-бірінен туындап отырады. Әр 

қоғамның даму кезеңдерге сәйкес тіл мен мәдениет иелерінің абстрактілі концептілерді танып түсінуінде 

өзгерістер болғанымен, негізгі мәдени, дүниетанымдық мәні өзгеріссіз ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырады» 
[3,12]. Концепт санада белгілі бір концептілік жүйе арқылы қалыптасады. Концептілік жүйе иерархиялы 

(сатылы) құрылымнан тұрады: 1) дүниенің қасиеті, белгілері (сенсорлы перцептивті қабылдау); 2) когнитивтік 

модель (ассоциация, бейне, символ,этикет, эталон, стереотип формаға ие болуы); 3) концепт типтері (фрейм, 

сценарий, скрипт, схема, ойсурет формасына салынуы); 4) дүниенің тілдік бейнесі (метафора, фразеологизм, 

сөз, сөйлем, поэтикалық мән)» [3,10]. М.Т.Куштаева, Б. Ақбердиева, Ш. Елемесова, Н. Аитова, Қ. Қаирбаева, Ф. 

Қожахметова, Г. Имашева, Ж. Саткенова, З. Абдуллина, А. Байғұтова, Ж. Абдрахманованың, т.б. 

зерттеулерінде тіл арқылы сақталып, берілетін ұлттық, мәдени, дүниетанымдық қордың концептілік жүйесі 

жан-жақты қарастырылған. Жоғарыда аталған зерттеулерде әрбір концептілерді бірыңғай топтастырғанда, осы 

концептілердің өзара байланысына тән, ерекше ұлттық дүниеге көзқарасы мен бағасы, бағалау көзі анықталады.  

Осымен байланысты дискурста «ғаламның тілдік бейнесі» немесе «дүниенің тілдік суреті» деп те 

аталатын құрылым, жүйе, ой көрінеді [1,56]. «Ғаламның тілдік бейнесі» күрделі ұғымдық құрылым 

болғандықтан, табиғатын ашып түсіндіруді әр зерттеуші өзіндік тұрғысынан шешеді. Қоршаған шындық 
болмыстың адам тілінде бейне құрап, адамның дүниені, әлемді көзі, тілі арқылы тани алатынын тұтас теория 

ретінде алғаш ұсынған неміс ғалымы Л.Вейсгербер болатын [1,56]. В.фон Гумбольдтың тілдің ішкі формасы 

ілімін негізге алған ол, «ғаламның тілдік бейнесі» ұғымына лингвопсихологиялық концепцияларды негіз етіп 

алады. «Ғаламның тілдік бейнесі» — индивидтің танымдық көзқарасын көрсететін тілдік бірлік, яғни 

эмпирикалық тәжірибелердің жиынтығы, аралас жүйедегі білім. 

«Ғаламның тілдік бейнесін» докторлық зерттеуіне арқау қылған Ислам Айбарша былай дейді: «Дүниенің 

тілдік суреті адамның танымдық іс-әрекеті, ұлттық мәдениеті негізінде түзіледі және белгілі бір ұлт 

қауымдастығының өкілдеріне ортақ. Демек, дүние суреті дегеніміз – концептуалды (логикалық) және тілдік 

үлгілер формасымен берілетін санамен тікелей байланысты дүние туралы білімдер жиынтығы» [4;7-13]. 
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Ғаламның тілдік бейнесі әр тілде әртүрлі болады. Себебі индивид сол тілдің семантикалық базасында 

тілді меңгереді. Осы кезде тілдегі мәдени құндылықтар сөздердің мәні арқылы ұлттық мінез бен ұлттық 

менталитетті қалыптастырады. Осы орайда тілші ғалым Г.Смағұлова былай дейді: «Тіл бір адамның меншігі 

емес десек те, сол тілде сөйлейтін жеке адам өз ұлтының бүкіл бітім болмысы, өмірлік тәжірибесін, дәстүрлерін 

меңгеру, сіңіру арқылы ол да аз тарапынан ұжымдық мәдениетке үлесін қосады. Осындай ерекшіліктер арқылы 

тұлға ретінде ұлт өкілі боп сақталады» [4,145]. Шоқан, Абай, Ыбырай, Міржақыптардың тіліндегі ғаламның 

тілдік бейнесінің ерекше болуы, яғни ұлттық нақышта ұлтжандылық концептілерінің келуі олардың өз ана 

тіліндегі барлық сөздердің мәнін түсініп, ұлттық таным позициясында шегеленуінде, сол деңгейде өсіп-өнуінде 
жатыр деп ойлаймыз.  

Г.В.Колшанский ғаламның тілдік бейнесіне мынадай анықтама береді: «Шынайы, тілдік емес, әртүрлі 

топтағы адамдардың тарихи, жағрафиялық, мәдени және басқа да факторлар ықпалымен біртұтас обьективті 

әлем шеңберінде жүзеге асқан танымдық қызметінің көрінісі» [5,31]. Демек, ғаламның тілдік бейнесі адам 

санасында өмір сүру тәжірибесіне қатысты қалыптасып, соның әсерінен тілінде өзгеріске түсіп, дамып 

отыратын ақпараттар жүйесі. 

Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен даму барысындағы бүгінгі күннің қоғамдық-әлеуметтік 

контексінде тілдің қызметі мен әлеуетін айқындау мәселесі оны жаңа теориялық-танымдық үрдісте зерттеудің 

қажеттілігін көрсетіп отыр. Осымен байланысты қазақ тіл білімінде тіл арқылы адам санасында қалыптасқан 

танымдық қорды және тіл арқылы бойға сіңген рухани құндылықтар жүйесін, ұлттық мінез-құлық пен бітім-

болмысты зерттеуге бет бұрған қазіргі тіл білімінің адамтанымдық (антропоөзектік) бағыты қалыптасуда. 

Бұл тектес танымдық та кешенді зерттеу үрдісін қалыптастыруға негіз болатын, мүмкіншілік беретін 
мазмұндық-деректік әлеует тіл құдіретінің сипатына сай тілдің өз бойынан табылады. Себебі, тіл – сол тілді 

тұтынушы этностың бүкіл рухани, мәдени байлығының асыл қазынасы. 

Ал, тілді адамның әлеуметтік тұрмысын қамтитын мәдениеттен, тарихтан тыс қарапайым 

коммуникативтік таңбалық жүйе деп қарастыру ол туралы жалаң түсінікті қалыптастырады және оны 

зерттеудің мүмкіндіктерін шектейді. Демек, тіл – әр халықтың тарихи-мәдени ұлы мұрасын өз бойында 

«ғаламның тілдік бейнесі» негізінде сақтаушы, жеткізуші және танытушы қазына. 

Осыған орай қазіргі лингвистика саласындағы ғылыми ой дамуының жаңа үрдістері оның айқын 

адамтанымдық бағытын белгілейді. Осылайша мәдени-әлеуметтік әрекет үстіндегі тілді тұтынушының тілін 

(оның ішінде ең "сезімтал" бөлігі лексикалық деңгейі) тануда адамды, социумды жан-жақты зерттеу тіл 

білімінде өз кезегінде функционалды парадигма туғызды. Осымен байланысты қазіргі лингвистиканың 

құрылымын өзгерткен әртүрлі ғылыми теориялар, оның дәстүрлі түрде қалыптасқан салаларының арасындағы 
шекараны тоғыстырып, кешенді сипатпен толықтырды. Соның нәтижесінде жалпы тіл білімінде қалыптасқан 

социолингвистика, психолингвистика, этнолингвистика, лингвомәдениеттану, лингвоелтану, дискурс т.с.с. 

сабақтас ғылым салалары зерттеу нысанының өзегін тілдің өзі емес, тілді құрал ретінде пайдаланатын тілді 

тұтынушының болмысын, іс-әрекетін, таным-пайымын зерттеуге бағытталған адамтанымдық мақсат құрайды. 

Атап айтқанда, сол тілде сөйлеушінің ішкі әлеміне ерекше көңіл бөлу мақсаты тіл білімінің басқа да 

(философия, тарих, психология, логика, әлеуметтану, этнография, мәдениеттану т.б.) ғылымдармен тоғысуына 

әкелді. Осының нәтижесіндегі лингвистикалық зерттеулердің тұтастық (интеграциялық) сипаты тілді ұлтпен 

біртұтас жүйе ретінде айқындайды. Соның нәтижесінде этнолексиканың, көне атаулардың таңбалану 

уәждемесінің мәдени құндылыққа ие болу ерекшелігінің анықталуы адамтанымдық бағыттағы тілдік 

зерттеулердің өзегіне айналды. 

Уақыт пен кеңістік контексіне сай креативті қолданыстағы тілдік деректердің мәдени-танымдық 
коннотациясында «тасаланған» мән-мағыналардың архетиптік мазмұн межесі ашылып, ұлттық 

біртұтасымдылық сипаты айқындалады. 
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В настоящее время насчитываются десятки определений того, что такое товар. Объединяя все 

определения можно получить вот что: все ,что можно продать и купить, включая отчуждаемые друг от друга, 
принадлежащие кому-то на правах собственности материальные и нематериальные блага, предметы, вещи, 

активы, субстанции можно без сомнений назвать товарами. 

Так же многочисленными являются всевозможные классификации товаров по видам и назначению. 

Однако, на наш взгляд, незаслуженно отсутствует еще одна серьезная классификация товаров, учитывающая их 

способность приносить или же не приносить доход, а также прибыль владельцу-собственнику. 

Предлагается восполнить этот пробел путем разделения всего имеющегося многообразия товаров на 

две группы: 

- не инвестиционные товары; 

- инвестиционные товары. 

К товарам первой группы относятся в основном потребительские товары повседневного спроса, 

периодического спроса, предварительного выбора, редкого спроса, сезонного спроса, краткосрочного и 

длительного пользования, индивидуального потребления, тщательного выбора, постоянного спроса, 
импульсивной покупки, для экстренных случаев. 

Группу инвестиционных товаров целесообразно разделить на две подгруппы: 

-обычные инвестиционные товары; 

-проблемные инвестиционные товары. 

Номенклатура обычных инвестиционных товаров широка: отдельные предметы культуры и искусства, 

вещи старого быта, антиквариат, сдаваемые в аренду квартиры и остальные виды жилищ, некоторые 

ювелирные изделия и др. 

Характерная особенность обычных инвестиционных товаров состоит в том, что они позволяют 

собственникам не только сохранять их стоимость, но и способствуют ее приумножению, самовозрастанию во 

времени. 

Другая особенность таких товаров заключается в том, что их стоимость поддается определению 
соответствующими методами решения оценочных задач. 

Основные особенности проблемных инвестиционных товаров: 

- такие товары обычно являются музейными или, как минимум, эксклюзивными коллекционными 

вещами, которые, могут принадлежать частным лицам; 

- стоимость таких товаров не может быть установлена известными сегодня методами ее расчета: 

практически они бесценны; 

- собственник этих товаров не может воспользоваться своим богатством. 

Стоимость товара - это его текущий расчетный денежный эквивалент. 

Следовательно, стоимость предприятия - это текущий расчетный денежный эквивалент промышленно-

производственно-сервисного объекта, о котором ведется речь. 

Для штучных не инвестиционных товаров первых и промежуточных групп их классификации при 
решении задач определения цен и стоимости этих товаров, как правило, следует пользоваться только трудовой 

теорией стоимости, т.е. известными методами лишь затратного (имущественного) подхода к ее определению. В 

числе широко применяемых методов этого подхода можно назвать: 

- метод суммирования расчетных осовремененных исторических стоимостей активов оцениваемых 

объектов с учетом финансовых обязательств, износа и старения (устаревания) оцениваемого объекта; 

- метод расчета скорректированных стоимостей чистых активов; 

- метод расчета восстановительной стоимости объекта оценки; 

- метод стоимостного замещения оцениваемых объектов; 

- метод ликвидационной стоимости объекта оценки. 

В каждом конкретном случае оценочной работы оценщик выбирает один из этих методов и свой выбор 

должен экономически обосновать. 

При определении стоимости товаров такого рода, с многочисленными аналогами на товарном рынке, 
необходимо опираться как на трудовую, так и на рыночную теории стоимости, позволяющими получать 

расчетные оценки ее величины существующими методами как затратного, так и сравнительного (рыночного) 

подходов к решению подобных оценочных задач. В таком случае из двух полученных методами разных 

подходов значений искомой стоимости оцениваемого товара за окончательную оценку величины этого 

показателя следует принимать его большее значение. Всегда нужно исходить из того, что окончательная 

величина искомой стоимости оцениваемого товара ни при каких условиях не должна и не может быть ниже 

значения его стоимости, полученного обоснованно выбранным методом   затратного подхода к ее определению, 

т.е. на базе использования трудовой теории стоимости. 
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Характерной особенностью не инвестиционных товаров является то обстоятельство, что для них 

обычно не применяют договорные цены. 

Для не инвестиционных товаров первой и промежуточной групп при оценке величины их стоимости 

применимы только методы, базирующиеся на теориях трудовой или рыночной стоимости оцениваемых 

объектов - субъектов. 

Цены не инвестиционных товаров устанавливали раньше, устанавливают и будут устанавливать в 

будущем, опираясь на широко известные законы, методы и правила ценообразования. 

Стоимость инвестиционных товаров второй и промежуточной групп одновременно определяют 
преимущественно методами затратного и доходного подходов, а тогда, когда это возможно (при достаточном с 

точки зрения теории статистики количестве объектов - аналогов оцениваемого товара), и методами 

сравнительного (рыночного) подхода. 

Для таких инвестиционных товаров, как крупные и крупнейшие предприятия, а также их 

разнообразные объединения, применение рыночно-сравнительных методов определения их стоимости 

практически не возможно из-за отсутствия или же статистически очевидного недостатка аналогичных уже 

проданных и купленных юридических объектов-субъектов. 

Доходный подход к определению стоимости инвестиционных товаров опирается на предлагаемую 

нами ресурсную теорию их стоимости. В этом случае автор данной статьи стоимость, определяемую таким 

образом, предлагает называть ресурсной стоимостью инвестиционных товаров. 

За окончательную оценку величины стоимости инвестиционного товара целесообразно принимать ее 

наибольшее значение из 2 - 3 полученных методами разных методологических подходов. 
Стоимость инвестиционных товаров теоретически является интервальной величиной, располагающейся 

между ее установленными соответствующими расчетами пограничными значениями, т.е. между минимальным 

и максимальным значением этого показателя. Однозначной величиной искомой стоимости теоретически может 

быть ее любое значение в границах установленного интервала, разумеется, с учетом величины промежуточной 

оценки, если их было три, находящейся внутри полученного интервала.  

Собственник инвестиционного товара разброс оценок его стоимости в границах установленного 

интервала ее значений может успешно использовать в процессе согласования конечной договорной цены при 

рыночном торге с потенциальными покупателями в сделках купли-продажи этого товара. 

Оценка стоимости того или иного товара производится по заказу владельца-собственника либо 

изготовителя этого товара или собственными силами продавца. В экономических интересах этих людей, 

учитывая возможное наличие оптовых и розничных посредников при купле-продаже товаров, добиваться, если 
не минимизации, то хотя бы рационализации, а в идеальном случае - оптимизации потерь дохода. 

Компромиссные договорные цены на инвестиционные товары в пределах пограничных значений их 

интервальной стоимости - наиболее выгодный, экономически эффективный, благоразумный вариант ценовой 

политики их владельцев и продавцов. 

Второстепенным методом доходного подхода весьма ограниченной области применения считается 

метод прямой капитализации годового чистого дохода объекта оценки. Принципиальная особенность этого 

метода заключается в том, что при прямой капитализации чистого годового дохода, в частности, предприятия, 

предлагается использовать фактическое, а не нормативное значение этого показателя. 

Метод ДДП - по концепции и теоретическому предназначению только для оценки экономического 

эффекта инвестиций, а метод прямой капитализации годового чистого дохода при эксплуатации оцениваемого 

объекта - по характеру исходных данных, принимаемых и используемых при расчете искомой стоимости этим 
методом. 

Модернизированный метод прямой капитализации чистого дохода находится в русле ресурсной теории 

стоимости, результатом использования которой является расчет ресурсной стоимости оцениваемого 

инвестиционного товара.  

Применительно к предприятиям под их ресурсом понимается потенциальная общая экономическая 

ценность таких объектов с учетом их размера, а также физического и экономического износа на дату 

определения их стоимости. 

Под общей экономической ценностью предприятия имеется потенциальный годовой объем 

производства чистого дохода в денежных единицах измерения при полной загрузке его производственной 

мощности в нормальных условиях труда и хозяйственной деятельности. 

Прямая капитализация нормативной общей экономической ценности оцениваемого предприятия, 

скорректированная с учетом других имеющихся в каждом конкретном случае стоимостей образующих 
показателей, позволяет рассчитать обменную ценность. 

У каждого из покупателей и продавцов собственная ценовая политика по отношению к торгуемому 

товару, диктуемая многими психологическими, экономическими и информационными факторами.  

Необходимыми альтернативными условиями заключения торговой сделки между продавцом и 

покупателем торгуемого товара являются: 

- совпадение ценовых позиций покупателя и продавца; 

- соприкосновение ценовых позиций участников торговой сделки; 

- частичное пересечение ценовых позиций действующих сторон торговой сделки; 
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- психологическая склонность участников торговой сделки к допустимым с их точки зрения ценовым 

уступкам (только продавца, только покупателя, обоих участников рыночного торга) за пределами 

установленных ими самими ценовых позиций. 

При наличии принципиально существенной разницы в ценовых позициях покупателя и продавца 

рассматриваемого товара, отсутствия у них склонностей к ценовым уступкам, торговая сделка между ними 

обречена на провал. 
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В условиях формирования рыночной экономики возрастает роль собственных средств как источника 

развития предприятий. С одной стороны, собственные средства служат источником капитальных вложений 

на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства, освоение и организацию 

выпуска конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом на рынке. С другой – реализация такой 

продукции приводит к росту выручки и прибыли, увеличению возможностей воспроизводства основного 

капитала. 

Однако, в настоящее время финансовое положение предприятий, несмотря на некоторые улучшения, 

продолжает оставаться сложным. Поэтому в условиях нехватки собственных средств для осуществления 

капитальных вложений предприятия используют привлеченные и заемные инвестиционные ресурсы. 
Финансирование основного капитала является составной частью инвестиционной деятельности 

организаций, представляя собой процесс использования совокупных материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, направляемых на увеличение основного капитала и создание новых основных фондов. 

Основные задачи, стоящие перед предприятием при выборе источников финансирования 

деятельности: 

– определение потребности в краткосрочном и долгосрочном источниках финансирования капитала; 

– выявление возможных изменений в структуре активов и капиталапредприятия в целях определения 

их оптимальной структуры и состава; 

– обеспечение постоянной платежеспособности и, как следствие, финансовой устойчивости 

предприятия; 

– использование собственных и заемных средств предприятия с максимальной эффективностью; 
– снижение расходов на финансирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия [3]. 

Источники финансирования основного капитала организации делятся на две группы: собственные и 

заемные. 

 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по направлениям использования 

 

2015г. 2016г. 2017г. 

млн. тенге удельный вес (%) млн. тенге 
удельный 

вес(%) 
млн. тенге 

удельный 

вес(%) 

Всего 7024691 1100,0 7 718 793 100,0 8 749 323 100,0 

в том числе:       

сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
167078 2,4 252 929 3,3 352 508 4,0 

промышленность 3807532 54,2 4 261 520 55,2  792 387 54,8 

в том числе:       

горнодобывающая 

промышленность и 
разработка карьеров 

2287895 32,6 2 756 003 35,7 2 977 305 34,0 
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обрабатывающая 
промышленность 

774235 11,0 834 139 10,8 981 644 11,2 

электроснабжение, подача 
газа, пара и воздушное 

кондиционирование 

543099 7,7 459 707 6,0 546 322 6,3 

 

Источник: составлено автором (комитет статистики stat.gov.kz) 

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность 

и разработку карьеров (34%), транспорт и складирование (14,1%) и операции с недвижимым имуществом 

(13%). В январе-декабре 2016 года в Актюбинской области объем инвестиций в основной капитал составил 

373 654,9 млн. тенге. Значительную часть инвестиций (73,3%) в основной капитал составляют собственные 
средства предприятий. (см.табл.1) 

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2016г. приходится на 

горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (30,5%), транспорт и складирование (18%), 

обрабатывающую промышленность (14,8%). По их данным, бюджетные средства на 2016 год составили 14,7%, 

иностранные и заемные средства в общем объеме инвестиций составили 8,8% и 9,3% соответственно. 

Наиболее привлекательной отраслью для инвестиционных вложений остается горнодобывающая 

промышленность и разработка карьеров, доля которой в общем объеме инвестиций составила 71,8 %. 

При недостатке собственных средств предприятия привлекают на капитальные вложения также 

кредитные ресурсы (кредиты банков, инвестиционных фондов и займы других хозяйственных организаций).За 

2015-2017 года расширение инвестиций в основной капитал определялось ростом финансирования за счет 

негосударственных привлеченных средств при снижении значимости государственных средств в поддержке 

инвестиционного процесса и замедленном росте самофинансирования предприятиями инвестиционных 
проектов (см.табл.1). 

Расширение инвестиций в основной капитал было обусловлено, главным образом, ростом 

финансирования предприятиями инвестиций в основной капитал за счет собственных средств при 

нестабильной динамике кредитования инвестиционных проектов иностранными банками, а также ухудшении 

динамики привлечения других негосударственных средств и государственной поддержки инвестиций в 

основной капитал предприятий экономики. 

 

Рис.1. Кредиты, выданные БВУ РК в региональном разрезе, на 01.01.2017 г. 

 

Источник: составлено автором (НБ РК nationalbank.kz) 

 

Сумма кредитов по Казахстану в 2014 году составила 8 090838 млн.тг, в 2015 году 8510 656 млн.тг. На 

2016 год кредиты незначительно изменяются и составили 8 668 542 млн.тг. Сумма выданных кредитов БВУ на 

Актюбинскую область в анализируемые года составила: 2014 год- 122 861тыс.тг, 2015 год-163 101 тыс.тг., в 
2016 году – 129 044 тыс.тг. 

Привлечение иностранных инвестиций обеспечивает развитие международных экономических связей и 

освоение передовых научно-технических достижений, хотя в принципе оно неспособно компенсировать 

недостаток отечественных инвестиций. Активизация иностранных инвесторов возможна только вслед за 

активизацией национальных инвесторов и предоставлением иностранным инвесторам благоприятного режима 

инвестирования. 

Основной формой участия иностранного капитала в виде прямых инвестиций продолжает оставаться 

создание на территории Казахстана  предприятий с иностранными инвестициями. 

Выбор источников финансирования в основной капитал должен решаться предприятиями с учетом 

многих факторов: стоимости привлекаемого капитала, эффективности отдачи от него, соотношения 
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собственного и заемного капитала, определяющего уровень финансовой независимости предприятия, степени 

риска различных источников финансирования, экономических интересов инвесторов и кредиторов 

 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования Актюбинской области 

 2016г. 2015г. 

млн. тенге 

удельный 

вес, в 

процентах 

млн. тенге 

удельный 

вес, в 

процентах 

Инвестиции в основной капитал 373 654,9 100,0 368 807,4 100,0 

в том числе за счет средств:     

государственного бюджета 54 864,1 14,7 37 576,3 10,2 

Собственных 273 962,6 73,3 275 783,9 74,7 

кредитов банков 11 992,0 3,2 29 339,9 8,0 

из них:     

кредитов иностранных банков - - 5 504,5 1,5 

других заемных 32 836,2 8,8 26 107,3 7,1 

из них:     

заемных средств нерезидентов 9 391,5 2,5 5 858,3 1,6 

Источник: Социально-экономическое  развитие Актюбинской области (Краткий 

статистический бюллетень) Январь-декабрь 2016 года. Актобе, 2017 год.[2] 

 

В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2017 года составил 8749,3 млрд 

тенге, что на 5,5% больше, чем за 2016. 

Преобладающими источниками инвестиций в отчетном периоде остаются собственные средства 

хозяйствующих субъектов, объем которых составил 6007,3 млрд тенге. В 2017 году удельный вес составил 

68,7%, увеличившись на 8% и 10,6% по сравнению с прошлыми годами. Всего из государственного бюджета 
на инвестирование капитала было выделено: в 2015 году-18%,в 2016 году-15,2%, 2017 году-16% от общей 

суммы инвестированных средств.  

При экономическом подъеме доля собственных средств снижается, а привлеченных растет. При спаде, 

наоборот, - доля привлеченных средств снижается и увеличивается удельный вес собственных (прибыли и 

амортизации). На этой фазе доля самофинансирования может достигать 90%. Однако в любом правиле есть 

исключения. Например, инфляция, снижающая платежеспособность предприятий. При ее развитии во время 

экономического спада вместо ожидаемого роста доли самофинансирования происходит увеличение доли 

привлеченных средств, поскольку инфляция «съедает» инвестиционные средства предприятия. 

Важным индикатором, сигнализирующим о будущем росте производства, является показатель 

инвестиций в основной капитал – это совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство 

основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, 

которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов, приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств и так далее).  

Существуют разные источники финансирования инвестиций, что объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, это недостаточность собственных средств компании. Во-вторых, это интересы (естественно, что 

каждый вкладывающий деньги субъект преследует свои цели и делает это для личной пользы). Ресурсы, из 

которых осуществляется финансирование, в первую очередь подразделяют на заемные и собственные. 

(см.рис.3) 

 

Рис.2 Инвестиции в основной капитал (в млн.тг.). 

 

Источник: составлено автором (комитет статистики stat.gov.kz) 
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На графике наблюдается динамика роста инвестиций, вложенных в основной капитал. С 2008 по 

2017 года объем инвестирования возрос на 107% 

Из всего этого можно сказать, что для финансирования основных средств можно использовать 

различные методы, формы и источники, однако каждый из указанных источников финанси-рования имеет 

свою цену, особенности и определенные критерии оценки инвестиционных рисков. В связи с этим для 

квалифицирован-ного выбора должна проводиться качественная аналитическая работа с целью минимизации 

средневзвешенной цены капитала и инвестиционного риска. 

Таким образом, собственные средства предприятий являются важнейшим источником ресурсов, 
инвестируемых в основной капитал.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ. 

 

Інірбаева А.Б., Демеуова Г.К. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

Объединение бизнеса - это объединение отдельных организации или видов коммерческой деятельности в 

одну отчитывающуюся организацию. Практически во всех объединенных одна из объединяющихся 

организаций получает контроль над другой объединяющейся организацией, который в дальнейшем не 

передается другим сторонам. Если организация получает контроль над одним или несколькими организациями, 

не являющимися коммерческой деятельностью, то такое объединение не будет являться объединением бизнеса. 

Тема слияний и поглощений (англ. mergersandacquisitions, далее M&A), не теряющая своей актуальности, 
активно обсуждается на страницах деловых и периодических изданий. Если же говорить о рынке M&A в 

Казахстане, то он еще не вполне развит. Из-за невысокого доверия бизнеса и субкультуры казахстанских 

предпринимателей слияния на рынке проходят достаточно редко. Тенденция роста числа слияний и 

поглощений характерна и для Казахстана. Однако для нашей страны эти процессы достаточно новы. То, что на 

развитых рынках происходит уже более 100 лет, у нас существует менее 20 лет.  Только треть сделок слияния и 

поглощения фактически создает добавочную стоимость для новых собственников, несмотря на то, что сделки 

призваны обеспечивать рост стоимости бизнес. Таковы результаты недавно проведенного глобального 

исследования сделок слияния и поглощения. Причина кроется в типичных ошибках, совершаемых в ходе 

проведения сделки, которым в равной мере подвержены как покупатели, так и продавцы в Казахстане. 

Опыт проведения сделок слияния и поглощения в Казахстане показывает, что большинство сделок 

начинается без согласования сторонами протокола о намерениях. Вначале намерение заключить сделку 

существует с обеих сторон. Это намерение, как правило, оформляется протоколом о намерениях, договором о 
намерениях или письмом о намерениях. Этот небольшой по объему документ включает основные условия, 

согласованные сторонами в отношении предполагаемой сделки: определение предмета купли/продажи (акции 

или активы), предварительную цену, основные ценовые корректировки, применяемые к расчету цены, срок 

заключения сделки, условия оплаты и прочие основные условия, которые стороны хотят зафиксировать в самом 

начале процесса. Те немногочисленные сделки на местном рынке, которые заключаются с оформлением 

Протокола о намерениях, содержат расплывчатые условия, которые дают широкий простор для различных 

толкований. Это приводит к тому, что на более позднем этапе стороны вынуждены тратить много времени на 

обсуждение условий и согласование того, что является общепринятым толкованием. Очень важно, чтобы 

стороны согласовали основные условия на начальном этапе сделки, при этом условия должны быть как можно 

http://kazdata.kz/
http://aktobe.gov.kz/
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более конкретными на момент их фиксации. Однако еще большие проблемы начинаются, когда процесс уже 

идет. Как правило, это проявляется в следующем: 

• отсутствие назначенного лица или команды со стороны продавца, которые будут нести полную 

ответственность за управление и организацию процесса, обмен информацией и координацию действий всех 

заинтересованных сторон, участвующих в сделке (акционеров, покупателей и их консультантов, 

регулирующего органа, и т.д.); 

• несвоевременное предоставление или предоставление неточной и неполной документации и 

информации, необходимой покупателям и их консультантам; 
• неосведомленность ключевого персонала продавца в вопросах концепции и цели прединвестиционного 

исследования; 

• неточные данные в информационном меморандуме; 

• руководство продавца слабо подготовлено к тому, чтобы отвечать на вопросы в ходе презентаций для 

руководства. 

Все эти факторы, как правило, приводят к значительному замедлению процесса и создают опасность 

срыва сделки. Для предупреждения таких проблем, продавец должен создать проектную команду из числа 

работников своей организации (или нанять опытного консультанта, занимающегося продажами со стороны 

продавца) и найти достаточно времени для того, чтобы тщательно подготовиться к предстоящему 

прединвестиционному исследованию и переговорному процессу. Есть еще один момент, связанный с 

отсутствием согласованных условий в Протоколе о намерениях: как правило, стороны не приходят к четкому 

соглашению о механизме определения цены до заключения сделки. Отсутствие соглашения о том, каким 
образом будет рассчитываться цена, ведет к тому, что стороны потратят много времени на обсуждение цены во 

время заключения сделки, или даже к тому, что сделка не состоится, если стороны не придут к соглашению. 

Бывает и так, что стороны приходят к соглашению об использовании крайне сложного механизма расчета цены, 

который чрезвычайно затрудняет для обеих сторон понимание и управление ценой и усложняет подготовку 

проекта согласованного механизма в документах сделки. Существуют примеры, когда формулы для расчета 

цены были настолько сложными (например, включали ряд условных элементов), что ни одна из сторон 

фактически не смогла понять, какие поступления /оттоки денежных средств ожидаются на дату осуществления 

расчета по сделке. Учитывая данный факт, сторонам рекомендуется согласовать механизм формирования цены 

до заключения сделки (в рамках Протокола о намерениях), при этом механизм формирования цены должен 

быть максимально ясным и, по возможности, содержать как можно меньше условных элементов. Участились 

случаи, когда иностранные покупатели сталкиваются с трудностями при попытке заключить сделку в 
Казахстане. В основном это происходит из-за непонимания в полной мере особенностей местной деловой 

практики и работы местных компаний. Такие сложности для некоторых покупателей могут быть настолько 

непреодолимыми, что нередко приходится наблюдать, как компании отказываются от сделок, и в итоге 

сторонам достаются только существенные финансовые и временные расходы, связанные со сделкой, а продавцу 

- еще и нарушение нормального хода работы. Один из примеров – различное понимание сроков реализации 

сделки, а также нереалистичные ожидания покупателей в отношении оперативности, с которой местные 

продавцы предоставляют информацию о своих компаниях. Например, покупатели часто не понимают 

сложность процедуры получения одобрения сделки антимонопольной службой. Поскольку в период ожидания 

разрешения антимонопольной службы управление компанией - объектом сделки все еще (как правило) 

осуществляют продавцы, существует значительный риск уменьшения ее стоимости компании за это время. 

Казахстанскому бизнесу необходимы слияния и консолидации на уровне мелких и средних компаний. 
Именно они могут стать региональными лидерами, если будут выходить на новый уровень отношений – 

партнерства, доверия, кооперации, созидательности и готовности выходить из зоны комфорта, внедрять новые 

бизнес-процессы. Что касается сделок по слиянию или консолидации бизнеса, то конкуренция в Казахстане еще 

не достигла определенных пределов, когда бизнес будет вынужден объединяться, чтобы конкурировать с более 

сильными глобальными или региональными игроками. У нас своя деловая культура, которая диктует, чтобы мы 

все делали самостоятельно, без какой-либо помощи. Для слияний предпринимателям и акционерам необходим 

более высокий уровень мышления и способностей. Нужны также такие качества предпринимателям как 

доверие, кооперация, готовность к изменениям и усложнениям, готовность к чужому мнению и видению.  
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ІС-ӘРЕКЕТТІҢ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫН ЖОЯТЫН МӘН ЖАЙЛАР 

 

Берікбай А.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әрбір адам өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін, басқа адамның, қоғамның, мемлекеттің құқықтары 

мен заңды мүдделерін қолсұғушылықтан қорғауға құқығы бар. Қажетті қорғану кез келген азаматтың заңды 

құқығы. Кез келген азамат билік өкілдерінің немесе басқа адамдардың көмегіне жүгіну мүмкіндігіне немесе 
қашу арқылы қол сұғушылықтан құтылуына қарамастан қажетті қорғану құқығын пайдалана алады. Қажетті 

қорғану әрекеті қолсұғушылыққа жатқызатын және қорғану ретінде сипаттайтын шарт-жағдайлfр болғанда ғана 

құқыққа сай деп есептелінеді.Қылмыстық-құқықтық тәжірибеде құқыққа қайшы әрекеттің белгілі бір 

жағдайларда қоғамға қауіптілігі мен кінәлілігін жоққа шығаратын және адамның қылмыстық жауапкершілікке 

тартылмайтын жағдайлары аз кездеспейді.Мұндай мән-жайларға жататындар: Қажетті қорғану; 

қолсұғушылықжасаған адамды ұстау кезінде зиян келтіру;жедел-іздестіру шараларын жүзеге асыру;аса 

қажеттілік;орынды тәуекел ету;күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу;бұйрықты немесе өкімді 

орындау.Мұндай мән-жайлар қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастарға төнген нақты қауіп-

қатерді жоюға бағытталған қоғамдық-пайдалы және мақсатқа сай әрекеттің қылмыстылығын жоққа шығарады.  

Қылмыстық заңның аталған нормаларында көрсетілген жағдайлар әрекеттің қоғамға қауіптілік элементін 

жойып оған әлеуметтік пайдалы сипатты береді. 

Қазақстан Республикасының Конститутциясының 13-бабының 1-тармағына сәйкес «Әркімнің құқық 
субъектісі ретінде танылуына құқығы бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты 

қоса алғанда, заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы». Яғни, әр азамат өзінің осы 

Конститутциялық құқығын пайдалана отырып, қоғамдық қатынастарды қылмыстық жолмен келтірілген 

зияннан қорғай алады. 

Мақсаты- адамдардың істеген іс-әрекетінде қылмыстың жиынтығының бар не жоқ екенін анықтау, 

сонымен қатар бұл іс-әрекеттер қай жағдайда қылмыс болып танылмайтынын нақтылап, жүйелеп 

көрсету.Сондай тақырыптардың бірі – қажетті қорғану. Қажетті қорғану - әрбір адамның заңды немесе заңмен 

көтермеленетін әрекеті болып табылады. Әлеуметтік мәні бойынша қажетті қорғанудың қоғамға қауіптілігі 

жоқ. Бұл әр адамның өзінің өмірін, денсаулығын, бостандығын, меншігін басқа да игіліктерін қорғау кезінде  

қол сұғушыға зиян келтіру жолымен қорғануы болып табылады. Қажетті қорғану қоғамдық маңызы зор іс-

әрекет.  
Қылмыстық заңға сәйкес барлық адамдардың кәсіби немесе өзге де арнаулы даярлығына және қызмет 

жағдайына қарамастан тең дәрежеде қажетті қорғануға құқығы бар. Бұл құқық адамға қоғамға қауіпті кол 

сүғушылықтан кұтылу басқа адамдардың немесе мемлекеттік органдардың көмегіне жүгіну мүмкіндігіне 

қарамастан тиесілі болып табылады. Қажетті қорғану жағдайында қол сұғушы адамға зиян келтіру, яғни 

қорғанушының немесе өзге бір адамның жеке басын, тұрғын үйін, меншігін, жер учаскесін және басқа да 

құқықтарын, қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қоғамдық қауіпті қол сұғушылықтан 

қол сұғушыға зиян келтіру жолымен қорғау кезінде, егер бұл орайда қажетті қорғану шегінен асып кетушілікке 

жол берілмеген болса, ол қылмыс болып табылмайды делінген  

Бұл жерде мемлекеттік қоғамдық мүдделерге қорғанушының өзіне, басқа адамның заңды құқықтарына, 

құқықтық тәртіпке тікелей қауіп төндіріп тұрған істі тоқтату мақсатымен соны төндірушіге зиян келтірушілік 

қылмыстық құрамда көрсетілген белгілерге дәл ұқсағанымен қылмыс болып саналмайды делініп отыр. 
Қажетті қорғану – әрбір адамның заңды және заңмен көтермеленетін әрекеті болып табылады. 

Әлеуметтік мәні бойынша қажетті қорғанудың қоғамға қауіптілігі жоқ. Қажетті қорғану адамның ең қасиетті, 

табиғи құқықгары, өмірін, денсаулығын, бостандығын, меншігін т. б. басқада игіліктерін қорғаудың тәсілі 

болып табылады. Қажетті қорғану қылмыстылыкты тыюды, зорлықпен істелетін қылмыстарға және меншікке, 

басқа да қылмыстарға қарсы күресудің пәрменді құралы болып табылады. 

Бұл жұмыста аталып өткен қажетті қорғануға кері  іс-әрекет деуге болатын жалған қорғануда 

қарастырылған. Қажетті қорғанудан жалған қорғануды ажырата  білудің маңызы ерекше. Жалған қорғануда 

төніп тұрған қиянат, қауіп жоқ. Жалған қорғану, қылмыс сияқты, қоғамға қауіпті іс-әрекет деп танылады. 

Аса қажеттілік. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексімен қорғалатын мүдделерге тікелей 

қатер төндіретін қауіптиі жою үшін, аса қажет болған жағдайда зиян келтіру. Бұл кезде аса қажеттілік шегінен 

шығып кетушілік болмаса, қылмыс болып табылмайды. Аса қажеттілікте қауіп құқықтық норма қорғайтын 

белгілі бір мүддеге немесе мүдделерге төнеді. Осы мүддеге немесе мүдделерге төнген зиянды немесе қауіпті 
заң қорғайтын басқалай мүддеге зиян келтіру жолымен ғана тойтаруға болады. Мұндай жағдайда келтірілген 

зиянның мөлшері тойтарылған зиян мөлшерінен кем болуы керек. Аса қажеттілікте қылмыстық заң қорғайтын 

екі мүдденің қақтығысы орын алады. Мұндайда біреуі жойылмайынша, екіншісін сақтауға мүмкіндік 

болмайды. 

Қылмыс істеген адамды ұстағанда зиян келтіру. Қылмыс істеген адамды ұстау - қылмыстықпен 

күресудің негізгі элементтерінің бірі. Қылмыс жасаған адамды ұстау және оны мемлекеттік органдарға жеткізу 

әркімнің қызметтік және азаматтық парызы. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде тұңғыш рет 

қылмыс істеген адамды ұстағанда зиян келтіру қылмыс болып табылмайды. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B-%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D3%99%D0%B6%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D1%81%D2%B1%D2%93%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
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Орынды тәуекелде, іс-әрекеттің қылмыс екенін жоятын мән-жайы – қоғамдық пайдалы мақсатқа қол 

жеткізу үшін жасалғаны. Бұл орайда ол қылмыс болып табылмайды.  

Күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу кезінде адам өзінің іс-әрекетіне есеп бере алмайтындығынан, бұл 

қылмыс болып танылмайды.  

Кей жағдайда адамдар өзінің басшысының өкімін немесе бұйрығын орындау кезінде, амалсыз немесе өз 

міндеті бойынша қылмыс жасауы мүмкін. Бірақ бұл қылмыс болып танылмайды да, сол іс-әрекетті істеуге 

бұйырған адам жауаптылыққа тартылады. 

Міне, осындай жағдайларға байланысты адамның іс-әрекетінің қылмыс екені жойылады. Яғни, олар 
қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды.  

Сонымен қорыта келе мына ескерте айтқанымыз жөн: жалпы, кейбір жағдайларда жасалған әрекет 

сыртқы жағынан қылмысқа өте ұқсас болуы мүмкін, бірақ ол жоғарыда аталған белгілердің бірінен немесе 

төртеуінен де айрылған болса, ол қылмыс болып табылмайды. Яғни, іс-әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-

жайлар дегеніміз – сырттай қылмысқа ұқсас әрекеттерді заңды әрекеттерге, тіпті кей жағдайларда қоғамға 

пайдалы әрекеттерге айналдыратын жағдайлар. 
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ҚЫЛМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

Аманжол Ж.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мемлекеттегі саяси,әлеуметтік,мәдени және экономикалық дамудың тұрақты жүзеге асуы өз 

азаматтарының Конституцияда баянды етілген құқықтары,бостандықтары мен заңды мүдделерінің қаншалықты 

қамтамасыз етілуіне байланысты.Қазіргі уақытта мемлекет пен қоғам үшін қылмысқа қатысу 

нысандарымен,оның ішінде қылмыстық қауымдастық құрып,соған басшылық жасаған адамдармен күрес 

жүргізу өзекті мәселеге айналып отыр. Қазақстанда және басқа да елдерде қылмысты ұйымдастырушылардың 

қылмыс әлемі жетекшілерінің әрекетімен,жоғары дәрежеде ұйымдасқан қылмыстылық пайда болып,тамырын 

тереңге жая түсуде. Қазіргі уақыттағы қылмыстылық,қылмыстық бірлестіктерге қатысушылардың жоғарғы 

деңгейдегі қоғамға қарсы белсенді әрекеттерімен сипатталады. Бұл қылмыстардың қауіптілігі тек қана олардың 

жасалу механизмінде ғана емес,сонымен қатар қылмыстық әлем жетекшілерінің қоғамдағы 

экономикалық,әлеуметтік салалардың реттелуіне кедергі келтіруінде. 
Қылмыскерлердің ұйымдасу деңгейі неғұрлым жоғары болса,жасалатын қылмыстарға дайындалу және 

олардың жасырындылығы соғұрлым жоғары. Сонымен бірге қылмыстылықтың күрделі ұйымдасқан 

құрылымдарының ұйымдастырушылары,қылмыстық заңның әсер ету мүмкіншілігінен тыс қалып отыр.Осы 

мәселеге байланысты ІІМ жедел іздестіру қызметкерлері мен қызметкерлерге сауал қою нәтижесінде олардың 

78,6% қылмыстық әрекеттердің ұйымдастырушыларын қоғамдық қауіпті тұлға ретінде санап, мұндай 

адамдардың ұйымдастырушылық әрекеттерін жүзеге асырғандары үшін сот-тергеу тәжірбиесінде қылмыстық 

жауаптылыққа өте сирек таратылатындығын атап көрсеткен. [1; 8].   

Ұйымдастырушының тікелей заңдық анықтамасы тікелей алғанда қылмыстық қауымдастықты 

ұйымдастыруды көрсетпейді, тек нақты бір қылмысты ұйымдастыру мен басқару функцияларын қамтиды. 

Алайда «қалыптасқан тәжірибе негізінде Негіздер қылмыс жасау кезіндегі ұйымдастырушылық іс-әрекеттің 

осы екі түрінде қамтиды деген шешімге келуіміз керек» - деп көрсетеді заңтанушы М.И.Ковалев [2,124-б]. Бұл 

көзқарасты басқа да криминалистер қолдайды. 
Қатысушылардың әрбір түрінің өзіндік объективті және субъективті көрсеткіштерінің үндестігі, бірлігі 

болады, олар осы қатысушылар түрлерінің қоғамға қауіптілігінің әртүрлі деңгейін көрсетіп, бір түрдің іс-

әрекетін екінші түр әрекетінен айыруға мүмкіндік береді.Объективті жағынан алғанда ұйымдастырушының іс-

әрекеті тек белсенді түрде көрінеді бұны «ұйымдастырушы» терминінің мазмұны да көрсетеді. 

Ұйымдастырушы белгілі  бір  нәрсені,  құбылысты ұйымдастырушы дайындаушы. Бұл - дайындаушы-

құрылтайшы .Ұйымдастырудың міндетті объективті белгісі - бір қылмысты жасауға қатысушылардың күш-

жігерін топтастыру және қалыптасқан қауым мүшелеріне жетекшілік ету. Ұйымдастырушылық қылмыстың 

әрекетіне тікелей қатысуын қосымша белгіге жатқызуға болады 
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Қылмыстық қауымдастықты ұйымдастырушының функцияларының көлемі мен сипаты жеке қылмысты 

ұйымдастырушы мен басқарушы іс- әрекетінен гөрі әлдеқайда кеңірек әрі көптүрлі. Қылмыстық қауым 

ұйымдастырушысының мынадай қызметтерін бөліп көрсетуге болады: а) оны құру әрекеті; ә) қылмысты 

жасауға дайындалу; б) қылмыстың ниеті тікелей іске асыруда қауым мүшелеріне жетекшілік жасау; в) қылмыс 

ізін жасыруды баскару; г) қауым мүшелерінің қылмыстық іс-әрекетін ұйымдастыру т.б. қызметтер. 

Ұйымдастырушы қылмыс орнында болуы мүмкін, телефон арқылы басқаруы мүмкін, байланысшылар арқылы 

не т.б. жолдармен жетекшілік етуі мүмкін. Көптеген ғалымдардың тұлғаны қылмысты ұйымдастырушы деп 

тану үшін жоғарыдағы барлық функцияның атқарылуы міндет емес, осылардың біреуін іске асырса да жетеді 
деген пікірін дұрыс деп тануымыз қажет. Сот практикасы көрсеткендей, ұйымдастырушы өз қолына 

ұйымдастырушылық іс-әрекеттің барлық түрін бірдей жинай бермейді. 

Зерттеу барысында қылмысқа қатысушылықтың жалпы қылмыстылық ішіндегі үлесі анықталып, ол 10-

13 пайыз аралығындағы қылмыстарды қатысушылықпен жасалған қылмыстар құрайды деп пайымдалды және 

қылмысты ұйымдастырушылардың қылмыстық жауаптылыққа тек қана ¼ -і ғана тартылады, оның басты себебі  

алдын ала тергеу жұмыстары кезінде қылмыстық әрекетті дұрыс сараламау, қажетті тергеу әрекеттерін дер 

кезінде жүргізбеу болып табылады. 

Қылмысты ұйымдастырушылық түсінігіне «қылмысты топ болып» жасаудың қылмысты 

ұйымдастырушылыққа қатысы аз, яғни қылмыстық кодекстің Жалпы және Ерекше бөлімдерінің баптарында бір 

топ адамдардың қылмыстары үшін жауаптылық қарастырылғанда қылмысқа қатысушылыққа жатпайтын, тек 

кейбір жағдайларда бірнеше адамдардың тобымен жасалатын қылмыстық әрекеттер жөнінде айтылады деген 

бағыт талданып, нәтижесінде қылмысқа қатысушылық ретінде бірнеше адамдардың қасақана бірлесіп нақты бір 
қылмысты немесе қылмыстарды жасауы алынады және бір топ адам болып қылмысты жасау да осы түсініктің 

құрамына барлық белгілері бойынша сәйкес келеді деген қорытынды берілді [3; 12] 

Ұйымдастырушылықтың қоғамға қауіптілік дәрежесі мен қылмысқа қатысушылырдың келісім дәрежесін 

бір-бірімен байланыстыру сапалы нәтижеге соқтырмайтындығы талданып, қатысушылықпен жасалған 

қылмыстардың қауіптілік дәрежесі келісім дәрежесіне қарай емес, жасалған қылмыстың түріне, келтірген 

зардаптың көлеміне т.б осы тәрізді құрамды сипаттайтын белгілерге қарай анықталады. Бұл белгілер, яғни 

жасалатын қылмыстың түрі, келтірілетін зардаптың көлемі, қылмыстың орыны мен уақыты, тәсілі мен құралы 

тәрізді белгілер алдын-ала келісіммен жасалған қылмыстарда ғана келісім мазмұнын құрайды. Қылмысқа 

қатысушылықтағы келісім мәселесін талдай отырып, жасалған қорытындылардың бағыты бойынша «келісім 

дәрежесі» деген белгі, алдын-ала келісімсіз және алдын-ала келісіммен жасалатын қылмысқа қатысушылықты 

бір-бірінен ажырататын белгі болып саналуы керек. 
Қылмыстың ұйымдастырушысын кінәні жеңілдететін мән-жайлар немесе психикалық ауруға шалдығу, 

сондай-ақ 1 немесе 2 топтағы мүгедек болып қалу немесе өзге де себептерге байланысты оны жауаптылықтан 

босататын кездер болады. Мұндай жағдайларда да қылмысты ұйымдастырған, азғырған немесе бірге орындаған 

адамдар жауаптылықтан босатылуға жатпайды. Олардың қылмысты әрекеттерінің қауіптілігі жеке нақтыланып, 

сондай шамадағы жазалау шаралары қолданылуы тиіс. Ең қауіпті қатысушы - ұйымдастырушыларды түзету, 

олардың бас еркінен айыру орындарындағы жазасын өтеу тәртібіне біраз өзгерістер енгізу қажет екенін 

көрсетеді,сондықтан да осы мәселеге сәйкес өзімнің төмендегідей ұсыныстарымды назарға ұсынуды жөн 

көрдім: 

1. Олар басқа қатысушылардан бөлек, мерзімін жеке өтеуі тиіс. 

2. Еңбекпен түзеу мекемелерінде қылмысты топты құраудың алдын алу және ұйымдастырушының 

баска сотталғандарға кері әсерін жою мақсатында олар үшін бас еркінен айыру жазасын ерекше режимді 
еңбекпен түзеу колониялары мен арнайы түрмелерде өтеуін қарастырған жөн. 

3. Қылмысты ұйымдастырушы тұлғаның криминологиялық және әлеуметтік психологиялық 

сипаттамасының ерекшеліктерін ескере отырып, осы ұйымдастырушыларды еңбекпен түзеу шараларына 

бейімдеу мақсатымен жеке топқа біріктіріп ұстау дұрыс болып табылар еді. 

4. Қылмысты ұйымдастырушыға қатысты тәрбиелік әрекеттерді күшейту қажет 

5. Олар босатылардан ең кем дегенде 1 ай бұрын ІІМ-ң сәйкес органдарына оларды бақылауда ұстауға 

қажетті ескертпелерді жіберуі қажет. 
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МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН  

ИНСТИТУТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Мапуадинова А., Смағұлова А.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстанның құқықтық тарихында міндеттеме институты  қандай  қоғамдық  құрылыста  болсын 

азаматтық құқықтық қатынастың ең күрделі, әрі  ауқымды бөлігіні қамтитын  институт болып табылады. Ол  
қоғамдағы қалыптасқан азаматтық қаты-настың түріне байланысты даму эволюциясы бар. Қазақ қоғамындағы 

азаматтық қатынастағы  міндеттеменің қалыптасуы мен дамуы турылы  зерттеушілер еңбегінде: «не  взирая на 

слабое развитие гражданского  быта в киргизском, в  нем  существует  понятие  о  том правооношении, в 

котором является  право не на  вещьнепосредственно, а  на известное чужое действие. Следовательно, киргизам  

известно существо  обязательства. Это  усматривается  хотя  бы  уже  из  того, что какой  нибудь предмет не  

считается  его  собственником  тотчас  после  заключения  договорами купли-продажи, а только  после  

передачи  его, кроме  тогоиз  расмотрения  отдельных видов обязательств видно, что они довольно 

разнообразный и во многом, но свойм принцыпами сходны с соответствующими видами развитой системы  

права» деп көрсетеді Н.Гродеков өз зерттеулерінде. [1, 159 б] Ал қазіргі Қазақстанда міндеттемелік құқық 

қоғамдық қатынастардың барған сайын кең ауқымын  реттеп, күн асқан сайын  кеңейтуде. Ептеп болсада 

маңыздылығы бар барлық қоғамдық институттардың өзгеруіне алып келген нарықтық экономикаға өту және 

міндеттемелер тудыруда, бұрынғыларды өзгеріске ұшыратқан міндеттеменің туындауының негізгі көзінің бірі 
келісім жасау болса, екіншісі құқық бұзушылық, яғни мұның ішіне міндеттемені орындамау немесе тиісті  

дәрежеде орындамау болып  табылады. Енді бір үрі біреуге зиян келтіру, біреудің мүлкін  әр түрлі  дәрежеде  

бүлдіру арқылы зиян келтіру немесе біреудің жануарларының келтірген зияндарын есептеуге  болады. Әрине 

келтірілген зиянның  орнын толтыру үшін адамның әрекет қабілеттілігі ескеріледі деп көрсете отырып 

зерттеуші Самоквасовтың еңбегінде: «Вообще же с малолетних никаких исков не взыскивается, не несут 

ответственности и умалишенные. Так, если какой либо умалишенный киргиз в припадке болезни  изувечит или 

убьет человека, то случай придается воли божей, а родные его подлежат взысканию, в частности, от действий 

умалишенных последовала смерть, взыскивается «ас атау, көркебын» - это издержка  по похоронам и поминкам 

по умершим» - деп [2, 144б.]  өлген адамды жерлеу шығынын  сол кісі өлтірген адамның туыстары, 

руластарына  жүктейді. Себебі, ру мүшелері, туыстары әрекет қабілетінен денсаулығына байланысты 

айырылған адам ру мүшелерінің қамқорлығында болуға тиісті болды. «Ответственность это простиралась до 
седьмого колена родства  преступников кузуса» - деп  заңдарында кісі өлтіріп қылмыс жасаудан  басқа  құқық 

бұзушылық  түрлері міндеттеме шартын орындамай зиян келтіргені үшін келтірілген  шығын қалпына  

келтіріліп, оған қосымша  айып төлеген. Дегенмен қоғамда кездесетін  жағдайлардың жағдайына  байланысты 

өзгеріп отыратын кездерде болған. Ол қоғам мүшелерінің жағдайына қарай, аса кедейшілікпен мемлекетке 

болашақта  масыл болмас үшін уақытша қарызын  кейін  төлеуге мүмкіндік берген. «В Виду этого существует 

отсрочка и рассрочка исполнения  обязательства,» - деп  көрсетеді Пахмань [3, 173 б] «Ер мойнында қыл арқан 

шірімес» - деп қазақ қоғамында ру ішіндегі ағайынның  шаруашылығына табиғат кеселінің әсерімен келген 

зияннан, жұт  жылдары, қуаңшылық жылдары мал басының қырылып қалуы немесе өзге де себептермен 

өспеуінің әсерінен алған міндеттемені уақытында өтеуге мүмкіндік болмайтын кездер болғанда. Міне осындай 

жағдайда міндеттемені  кейінірек өтеуге мүмкіндікте берілгендігін көріп отырмыз. 

Міндеттемелерді орындау дегеніміз - борышқордың алган міндеттемесіне сай белгілі бір әрекетті жасауы 
немесе несие берушінің талап етуі құқығына сәйкес оқшау әрекетті жасауды тоқтата тұруы. Міндеттемені 

орындау көбіне-көп борышқордың белсенді әрекетінен, не әрекетін кейде тоқтата тұруынан көрінеді. 

Міндеттемені орындаудың алдына қоятын мақсаты болады, яғни мін-деттемені орындау аркасында 

азаматтардың, занды тұлғалардың, мемлекет пен қоғамның тұтастай алғанда материалдық және рухани 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға қол жеткізіледі. Міндеттемені тиісті дәрежеде орындау оның тоқтатылуына 

әкеледі. 

Міндеттемені орындаудың құқықтық тәртібі АК-тің 272-291 баптарында, міндеттеменің жекелеген 

түрлерін реттейтін мысалы, сатып алу-сату, жеткізу, келісім-шарт, электр энергиясымен қамтамасыз ету, жалға 

беру, мердігерлік және т.б. түрлері нормативтік актілерінде бекітілген. 

Міндеттемені орындау Азаматтық кодексте бекітілген принциптерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Оған 

міндеттемені тиісті дәрежеде орындау (272-бап) және міндеттемені нақты орындау (354-бап) жатады. 

Міндеттемені тиісті дәрежеде орындау принципі борышқордың міндеттемені заңдарды талаптары мен 
міндеттеме шартына сәйкес орындауын білдіреді. Ал мұндай шарттар болмаған жағдайда — дәстүрлі іскерлік 

айналымға немесе басқа да кәдімгі қойылған талаптарға сәйкес орындалуы тиіс. 

Міндеттемені тиісті дәрежеде орындауды сипаттайтын талаптар мен шарттар заңдарда, басқа да 

нормативті актілерде, міндеттеме алған жақтардың келісімінде бекітіледі. Аталған талаптар мен шарттар 

қатысушыларды, пәнді, мерзімді және міндеттеменің орындалу тәсілін айқындайды. Міндеттемені орындауда 

осы айтылғандар сөзсіз орындалуы тиіс. Сонымен міндеттемені тиісті дәрежеде орындау дегеніміз оньң саны 

мен сапасына, субъектілеріне, орнына, мерзімі мен тәсіліне қатысты талаптар мен шарттарды дәлме-дәл сақтай 

отырып, орындау болып саналады. 
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Міндеттемені борышқор тап-тұйнақтай етіп орындауы үшін несие беруші немесе оған уәкілетті орган 

заңда немесе шартта көрсетілген мерзімді, орынды, белгілі бір тәсілді міндеттемеге енгізуі тиіс. 

Жоғарыда аталған шарттардың біреуі орындалмаса, онда міндеттемені тиісті дәрежеде орындалды деп 

айтуға болмайды. 

Міндеттеменің нақты түрінде дәл орындау принципі борышқордың міндеттемені сол қалпында орындау 

керектігін міндеттейді, демек, ол міндеттеме мазмұнында керсетілген жағдайлар (затты тапсыру, жұмысты 

орындау, қызмет көрсету) жүзеге асуы үшін әрекет етуге тиіс, бірақ бұл орайда ақшалай өтем жасай алмайды. 

Міндеттемені нақты түрінде дәл орындау принципі көбінесе несие берушінің мүддесін қанағаттандырады. 
Осы принципке сәйкес борышқор тап осындай әрекеттерге баруы керек немесе орындау пәні болып 

табылатын нәрселерден бас тартады (мысалы, басқа мүлікті емес, берілуге тиісті мүлікті беру, немесе несие 

берушіге құнын төлей алмайды, басқа жұмысты емес, нақ  тапсырылған жұмысты жасау және т.б.). 

Міндеттемені нақты түрінде орындау принципі Азаматтық кодекстің 354-бабында бекітілген. Жаңа кодексте 

қаралып отырған принципке анағұрлым өзгерістер енгізілген. Біріншіден, міндеттемені тиісті дәрежеде 

орындамағаны үшін айып төлеу және залалдарды өтеу борышқорларды, заңда басқаша қаралмаса, міндеттемені 

орындаудан босатпайды. Демек аталған принцип борышқор міндеттемені бұзған кезде, заңда немесе шартта 

өзгеше көзделмесе, іс жүзінде оны нақты орындауын талап етеді. 

Екіншіден, міндеттемені орындамаған жағдайда залалды өтеу және оны орындамағаны үшін айып төлеу 

борышқорды, егер заң құжаттарында немесе шартта өзгеше көзделмесе, міндеттгемені заттай орьндаудан 

босатады (АК-тің 354-бабы-ның 2-тармағы). 

Мерзімі өтіп кеткендіктен өзі үшін енді керегі болмай қалған міндеттеменің орындалуынан несие 
берушінің бас тартуы, сондай-ақ бас тарту төлемі ретінде белгіленген ақшалай соманы төлеу, борышқорды 

міндеттемені заттай орындаудан босатады (АК-тін 354-бабы). Нақты түрінде дәл орындау принципі Азаматтық 

кодекстің кейбір баптарында міндеттеменің жекелеген түрлерін қолдануда тәртіптелген. 

Міндеттемені тиісті дәрежеде орындау нақты түрінде дәл орындаудың бір мезгілде болғанын көрсетеді. 

Бірақ та бұл принциптерді араластыруға болмайды. Тиісті дәрежеде орындау принципі нақты түрінде дәл 

орындауға қарағанда кеңірек: мысалы, затты уақытты өткізіп барып беру арқылы нақгы орындау мерзімнің, 

бұзылуына байланысты тиісті дәрежеде орындау бола алмайды. 

Азаматтық  құқықтың  бастауларының өзінде міндеттеменің тоқта-тылуының  бірнеше түрлері 

болғандығында көреміз. Солардың ішінде міндеттеменің толық орындалуы, оның тоқтауына негіз бола  алады. 

Сондай-ақ  келісімге  келген  екі  жақтың  өзара  келісуі  арқылы кешірім жасау арқылы тоқтату. Сонымен  

қатар,  шыққан  шығынның  орнын  толтыру  арқылы міндеттемені тоқтатуға болатындығы, әдет заңдарында 
кездесетіндігі туралы орыс зерттеушілерінің  еңбектерінде  кездестіреміз [1].   

Міндеттемедегі тұлғалардың біреуі қайтыс болуына қарамастан мұрагерлері болса қайтыс  болған  

адамның  мүлкінің  есебінен міндет-темедегі қарызы өтелуге  тиіс болған, яғни  қазақтың азаматтық 

қатынастағы міндеттемедегі қарызы мұрагерлеріне тетінін көріп отырмыз. Бірақ орыс зерттеушілерінің 

іңбектерінде Ковалевскийдің айтуынша «Договор действителен лишь до тех пор, пока сторона остается в 

живых,» - деп орыс заңдарында қарыздың мұрагерлік жолмен берілмейтіндігін салыстырмалы түрде 

қарастырады.  

Дегенмен, әдет  заңдарындағы  жауаптылық  пен  әділдікті  көруге  бола-ды,  яғни  қайтыс  болған  

адамның  намазын  шығар  алдында  бүгінгі  күнге  дейін  молда  марқұмның  қарызының  бар-жоқтығын  

сұрап, халықтың  көзін  жеткізеді.  Ал  кешірілетін  қарыз  көптің  көзінше  дауыстап  айтылып, кешірім  беруге  

болатындығы  белгілі. Сондай-ақ  міндеттеменің  орындалуын  тоқтатуға  әсер  ететін  жағдайлардың бірі – ол 
уақыт  мерзімін  ескеру қажеттілігі  әдет  заңдарында  сақталған. «Что  иски  о калым  и  о  невесте  

принимается  к разбирательству  до третьего  колена, то  есть  до  внуков. Другие  иски  принимаются  только  

до  истечения  5-6  лет» - деп көрсетеді. [4, 80 б].  Жазбаша  жасалған  міндеттемелік  шарттардан  туындаған  

талап  арыздар  10  жылға  дейін  өз  күшін  жоймайды, егер  жауапкерді  бұзғанға  дейін  таба  алмаған  болса. 

Ал  10  жылдан  асқан  құнның  өзі  «Салауат» деп  есептеген. Бұл  туралы зерттеуші  ғалымдар  еңбегінде 

«салауат немесе  кешірім – дауласқан  екі  жақтың  бір біріне  талап  қоюдан  бас  тартуы, яғни  кешірім  беруі. 

Кешірім  жасау  ауыл, ел, ру  ақсақалдарының  қатысуымен  өтетін  болған » - деп көрсетеді. [42-224б]. Яғни, 

екі  жақтың  келісімге  келіп, кешіруі, сөз  жүзінде  даудың  аяқталуы  болып  табылған  және  ол  үшін  билерге  

билік  төленбеген.  

Қазақ  әдет  заңдарында  міндеттеменің  орындалуын  қамтамасыз  ететін  тұстарында  ескеріп, 

қарастырған. Яғни  бұл  міндеттеменің  орындалуын  қамтамасыз  ететін  тетіктер  ретінде  қарастыратын  

болсақ, ол  тұрақсыздық  айыбын  төлеу, кепілдік, кепіл  беру, кепілзат  беру, біреудің  мүлкін  міндеттемені  
орындамағаны  үшін  ұстап  қалу  сияқты  әдістерді  қолдануға  болады.  

Бірақ қазақ әдет заңдарында тұрақсыздық айыбын өтеу туралы  «Киргизскому  обычному праву она  не 

известна так же о ней  не имеют никакого понятия,» - деп  көрсеткенмен [50 бет]. 

Міндеттеменің  орындалуын  қамтамасыз  етуде  «кепіл  болушылық- міндеттеменің  орындалуын  

қамтамасыз  ету  тәсілдерінің бірі. ҚР АК-ның 330 бабына  сәйкес, кепіл  болушылық  бойынша, кепіл  болушы  

басқа  жақтың (борышқордың) несие  берушісі  алдында  осы  жақтың  міндеттемесінің  орындалуына  толық  

немесе  ішінара  қосалқы  жауап  беруге  міндеттенеді» - деп [7, 127 бет]. көрсетсе, кепіл  болушылықтың  әдет  

заңдарынан  келе  жатырған  мәні  әлі  күнге  дейін  жойылмағандығын  көреміз. 
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Кепілдіктің де  түрі  әртүрлі  болған. Оның  ішінде  кепіл  болушы  қарызды  қарыз  алушының  

уақытында  қайтаратындығына  кепілдік  берсе, оны  заркепіл  немесе  мал  кепілдік  етуші, яғни  қарызды  

уақытында  қайтарылмаса  өз  меншігімен  өтеуді  мойнына  алған адам  болып  есептелген. Сондай-ақ  қарыз  

алушы  қарызды  уақытында  өтемесе  кепіл  болушы өз  мүлкімен  төлеуші  тек  оны  табу, әкелу  міндетін  

мойнына  кепіл  етіп  алған   тұлғаны «еркепіл» деп  атаған. 

«Эркекефиль  платит  за  должника  из  собственности  лишь  тогда,  когда  не  представит  его  к  сроку» 

- деп  көрсетеді  Гродиков. [1,  193б].   

Сондай-ақ  кепіл  болу  түріне  қарай  жауапкершілікте әртүрлі болған. Заркепілдік берген  адам  қарыз  
берушінің  қайтыс  болуына  байланысты мүліктік жауапкершіліктен босатпайтын  болса,  ал  еркепіл  деп  

аталған  кепіл  беру түрі қарызды қайтаруға тиісті адамның  қашып, тғылып қарызды  қайтару міндетін 

атқармай жүрген үшін  жауап  береді. Сондай-ақ  зерттеулерден  байқағанымыздай  Маковицкидің  айтуынша    

кепіл  болудың  тағы екі  түрін  көрсетеді: «поручителей  за  человека, то есть за  действия  его, и  поручителей  

за имущество» - деп  көрсетеді [ 6, 50 б],  яғни бірінші  жағдайда    кепіл  болған  адамның  әрекеті үшін  өзі  

жауап  берсе, екінші  жағында   қарыз  берушінің  талабын  өз  мүлкімен  өтеуге  тиіс деп  көрсетеді.  

Ал  сауда-саттықта сатылған заттың ұрланбағандығына жауаптылықты алады, ал  шығын  болатын  

болса, ол  үшін  сатушыны  жағдайда  делдал  шығын  үшін  өзі жауап  беретін  болған. Бұлда  азаматтық  

қатынасты  жетілдіру, сауданың  адал  таза  болуын  қалаудан  туған  талап түрі  болатын. 

Міндеттемені тиісті дәрежеде орындау нақты түрінде дәл орындаудың бір мезгілде болғанын көрсетеді. 

Бірақ та бұл принциптерді араластыруға болмайды. Тиісті дәрежеде орындау принципі нақты түрінде дәл 

орындауға қарағанда кеңірек: мысалы, затты уақытты өткізіп барып беру арқылы нақгы орындау мерзімнің, 
бұзылуына байланысты тиісті дәрежеде орындау бола алмай [8, ]. 
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Қазақстан Республикасы ХХІ ғасыр жаһандану дәуірінде дүние жүзі халықтарымен қатар тәуелсіз, 

егемендігін алған өзге мемлекеттермен қарым-қатынас барысында экономикалық жағынан ғана емес өмірдің 
басқа салаларынан да қалыс қалмау жағынан ойластыруды бірінші орынға қойып отыр. Сондықтан да 

мемлекетіміздің, Елбасымыздың ұстаған саясаты құқықтық-демократиялық және азаматтық қоғам орнату үшін 

түрлі стратегиялық бағдарламалар қабылдауда. Жаһандану процесі әлем халықтарын әлемдік ақпарат, 

технология, инновация  толқындарымен алға алып кетуде. Бұл толқынға ілесу үшін әлем халықтарымен тығыз 

араласуға, олар арасындағы бәсекелестікке төтеп беру де қажет. Ол үшін алдымен өз мемлекетіміздің өзіндік, 

ұлттық сипатын, өркениеттерімізді сақтай отырып, өнеркәсібімізді жаңа техникамен жабдықтау, жер асты 

байлығын үнемді пайдалану, халқымыздың рухани-мәдени жағынан да  қайта  түлеулерін  жаһандану процесі  

талап етіледі. Олай болмаса кез келген этносты  өзге этностар жұтып жіберу қаупі төніп отыр. Сондықтан да біз 

кешегі Кеңестік идеология сарқыншағынан құтылып, ұлттық өнеге мен үлгіге толы дәстүрлері мен 

құндылықтарын қайта жаңғыртып, оны адами қатынастарды сауықтыруда барынша пайдалануымыз керек. 

Қазіргі күні қазақ халқы бүгінгісі мен болашағына емес, өткен тарихына да тың көзқарас тұрғысынан қарап 

саралай бастады. Себебі егемендік пен тәуелсіздік, ұлттық мемлекет құру идеялары қоғам өміріне, оның түрлі 
салаларына, мемлекеттік басқару мен құрылысына, құқықтық жүйесіне, тіпті адамдардың ұлттық санасына да 

өзгерістер әкелді. Қоғамдық ғылымдар, оның  ішінде құқық саласы  да  қайта жаңғырып, тәуелсіз 

мемлекетіміздің  құқық  жүйесіне  реформа  жасаудан бастады. Бұл өркениеттілікке  айқара  жол  ашылды.  

Қоғамдағы  тарихи  идеологиялық  саясатқа сәйкес Қазақстан  көшпелі  қоғамы  адамзат  баласына  арнап  

өркениеттілік  құндылықтарды жаратқаны,  оны  тәжірибеде  көрсеткені  жайлы  әлі  әлем жұртшылығы   таныс  

болғанымен, ол  қасиеттерді  мүлдем  жоғалтпаған  қазақ  халқы  үшін ол таңсық емес. Адамгершілік 

құндылықтарға негізделген дала  демократиясының  институттары  мен  құқықтық  нормалары кең  құлаш  

жайған  көшпелі  қоғамда  әділдік  пен  заңдылық  тұғыр  етіліп,  өзін-өзі  басқару  еркіндігі  әділ  сот  жүйесін  

өмірге  әкелген  еді.  Тәуелсіз  әділ  сот  болған жерде  нағыз  өркениет  талаптары  бой  көтергені  белгілі. 
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Сондай  қоғамда  адамды  бас  бостандығынан  айыру,  түрме  деген  болмаған  сондай  үлгілі  қоғам  да  қазақ  

даласында  қалыптасып  мыңдаған  жылдар  бойы  өмір  сүрді.  Әрине,   әрбір  халықтың  ұзақ  ғасырлар  бойы   

өткен  тарихында  келесі  ұрпақтар  бойында  мақтаныш  сезімін  туғызатын  құбылыстары  бар  екені  даусыз. 

Ұрпақтар  оларды  өткен  тарихымыздың  рухани-мәдени байлығы,  бізге  қалдырған  мұрасы  деп  әспеттейді,   

есінде  сақтап  марапаттайды.  Оны  бойларына  сіңіріп  ішкі  сезімдерінде  тұрақты  сақтайы,  қасиеттеп  

ұрпақтан-ұрпаққа  мұра  етіп  отырады. Мұндай  халықтар  ешуақытта  да  тарих  беттерінен  тозып,  

жоғалмайды.   Мұның  бәрі  сол  халықтардың  құқықтық  санасы  мен  мәдениетіне,  ұлттық  намысы  мен  

патриотизміне  байланысты  болады.  Осындай  қасиетке  ие  қазақ  халқы  отаршылық  пен  кеңестік  
идеологияның  қара  түнегінде  өмір   кешсе  де  шынайы  құндылықтары  мен  қасиетті  мұраларын ұмытқаны,  

тіпті  тілінен,  бойындағы  қан  тамырынан,  ішкі  сезімдерінен  алыстаған жоқ. Сондықтан, қазір де 

жастарымыз  салт-дәстүрді  көздің  қарашығындай  сақтаулары  қажеттігін,  ата-бабаларымыздың  елге, жерге  

деген  сүйіспеншілік  қасиетін  дамытып,  егеменді  елімізге  аянбай  еңбек  етуге  ұмтылу  керектігін 

Елбасымыз өзінің Жолдауларында ескертіп жүр. [1] Ата-бабаларымыз  армандаған  тәуелсіздігімізді  баянды  

ету   үшін  қазіргі  және  келер  ұрпақтар  алдындағы,  ХХІ  ғасырдың  табалдырығынан  аттаған  кездегі күрделі  

мәселелерді  қиналмай  шешу  үшін,  осы  тәуелсіздігімізден  айырылып  қалмау  үшін,  еліміздің  келешегін  

қамтамасыз  ететін  ұлттық  ділімізді  дәріптеу,  рухани-мәдени  құндылықтарымызды  қайта  түлету  мәселесі   

маңызды  да  шешуші  рөл  атқарады. Әрбір  халық  өзінің  тарихи  даму  кезеңінде  өз  болмысын   ойлау  

жүйесі  және  дүние  танымы  арқылы  зерделейді.  Ұрпақтан-ұрпаққа  рухани-мәдени құндылықтарды  жеткізу,  

ұлттық  құндылықтардың  тұрақты  жүйесін  жасайды.  Сол   үшін  де  зиялы  этностар  өткенімен  

сабақтастығын  үзбейді.  Осының  нәтижесінде  сыртқы  дүниедегі  сай  келетін  ұқсас  қоғамдық  өлшемдерді  
ішкі  қажеттіліктеріне  жаратып,  ұлттық  құқық  жүйесін  ділін,  сенімін  қалыптастырады.  Осыдан  келіп  

дүниетанымының  негізгі  мәні  тек  дүниетануда  ғана  емес,  оның  мәнді  мақсатын,  дәстүрлері  мен  

құндылықтарын  қайта  жаңғыртып, оны  адами  қатынастарды  сауықтыруда  барынша  пайдалануымыз  қажет. 

Қоғамдық  ойдың  ұлттық  және  әлемдік  қарым-қатынасы  қазіргі  заманда,  әлеуметтік  қақтығыстар мен  

мемлекетаралық  қайшылықтар  бүкіл адамзатты  қамтып  отырған  шақта,  қайталап  айтамыз  зор  маңызға  ие. 

Осы  мақсатта  әлеуметтік және  мәдени – психологиялық  алғышарттары  ретінде  қауымдастықтың өркениет 

пен ізгілік, адамгершілік пен имандылық аясында  қалыптастыруды  атар  едік.  Әл-Фараби  бабамыз  да  ілкі   

адам  баласының  рухани жүйесі «Нақты  адам  қоғамына»  арналатынын,  бақытқа,  теңдікке,   әділдікке жету  

жолдарымен  апарылатынын  атап  өткен.  Дәл  осы  жолды  ата-бабаларымыз  таңдап  алғаны  шындық. 

Қауымдастық  сана  қоршаған  ортаның  ерекшеліктеріне,  болмыстың  тыныс-тіршілігіне  байланысты  дамып  

отырады.  Материалдық  өндіріс  процесінде  пайда  болатын  жеке  меншіктілік  пен  мүліктік  теңсіздіктер  
қоғамдық  дүниетанымның  оны  реттейтін  құқық  жүйесінің  бағдарына  қарай  икемделеді.  Қауымдық  сана   

міне  осы  тұста  маңызды  рөл  атқарады.  Егер  қауымдық  сана  неғұрлым  биік,  деңгейі  жоғары  болса  ол  

өркениеттілікті    туындатады.  Жеке  адамдардың  мінез-құлқын  қалыптастырып,  іс-әрекетіне  жетекшілік,  

жол  басшылық,  реттеушілік,  қорғаушылық   міндеттерді  жүктейді.   Қазақи  сана  тәжірибесі  мол,  көргені  

мен   ұққаны  көп  ру  ақсақалдарының,  әділдікті  ту  етіп  көтерген  билерінің  құзырында  болуы  прогрессивті  

қадам  болды.   Нәтижеде,  қазақ  халқы  өзінің  рулық  тайпалық  қауымдастыққа  тәж  ұжымдық  сипаттағы  ой  

кешулері  жеке  адамның  ой-санасымен  мінез  құлқының  әрекеттерінің  адами  құндылықтарды  сіңіруіне  жол  

ашты.  Мысалы,  қазақтардың  билері,  ақын-жыраулары,  ақсақалдары  халық  өмірінің  көкейкесті  де  күрделі  

мәселелеріне   жауап  іздеп  соның  бірден  бір  жоқшысы  бола  білді.  Ел  ішіндегі  адамдық  қасиеттерді  

молайтып  әрі   оны  қоғам  мүшелері  бойларына  дарытып,  табиғатқа  өмір  құбылыстарына  деген  

танымдарын  дамытуға,  сөзден  күмбез  тұрғызып  оны  құлаққа  сіңіруге  қызмет  етті.  Мұны  бізге  жеткен  
рухани-мәдени  мұраларымыз  растайды. Қазақ  халқы  рухани  болмысын  еш  уақытта  да  материалдық  

мүддеге  бағынышты  етпеген.  Байлық,  лауазым  бірінші  орынға  қойылмағандығын  ескеру  керек.  Бірінші  

орында  әрдайым  адами    құндылықтар  тұрған.  Бұл  объективті заңдылықты  терең  түсіну салдары.  Жалпы  

алғанда  мемлекеттік  құрылымның  да,  табиғаттың  да  негізін  қалайтын  объективті  заңдарға   мойын  ұсыну,  

адам  құндылықтарын  анықтауға  мүмкіндік  береді.  Бұл  ізгілікке,  адамгершілікке,  имандылыққа  бастайды.  

Иманды,  адамгершілігі  мол  адам  өз  нәпсісін,  құмарлығын  күнделікті  қажет  талап-тілектерімен  шектеп   

табиғатпен  үйлесімді  өмір  сүреді.  Сараң,  құмарлығына  шек  қоя алмайтын  адамдар  өзі  жинаған  

бойлықтың  құлы  болады.  Ең   жоғары  құндылық  адамдық  ізгі  қасиеттер,  адам  өмірге  бір-ақ  рет  келеді,  

басы  бос,  ерікті  болып  туылады.  Оны  әрі  қарай өмірін   шынай  өткізуі  құқықтық  жүйе  және  оның  

қағидаттарына   байланысты  адамға  рух  бостандығы аса  қажет.  Мұны  тек  құқықтық  реттеу  арқылы  ғана  

жүзеге  асыруға  болады. Құқықтық  реттеу  Қазақстанда  азаматтық  қоғамды қалыптастыру барысында 

ерекшеленеді. Бұл үшін идеологиямызды  нақтылай  отырып  қалыптастыру, оның орталық,  негізгі  құрамдас  
бөліктері  құқық  жүйеміз  бен  оның  қағидаттары,  тіл,  дін,  имандылық  болуы   шарт.  Өйткені  адамзат  

баласы өркениетке   ұмтылыс  үрдісін  күшейтіп  жатқан   шақта  қазақ  халқына ата-бабаларымыздың рухани-

мәдени  мұраларының  берері өте көп.  Өйткені  көшпелі  мемлекеттің  мәдени  және  демократиялық   

түрлеріне  сүйенген  әрі  негіз  етіп  алынған  құқықтық  қағидаттары ұлы даланың нормативтік  ережелеріне  

тірек бола  алады.  Қағидаттардың  құрылымының табиғи өзегі әділдік, еркіндік,  өнегелік,  теңдік,  

адамгершілік  идеяларынан  туындауы  себепті  әрі  халықтық,  әрі  өміршендік  күшке  ие  болды.  Қазақ  

құқығын,  оның  тарихын,  нормативтік  құрылымын,  құқықтық  қағидаттарын  көшпелі  өмірдің  рухани-

мәдени  құндылықтарын  зерттеу  тәуелсіздігімізге  ие  болған  соңғы  он - он  бес  жылдан  бері  басталды.  

Ендігі  жерде  зерттеушіліеріміз  қазақ  әдет-ғұрып   құқығының  өзіндік  көне  болмысының  ішкі  сыр-
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сипатына  үңіліп,  оның  әуел  бастан-ақ  адамның  табиғи  құқықтары  мен  еркіндігіне  негізделген  

құндылығын  ашуға   тырысуда. Жаңаша  көзқараспен  ғана  тарих  шындықтарын  айтуға  жол  ашылды.  Бұл  

құндылықтар  ұлан-ғайыр  кең  далада  еркін   өмір   сүрген,  түркітектес  көшпелі  халықтардың    төл  

туындысы,  ортақ  мұраты  екендігін  айта  отырып,  алайда  оны  күні   бүгінге  дейін  сақтап  отырған  қазақ  

халқы  екендігін,  осы  құндылықтар  қазақ  халқының тіршілік  өзегімен  қисындас,  қазақ  халқының   

менталитетіне   етене   жақын,  бітім-болмысын  көрсететінін  ерекше  айтауымыз  керек. Бұл  құндылықтарды  

өміршең  етуде,  оның  қағидаттары,  оған  негізделген  шындық  пен  әділдік,  адамгершілік   мазмұны  мен  

мәнін  құрады. Нәтижиеде  қазақ  құқығы  реттеушілік  пен  қорғаушылық  қызметін  ғана  атқармай,  елді  
біріктірушілік,  адам  құқықтарын  түсінушілік,  басқарушылық  өнегелік қызметтерін  де  атқарады.  Қазақ  

құқығын  шырқай  биік  көкке   көтеруде  билердің  атқарған  рөлі  кұшті  болды.   Сондықтанда  қазақ  халқы  

билер  алдында  тағзым  етіп,  олардың  қалдырған  мұраларын  әрдайым  қасиеттейді.  Майқы,   Төле,  Қазыбек,  

Әйтеке  секілді  орақ  тілді,  от  ауызды  билерін  ардақтап  сезімдерін  мәңгіге  жалғастырады. Қазақ  

құқығымен  бидің  билігі  қазақтардың  өркениетінің   құнды  мұраларын  жасауға  жол  ашып  беріп,  әлем  

халықтарында   кездеспейтін  нағыз  өркениетке  сай  демократиялық  сипаттары  мол  болмысын  сомдауға  игі  

әсер  етті.  Қазақтың  дәстүрлі  қоғамымен  біте  қайнасып,  бірге  өмір  сүріп  келген  билер  өзінің  не  болмаса 

руының емес,  бүкіл  қазақ  этносының  мүддесін  ойлап,  оның  ұлттық  менталитетін  қалыптастыруда  үлгі- 

өнегелік,  тәлім-тәрбиелік  құндылықтарын  жаратты.   Өкінішке  орай  билердің  қоғамдағы  орасан  зор  

беделімен  ерекше  орын  алатынын  білген  орыстардың  отарлау  саясаты ең  алдымен  билердің  халық  

алдындағы  беделін,  биліктегі  рөлін  төмендетуге   жан   таласа  күш  салды,  нәтижеде,   мүлдем  өзгеше  

халық  судьясы  деп  аталатын  сайланбалы  соттық  жүйені  енгізіп,  дара  қасиетімен  емес  пара  беріп  сот  
болғандар  тарих  бетіне  келді. Ал  Кеңес  өкіметі  болса  ескіліктің  қалдығы,  ескіліктің  сарқыншағы  деген  

желеулер  мен  ұрпақтарына  оларды  мүлдем  ескермеуді  пәрмен  етті. Тәуелсіздігіміз  қолымызға  тигеніммен  

әлі  күнге  рухани-мәдени  дағдарыстан  шыға  алмай  келеміз.  Ел  ішін  қаптаған  жат  діндермен  оның  

секталары  үгіт-насихатын  көпіртіп  басымызды  айналдырып  жүр.  Тіпті, жастарымыз жат  діннің  етегіне  

жармасып  өзіміздің  өркениетке  толы  әдет-ғұрыпымыз  бен  дінімізден  бейхабар  күн  кешуде.   Әсіресе  

экономикалық  өзгерістермен  базар  нарқы  халқымызды  әлеуметтік  тұрғыдан  есеңгіретіп, біреулер  қулық-

сұмдықпен  тез  байыса,  екіншілер  күнкөріс  қамымен  қалжырап күннен-күнге  қылмыстық  іс-әрекеттер  етек  

алуда.  Түрме  толы  жастар.  Олардың  күні  ертең  қалай  болмақ?  Олар  да  өзіміздің  азаматтар,  осы  елді  

отаным  деп  жүргендер  ғой.  Мемлекетіміз  құқықтық  реформа  жүргізіп,  қайтсек   қылмыстық  ісәрекеттің  

алдын  аламыз  деп  ойлануда.  Соның  бірі  «Алқа  билер  соты»,  алайда  бұл  соттық  жүйе  өзіміз  зерттеп  

отырған  билер  сотынан  өзгеше  батыстық   үлгідегі  соттық  жүйесі.  Жер-жерде (екінші  инстанциядан  
бастап  жоғарғы  емес) ең  төменгі  инстанциядан  «Ақсақалдар  соты» дейміз  бе,  билер  соты  дейміз  бе,  

мейлі  қалай  айтсақ  та,  билікті  көне  көз  ауыл  ақсақалдарының  қолына  беріп,  халықтың  өзін  белсенді  

түрде  қатыстыра   отырып,  ұйымдастырған  жөн  болар  еді.  Сонда  ұрлық,  бұзақылық  жасаушылар   өз  

ауылдасы  алдында   туған  туысқандарымен  жауап  берер  еді. Қылмыстық  іс-әрекетінен  пұшайман жеп, 

оның  үстіне  туған- туысқандары бірлесе отырып, айыбын төлеп, жәбірленуші алдына   жығылып,  кешірім  

сұрап  әйтеуір  түрмеге  бармас  еді. Мемлекет  әрдайым  құқықтық  мәселеге  көңіл  бөліп, құқықтық  тәлім- 

тәрбиені  балабақшадан,  мектептерден  бастап  қолға  алуы  қоғам  мүшелерінің   құқықтық  сана  мен  

құқықтық  мәдениетін  үнемі  көтеріп  отыруға  әдет,  әдет  - ғұрып,  салт – дәстүрімізге  мұрындық  болуы 

қажет. Қазақ  халқының  ұлттық  ерекшелігін  есепке  ала  отырып,  күшпен  мәжбүрлеп  отырып,  қылмыстық  

түзету  шараларынан   гөрі,  оларға  құн,  айып,  көпшілік  көзінше  кешірім  сұрату,  ұялту,  көп  талқысына 

салу,  моральдық-этикалық  және  адамгершілік  тұрғысынан  ықпал  ету  пәрменді  болар  еді.  Біз  алдымызға  
құқықтық  демократиялық  мемлекетпен  азаматтық  қоғам  құруды  мақсат  еткендіктен  мемлекеттің  

азаматтар  арасындағы   қатынастарға   араласуын  төмендету,  тіпті  ішкі  істеріне  араласпау,  азаматтық  

қоғамның  көрінісі  әрі  бүкіл  адамзат  баласы  осы  жүйеге  ұмтылуда. Әрине,  төменнен  құрылатын  «Алқа  

билер  сотына»   ауылдың  беделді  де  зиялы  ақсақалдары  мен  бірге  құқық  қорғау  органдары  бірлесе  

отырып  шешуі  орынды  болған  болар  еді.  Тіпті  «алқа  билер  соты»  құрамына  енетін  ақсақалдар  ақы  да  

талап  етпейді. Өкілеттігі  болмаса  да  Республикамыздың  түкпір-түкпіріндегі  ауылдарда    құрылған  

«Ақсақалдар  соты»  қоғамдық  ұйымдар  жұмыс  істеп  жатқан  жерлерде  бұзақылық, ұрлық, отбасының  

бұзылуы  тежелгенін  біз  жақсы  білеміз.  Осындай  тәжірибені  көрші  Қырғызстан  Республикасы  қолдап,  

тәуелсіздігінің  алғашқы  күндері-ақ  заңдастырғаны  белгілі.  Мысалы,  Қырғызстан  Республикасының  

Конституциясының 79 – бабы  осы  мәселеге  арналған.  [2] Ақсақалдар сотының қарайтын істерін Қырғызстан  

Конституциясының  85-бабының  екінші  тармағында  ашып  көрсеткен:  «Суды  аксакалов  и  третейские  суды  

расматривают  преданные  по  соглашению  сторон  на   их   рассмотрение имущественные,  семейные  споры  и  
иные  предусмотренные  законам  дела  с  целью достижения  примерения  старон  и вынесения  справидливого,  

не  противоречаещего  закону решения». [2, 86 б.] Қырғыз елі «Ақсақалдар соты» туралы заңды қабылдап, 

аталмыш заң «Ақсақалдар сотының» құрылуын, қызметін және басқа мемлекеттік органдармен қарым-

қатынасын реттеп отырады. Көрсетілген заң бойынша мұндай соттар ауылдарда, қалаларда құрылады. Ал, 

біздің республикамызда мұндай сот жүйесін құруға мүмкіндіктер де, тәжірибе де жетерлік. Мұндай ұйымдар 

құрылса қоғамдық тәртіп сақталуына ықпал етері, ұрлық-қарлық, бұзақылық, маскүнемдік, есірткі пайдалану 

секілді теріс қылықтардың тыйылуына оң әсері болар еді. Себебі, қазір ұлттық санамыз түлеу үстінде. Соның 

бір көрінісі деп заң ғылымындағы жасалынып жатқан зерттеулер деп айтсақ та болады. Бұл ұлттық санамыздың 

бастаулары мен құндылықтарына ой жүргізіп, соған сай құқықтық өзгерістерді алап етуде. Құқықтық мәні бар 
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күрделі мәселелер: егемендік, мемлекеттік құрылым, мемлекеттік тіл, азаматтық, жер тағдыры, сот билігі,т.б  

жаңаша ойлау тұрғысынан қаралып, шешілуде. Мұның бәрі ұлттық мүдде, тәуелсіздікті баянды ету, 

патриотизм, имандылық тұрғысынан қаралып, бағалануда.  Мысалы, ауыл-ауылда құрылған өкілеттігі жоқ 

«билер соты», «ақсақалдар кеңесі» жайлы ақпараттар көп. Солардың біразы  жайлы  айта кету жөн  секілді. 

Оңтүстік Қазақстан облысы   Арыс қаласында құрылған «Билік  кеңесі» жайлы  М.Мағзұмов былай  дейді:  

«Арыс қаласында  билер кеңесі  құрылады.  Қалада жеті би бар қасиетті сон, қастерлі  билік...  Жеті би халықты  

тәртіпке  шақырумен  айналысады. Отбасының  жанжалы, ағайынның  ашу-аразы, арақтың  кейбір  ылаңы  

сотқа  жетіп  көрген емес. Бірақ бұл  биліктің атқарып  жатқан жұмысының   бір  бағыттары ғана. Ел 
басқарудың  атадан  қалған  асыл  үлгісін  жаңғыртып  отырған  арыстық  билердің  ортақ  пікірі  төмендегідей:   

«Өз  еркіміз  қолымызға  тигенде  әркімге  еліктемей  ата  жолымен  жүру  керек: егін  ек,  жер  ал,  ата  

жолымен  жүрсек  біз  адаспаймыз» – дейді. [3] Ал, Ө.Жаппархан  өз  мақаласында: « Қызылорда  облысы,  

Сырдария  ауданы  «Айдарлы» қауымдастығында  тәртіп  сақшыларының  араласуынсыз-ақ жұрттың  ұйқысы  

да,  күлкісі  де  бұзылмайтын  ахуал  қалыптасты»  дей   келе, алқа  өз  жарғыларын  жасап,   әділет  

органдарында  жұмыс  істеп  жатқанын,  алқаның  тірлігін  бүкіл  ел  болып  қолдап-қуаттап  отырғанын  

жазады.  Мұндай  ақпараттар  жетерлік. Бұл  мағұлматты  келтіргендегі  ойымыз  тиісті  орындар  елімізде  

құрылған  «алқа  билер  сотын»  қайта  қарап, халқымыздың  билер   институтын  қайта  жандандырар  деген 

мақсат ғана  болды. Сонда  ғана  біз  ұлттық  құқықтық  болмысымыздың  жалпы  адами  құқықтық  

мәдениеттегі  орнын,  жетістігін,  әр  объективті  келбетін  мүсіндеуге  жол  ашамыз. Осындай  игі ниетпен  

құрылған  «ақсақалдар  кеңесі»  ұсақ  отбасы  даулары, ұсақ  ұрлық,   бұзақылық,  көршілер,  ағайындар  

арасындағы  түсінбеушіліктерді  реттеуге  қызмет  етсе  одан  біздің   ұтарымыз  көп  болар  еді. Соңғы кездері 
еліміздің сот құрылысына заманалардың бір белесінде кең байтақ жерімізде салтанат құрған билер дәстүрінің 

принциптерін енгізу жөнінде салиқалы мәселелер қозғала бастады. Соның ең шоқтықтысы – 2008 жылғы 

мамыр айында Алматы қаласында Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының және «Интеллектуал-Парасат» 

заң компаниясының ұйымдастыруымен өткен «Қазақ билер соты – бірегей сот жүйесі» деген тақырыптағы 

халықаралық конференция болды. Конференция тұжырымдамаларының билік басындағыларға қаншалықты 

әсер етіп, жүзеге асырылғандығын уақыт көрсетер, әйтеуір қазақтың ел билеу салтында болған осы бір құнды 

билік ұстанымдарын қазіргі сот жүйесіне барынша енгізуді табанды түрде жалғастыру керектігі ақиқат. Би – 

халықтың тірі шежіресі, заңгері әрі заң шығарушысы. Билерден алар  бір үлгі – судьяның заң шығарушылық 

қабілетін қоғам игілігіне пайдаланудың тетігін ойластыру болар еді. Ең әуелі судья, әрине, әділдік пен 

тазалықты, халықтық даналықты мансұқ етуі тиіс. Бұл – басты талап. «Таста тамыр, биде бауыр жоқ», «Тура 

биде туған жоқ» деген сияқты халық даналығы салтанат құрғаны жөн. Екіншіден, билік – бағыныштылықпен 
қисынбайтын категория. Егер судьяларды билік етуші тұлға ретінде түсінетін болсақ, одан судьялардың әлдебір 

билік тармағына бағыныштылық тетіктері мен белгілерінен арылуын қарастыратын жолдарын таңдау 

қажетсініледі. Сондықтан судьяларды таңдаудың билерді таңдағандай, халықтық үлгісі басшылыққа алынуы 

керек. Биді билік басындағылар танып, мойындап, халық қалауы тиіс. Қырғыз еліндегі «ақсақалдар соты» ірілі-

ұсақты отбасы дауын, әр түрлі мүліктік қатынастардың бұзылуын қарап төрелігін беріп отырса, біздегі 

жанданып  жатқан «ақсақалдар кеңесі», «билер кеңесі» неге осындай қызметтер бермеске. Яғни, бұл қоғамдық 

ұйымдар қоғамдық тәртіптің сақталуына ықпал жасап, ұсақ ұрлық, бұзақылық, ерлі-зайыптылардың, 

көршілердің, ағайын арасындағы түсінбеушіліктерді реттеуге қызмет етсе, одан біздің ұтарымыз көп болар еді. 

Сот саласындағы елеулі өзгерістердің бірі – өткен жылы қылмыстық сот өндірісіне алқа билер сотының 

енгізілуі болды. Алқа билер соты қазақ билер сотының тарихи жалғасы ретінде заманға лайық құқықтық 

институт ретінде құрыла отырып ғаламдық демократиялық дамуға жетелейтін дәстүр болып қалыптаспақ. 
«2007 жылдың республика соттарында алқа билердің қатысуымен 59 адамға қатысты 37 қылмыстық іс 

қаралған. 54 адамға қатысты айыптау үкімі шығып, 5 адам ақталған, бір адам өмір бойы бас бостандығынан 

айырылуға сотталған. Жоғары сотта апелляциялық тәртіпте алқа билердің қатысуымен қылмыстық іс бойынша 

21 үкім қаралып, өзгеріссіз қалдырылыпты. 2008 жылдың басынан бері осындай 22 іс қаралды. 4 іс бойынша 

ақтау үкімі шығарылды. Бұл туралы Жоғары сотта өткен жылдың нәтижесі бойынша алқа билердің қатысумен 

облыстық және оған теңестірілген соттардағы сот әділдігін жүзеге асырудың қорытындысы туралы брифингте 

белгілі болды». Бүгінгі конституциялық ережеге алқа билер сотының енгізілуі сот әділдігіндегі мүлдем жаңа 

принциптегі және сотқа мемлекеттік институт ретінде сенім артудағы маңызды фактор деп бағаланып отыр. 

Сот өндірісіне алқа билердің қатысуы сот әділдігін демократизациялауға, азаматтардың сот әділдігін жүзеге 

асыруға тікелей араласуына мүмкіндік бермек. Қазірдің өзінде жеке институт ретінде құрыла бастаған алқа 

билер соты өз жемісін бере бастаған. Өзіндік ерекшеліктері де жоқ емес. Жоғарғы соттың ресми өкілі 

Константин Харламовтың айтуына қарағанда, алқа билер қылмыстыларды ақтау туралы үкім барысында кәсіби 
судьяларға қарағанда неғұрлым тиянақты әрі турашыл болуға тырысады. Сондықтан ақтап алу үкімі өте аз 

кездесіп жатады екен. Бұл өз кезегінде шағымданушы азаматтарға теріс әсер етуі мүмкін. Алқа билер шешімі 

кеңесу бөлмесінде жазбаша түрде дауыс беру арқылы бекітіледі. Дауыс беру арқылы шешім қабылдаудағы 

мұндай процессуалдық тәртіптің күштілігі алқа билерге ешкімнің нұсқауынсыз еркін әділетті шешім шығаруға 

ықпал етеді. «Алқа билер туралы» заңға енгізілген өзгерістерге орай елімізде өлім жазасының алынып 

тасталуына байланысты қылмыстық істерді қарау аясын кеңейтіп, алқа билер қарауына қылмыстық әрекеттерді 

кең ауқымда қарау мүмкіндігі қаралып жатқан көрінеді. Бұл ақтап алу секілді абыройлы үкім шығару үшін 

алдын ала тергеудің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Әрі тыңғылықты шешімге әкеледі. Өйткені алқа 

билерге екі немесе одан да көп адамдарды өлтірген аса ауыр қылмыстар келіп түседі екен. Рас, бүгінгі таңда 
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алқа билерге артылған жүк өте ауыр. Сондықтан, алқа билердің тек аса ауыр қылмыстар жөніндегі істерді 

талқылауға қатысуларына тура келетіндігі туралы заңгерлердің көпшілігінің көзқарасы осындай. Құрылғанына 

көп бола қоймаған құқықтық институт – Алқа билер соты сот өндірісіндегі ерекше нысан ретінде жарыспалық 

процесін қамтамасыз етуге қол жеткізіп отыр. Яғни, процеске қатысушы айыптау мен қорғау тараптарының 

дәлелдерді келтіру және зерттеу жөніндегі құқықтарын тең қолдануға мүмкіндік береді. Қорғаушы тараптан 

гөрі айыптаушының дәлел келтіруге көп мүмкіндік беретін теңсіздікті жойып, істі процессуалдық тұрғыда 

барынша әділ жүргізуге қол жеткізеді.  

Еліміздегі сәтті жасалған жобалардың бірегей Алқа билер соты шет мемлекеттерден де жоғары баға алып 
жатқанын жасыруға болмас. Осының дәлелі Адам құқығы және демократиялық институт жөніндегі Бюро 

(ЕҚЫУ) Қазақстандағы 2007-2008 жылдардағы алқа билердің қатысуымен өткен процестердің мониторингі 

жөніндегі жобаны жүзеге асырып жатыр. Сондай-ақ, алқа билеріне лайықты кандидаттардың тізімін жасаудың 

тәртіптеріне зерттеу жүргізілген. Үміткерлердің тізімін жергілікті атқару органдары жасайды. Зерттеулер 

барысында жасалған тізімде үміткерлердің көрсетілген мекен-жайда тұрмауы, бұрын құқық қорғау 

органдарында қызмет істегені және жүйке ауруларына шалдыққаны тіптен облыс, республика аймағынан 

шығып кеткені, қайтыс болған адамдардың тіркелу фактілері кездескен. 18 маусымда осындай тексерулердің 

қорытындысы туралы Жоғары сотта АҚЖДИ / ЕҚЫУ-ның өкілдерінің есебі берілгендігі туралы айтады. 

Еліміздегі  сот жүйесін  одан  әрі реформалау  қажеттілігі, оның  алдында  тұрған  басым  бағыттарын  нақты  

көрсете отырып, мемлекетіміздің қазіргі негізгі міндеті сот  жүйесінде  әлі  күнге  шешімін  таппаған 

мәселелерді  шешу болып табылады. Оның  бастысы  судьялардың  адамгершілік  адам келбетінің  және  

кәсіптік  деңгейінің  жеткіліксіздігі,  сот  шешімдерінің  сапасыздығы, әділдіктен  ауытқулары,   оларды  
шешудің  балама   түрлерін  табуды,  соның  ішінде бітімгершілік  процедураларын   енгізу  қажеттілігі 

айтылып келеді. Шындығында да сот жүйеміз  әлсіз,  халық  алдында  беделі  төмен  екендігі жасырын  емес. 

Сот пәрменділігін  арттырып,  құқық  бұзушылықты  тыю,  жемқорлықпен  есірткіге  қарсы  күресуді  күшейте  

отырып,  олардың  алдын алу  жолында  істелер  іс шаралар  өте  көп.   Біз  оларға  жауапты  өзіміздің  дәстүрлі  

билер  мен  билер  сотынан  ғана  ала  аламыз. 

Өркениетті ел  деп мәдениет,  экономика,  құрылысы  жағынан  дамыған  елдерді  айтамыз,  өркениетті  

қоғам   болу  үшін,  алдымен  халықтың  рухани  амандығы,  екінші – заңдылық, үшінші – ғылым дамуы керек,  

осы  үш  тірек  өркениеттілікті  құрайды.  Халықтың  рухани  амандығы  деген  ұғымға   оның   денсаулығы,  

мәдениеті,  білімі  кіреді,  ал  заң  болмаған  жерде  қылмыс  қаулап,   елдің   экономикасы   дамымайды.   

«Интеллектуалдық  ғылымның  бойында  тарихи  өнеге  бар.  Сол  тарихи  өткеніміздің   өнегелі  

жақтарын  қазіргі  ісімізге  пайдалана  білсек,  ғибараты  мол  болар  еді.  Бұрын   билер  соты  деген   болды,  
билер  соты  деген  басқа  елде  жоқ,  ол  тек   қазақтарға  ғана  тән.  Бұл  туралы  белгілі  ғалым  З.Ж.Кенжалиев  

«мінекей  осы  бір қоғамдық  сана  көңіл-күйі  толқынында  пайда  болған  қазақи  ұлттық  өмірдің  жаңалығы – 

«билер  соттар  еді», – деп  көрсетеді.  Әрине,  билер  соттарының  пайда  болуы – бүгінгі  құқықтық  

өміріміздің дәстүрлі  құқықтық  тарихымен,  сабақтастығының  көрінісі.  Қазір  қазақ  халқы  өзінің  

мемлекеттік  және  құқықтық  болмысын,  өмірлік  тәжірибесіне,  озық   тәлім-тәрбиесі  мен  өнегесіне   сай   

құруды  армандайды. 
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Қоңырбай Н.С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әдебиет – үздіксіз даму үстінде болатын, үнемі жаңарып отыратын өнер түрі. Оның өсіп-өркендеу 

жолында сатира жанры халқымыздың бүкіл өмірімен біте қайнасып келеді.  Сатираның аталмыш ерекше 

қасиеттерін  ғалым Зейнолла Қабдолов ерекше атап өтеді: «Сатира өмірдегі негізсіз құбылыстарды  қазып 

тауып, көптің көз алдына, көрініске шығарады. Оны қағып-сілкілейді, мысқылмен түйрейді, сықақ етеді.  Көпті 
одан күлдіре түңілтеді. Күлдіру былай тұрсын, күні өткеннің  кедергіге айналғанын аңғартып, оған адам 

бойынан ыза шақырады, адамдарды онымен күреске, ілгері басуға кедергіні жоқ етуге жұмылдырады» – дейді 

[1, 135 б.]. 

 Сатира сарбаздарының жиі қолданатын қалам қаруының ерекше бір түрі – фельетон.  Сатиратанушы 

белгілі ғалым  Темірбек Қожекеев: «Әдебиет пен баспасөз тәжірибесінде жамандыққа жаны қас, жақсылықты 

ғана іздейтін, азулы да айбынды бір жанр бар. Ол – фельетон. Фельетон жат мінез, жайсыз қылық, кемшілік-

мінді көрсе-ақ айырын ала салып, оны түйрей қояды, жұрт алдына сүйреп шығарып, қағып-сілкіп, масқара 
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етеді» деген [2, 83 б.]. Фельетон негізінен баспасөз беттерінде жиі көрініс табады. Бірақ, зерттеушілердің 

айтуынша, фельетон талаптары жоғары. Бір сыншының бойынан әрі көркем, әрі публицистикалық ой айту, әрі 

әдеби тілмен өрнектеп жеткізу қабілеті кездесе бермейтіндіктен бұл жанр өте сирек кездеседі. 

Жиырмасыншы ғасырда қазақ әдебиетінің дамуына өз үлесін қосқан,   әдебиетіміздің сатира жанрында 

ойып тұрып орын алатын қаламгерлеріміздің бірі, сатирик – Жиенғали Тілепбергенұлы. Оның қаламынан елуге 

тарта фельетон, сықақ әңгімелер мен сатиралық суреттемелер туған. Олардың  бірсыпырасын профессор 

Тұрсынбек Кәкішев жинақтап, Жиенғалидың 1969 жылы «Ізбасар» деген атпен жарияланған жинағына енгізді.  

Ол кітапта 15 сықақ әңгімесі мен сатиралық суреттемесі, 11  фельетоны бар.  
Жиенғали Тілепбергенов қаламынан туған  «Оңай  олжа», «Алдаркөселер», «Күнде ертең», «Бұл не 

масқара, батыр-ау?», «Құдандалы арыздар», «Ел ішіндегі ерсіліктер», «Бес күйеу», «Тоғызбайда төртеу» т.б. 

фельетондары қоғамдық өмірдің қай саласында болмасын өзінің объектісін тапқан шығармалар. 

Ж.Тілепбергеновтің «Оңай олжа» фельетонында ел арасындағы алаяқ қулардың әйел теңдігіне қол сұғуы 

әшкереленеді. Шығарманың басты кейіпкері Үсен үйленбек ниетімен осы уақытқа дейін төрт қатын алып 

жіберген, тәжірибесі мол Қуандықтан ақыл сұрайды. Жөнді ақыл беретін Қуандық па?!  Ол: «Біреудің қызын 

аузын байлап бассалып алып қашасың, былай шыққан соң, бір-екі күн айналдырсаң көнбей қайда кетуші еді» 

[3, 136 б.]  – деп, көңілін бір жайландырып қояды. Екеуі бір байламға келіп,  бесінші ауылдағы Әлженнің келіні 

Базарды – Қуандық Исаұлы, қызы Рабиғаны – Үсен Базарбаев алмақ болады да, Төңкеріс болысы, №1 ауылдың 

жастары Қаженұлы Ыбрай мен Қаттайұлы Баяхметті ертіп, жолға аттанады. Айтқандай, ойдағыларын жүзеге 

асырып, Базар мен Рабиғаның ауыздарын таңып, қол-аяқтарын байлап, шанаға салып алып, уақытша «Шабақ» 

қаласына тұрақтайды. Алып қашуға көмектескен екі жігіт  оңай олжаға қол жеткізген  Қуандық пен Үсенге 
куәгер болып, зорлықпен әкелген әйелдеріне неке қиып қосады да, дым көрмеген болып ауылдарына қайтады.  

Әлжен ауылының кеңес ағасы №1  ауылға акт жасап  кісі салғанмен,  мардымсыз, белдік көрсеткен жауаптар 

алады. Бұдан түк шықпаған соң, Рабиға мен келіннің ағасы өздері әрекет қылып, «Шабақ» қаласынан ұрыларды 

табады. Еріксіз мәжбүрмен келген қарындастарын үйіне алып қайтып, істі Төңкеріс болыстық қызыл отау 

сотына береді. Бірақ, қаралмайды.  

Міне, ХХ ғасырдың басында жазылған алғашқы шығармалардың басты тақырыбы   – қазақ қыздарының  

бас бостандығы, әйел теңсіздігі, қалыңға сатылған қыздардың қаралы тағдыры болды.  

Қазір еліміз Тәуелсіздік алып, әрбір тұрғын өзіндік еркіндікке ие. Дей тұрғанмен де,  бүгінгі күнде «Базар 

мен Рабиғаның» кейпіне түскен қазақ қыздары қоғамда баршылық.  Бұған не себеп? Заңның осалдығы ма, әлде 

ескі салттың қалдығын қолдайтындардың әсері ме? Бағзы заманнан қазақтың қанына сіңген салты дейміз бе, 

үрдісі деп білеміз бе, әйтеуір «қыз алып қашу» деген  ұғым жойылар емес. Бұрындары қыз айттырып қойған 
теңін менсінбесе не қаламаса, қашып кеткен. Яғни, көңілі жарасқан жігітпен қашып кетудің айласын қыздың өзі 

ұйымдастырған. Осындай қыздың келісімімен болатын дүниені ғана қазақ "алып қашу" десе керек. 

Ал, танымайтын қызды алып қашып кетсе – ол ұрлық. Қазақта ондай болмаған.  Сондықтан,  қыз алып 

қашу – қылмыс. Ол Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 125-бабы бойынша адам ұрлаумен 

теңестіріледі. Бұл жерде екі жақтың келісімімен "салт-дәстүр" ретінде жасалатын "алып қашу" емес, шын 

мәнісінде адам ұрлау жайында сөз болып отыр. ҚР ҚК 125-бабы 1 бөлігінде адам ұрлау үшін төрт жылдан жеті 

жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған [4].   Ал енді осы қылмыс алдын ала келісім 

бойынша топ болып жасалса – жеті жылдан он екі жылға дейін жаза мерзімі тағайындалады. Мысалы, бұл топта 

қызды ұрлауға Қаженұлы Ыбрай мен Қаттайұлы Баяхмет сынды жігіттер қатысқан болса, олардың бәрі 

қылмыстық жауапкершілікке тартылады.  

Қазіргі таңда, келісімсіз алып қашқан қыздарды «Менің үстімнен аттап өтсең, бағың ашылмайды, саған 
теріс батамды беремін» деп көндіріп, үлкендеріміз басына ақ орамал жауып жатады. Нанымға сенгіш қаракөз 

қыздарымыз ата-аналарының аттарына кір  келтірмеу үшін, абыройын ойлап еріксіз, амалының жоқтығынан 

қалуға мәжбүр болып жүр.  Әлде, табиғатынан қой мінезді, кеңірдегіне қанжар тақасаң да тұяқ серіппейтін 

ұлтымыздың ұлдары расында  жасыққа айналғаны ма? Әйелдердің дәрменсіздігін пайдаланып, оңай олжа 

қылатын бейбастақтар қазіргі қоғамда да аз емес.  

Азулы ақын, өр кеуде, балуан бітім иесі Иманжүсіптің  «Алып қашса – тойлармыз, қыздарымыз отырып 

қалмасын деп ойлаңыз» дегені [5, 7б.]  баршаға ой салатындай. Десек те, адам ұрлау, адамды күштеп еркінен 

тыс әре кетке итермелеу жеке бас құқығына қайшы екендігін де естен шығармаған абзал. 

«Бұл не масқара, батыр-ау?» деген фельетон – Жиенғалидың хал үстінде жатып жазған ең соңғы еңбегі. 

Шығармада Бурабай жұмысшыларын қатын баласымен «Шұбарқұдықтан» шұбыртқан Софке мен Галтибяник 

мырзаның жымысқы әрекеттері сөз болады.  Темірдегі «Ембі-нефті» базында кадр дайындау мақсатымен 20 

«Шұбарқұдық» жұмысшысын қабылдауға жазып,  барғандарға үй ішімен тұратын пәтер, 9 сом ақы, 100 сом 
стипендия, отын, тамақ беретінін айтады. Егер де бармасаңдар жұмыстан шығарамыз деп қорқытады.  

Зорлықпен барған 20 жұмысшының ішінен сауатты төртеуі ғана алынып, басқалары үйсіз, күйсіз босып қала 

береді. Қыстың қаһарлы күнінде сүттей ұйып отырған жерінен жұмысшыларды шұбыртып, көшеде қалдырған 

кім? Баспанасыз қалуына кім кінәлі?  Курсқа шақырушы айыпты ма? Жарамайтын адамды қасақана қаңғыртқан 

Софке мен Галтебяниктер ме?  Бұл масқаралыққа жұмысшы жұртшылығы шыдай алатын емес. Аталып 

отырған «Ембі-нефті» базы  –Қазақстандағы тұңғыш мұнай өндіру кәсіпорны.  

Қазіргі таңда біреуді күштеп тентіретіп жіберуге алып күштің болмағанымен,  адамдар  мұндай 

жағдайды өз-өздеріне қолдан жасап отыр.   
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 «Осынша жалақысы бар жұмысқа орналастырып беремін» деген алаяқтарға алданып, қалталарынан бар 

ақшасын  суырып берген азаматтар қоғамда көбейіп кетті.  «200-300 мың теңге жалақысы бар қызметке 

орналассам, неге бермеске?», «Құдай-ай, болып кетсе...» деп дәмеленіп жүргендерге  алаяқтар  құрғақ уәде 

беріп, сан соқтырып кетуде. «Мұндай уәдеге сенбеңдер» деп айта да алмайсың. Себебі жұмысқа орналасу таныс 

пен пара беру арқылы шешілетіні өтірік емес. Қайсы «алаяқтың» шынымен орналастыратынын кім білсін?..  

  Қарапайым халықты қаражатсыз қалдыратын кімдер? Кім айыпты? Пара берген адам айыпты ма? Пара алып, 

алаяқтық жасаған адам айыпты ма? Бұл оқиғаның «Бұл не масқара, батыр-ау?» фельетонынан бір 

айырмашылығы бар. «Шұбарқұдық» жұмысшылары «Ембі-нефті» базына зорлықпен барған болса, бұл оқиғада 
әр адам өз еркімен шешім қабылдап отыр. Өмір сүріп отырған ортамызда алаяқтық мұнымен ғана шектеліп 

қоймай, пәтер сату бойынша да кең етек жайған.  Тегін жатқан ештеңе жоқ. Халқымыздың көп бөлігі арзанға үй 

аламыз деп, құр алақан болып қайтпасы бар ма?!  Тегін жем тек тышқанға құрылған қақпанда ғана болуы мүм-

кін. Алайда, арзан дүние деп, алаяқтарға алданушылар саны әлі де азаяр емес. Бір қызығы, алданушылардың кө-

бі көзі ашық, сауатты адамдар болғанымен,  алаяқтар құрған қақпанға түсіп, қапы қалып жатады.  

 Осындай өткен мен бүгінгінің арасын байланыстыратын Жиенғали Тілепбергенұлының фельетондары 

өзі өмір сүрген дәуірдің ащы шындығымен қатар, біраз даукесті мәселелерді шешіп отырғанын байқаймыз.   

Қорыта келгенде, осындай заманының кетеуі кетіп отырған тақырыптарды алып, оларды кесек 

туындыларға айналдырған Жиенғали Әділұлының шығармалары өміршеңдігін жоймақ емес. Қазақ даласының 

көптеген көкейкесті мәселелерін ашық баяндап, халыққа үндеу сала білген фельетондары  ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасын тауып, халқымыздың өшпес мұрасына айналды. Ендеше, мақаламызды сатирик Көпен Әмірбектің 

сөзімен аяқтамақпыз:  «Фельетон авторы қара қылды қақ жаратын «туғаны жоқ тура бидей» болуы керек. 
Әйтпесе жұрт «өзің диуанасың, кімге пір боласың?» дейді. Елдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, сатира арқылы 

билікте отырған қаншама шенеуніктің көңілін бұрып, мәселенің ақ-қарасын шешкен жігіттер өте көп болды. 

Мұсылманның тілімен айтқанда, жазықсыз жапа шеккен қаншама халықтың көз жасын сүрттік, қаншама 

адамның сауабын алдық. Ендеше, сатира – сауап жинайтын жанр» [6, 12 б.]. 
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ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДА АТҚАРАТЫН РӨЛІ 

 

Құлманова А, Шындалиева Ә. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әрбір адамның бақытты және табысты болғысы келеді. Әрекетшіл, осы өмірде әлдебір нәрсеге қол 
жеткізуді қалайтын адамдар үшін бұл ұғымдар бір-ақ нәрсені білдіреді. Себебі алға қойылған мақсаттарға қол 

жеткізіп, өзге адамдардың құрметіне бөленген кезде (табысқа жету), өз-өзіңді қанағаттанған, өз-өзіңе сенімді, 

қанаттанған күйде сезінесің. 

Қазақстанның қазіргі кезеңдегі дамуы өзінің кәсіпкерлік қабілетін байқап көргісі келетін кез келген 

адамға көптеген мүмкіндіктер береді.   

«Кәсіпкерлік» (ағыл. business) ұғымын алғаш рет XVIII ғасырда ағылшын банкирі әрі экономисі Ричард 

Кантильон (1680 – 1734) қолданған болатын. 

Кәсіпкерлік дегеніміз - бұл өзінде үнемі түрдегі тәуекел жағдайларында тауарлық ұсыныс пен сұраныс 

өзара сәйкес келтіріліп отыратын  экономикалық қызмет. Кәсіпкер ретінде Кантильон өндіріс құралдарын 

базардан сатып алып, оларды капиталға айналдырып отыратын адамды түсінетін. 

Американдық экономист Иозеф Шумпетер (1883 – 1950) былай деп тұжырымдайтын: кәсіпкерлік 

дегеніміз – бұл, ең алдымен, өзінің нәтижесінде жаңа тауарлар жасалунәтижесінде болып отыратын 
жаңашылдық қызмет. 

Нарықтық жағдайларда тек ірі кәсіпкерлікпен ғана айналысуға болады, шағын кәсіпкерлік өмір сүруге 

қабілетсіз деген пікір бар. Тарих көрсетіп отырғандай, шындығына келгенде, шағын бизнес ірі бизнеспен 

табысты түрде бәсекелесуде, себебі ол дағдарыс жағдайларында анағұрлым икемді, анағұрлым ұтқыр, 

анағұрлым тұрақты болып келеді және үнемі түрде дамып отыруға қабілетті. 

Нарықтық экономикасы дамыған елдердің шетелдік тәжірибесі кәсіпкерліктің экономикада аса маңызды 

міндеттерді орындап отырғанын көрсетіп отыр. Жапон экономикасы екінші дүниежүзілік соғысынан кейін 

шағын және орта кәсіпорындардың арқасында жылдам қалпына келді, сөйтіп «жапондық экономикалық 

http://adilet.zan.kz/
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ғажайып» орын алды. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары тіпті мынадай формула танымал болатын: «Шағын нәрсе 

тамаша!». 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасының мәліметтері бойынша әлемдік экономикада шағын 

кәсіпорындардың саны барлық кәсіпорындардың жалпы санының 95%-нан асады. Олардың үлесі 

әрекеттегілерінің 60%-нан астам бөлігін құрайды, ал олардың ЖІӨ-дегі үлесі 50%-ға дейін жетеді. Бұл орташа 

әлемдік көрсеткіштер.  

Ал Жапонияда мысалы, шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі компаниялардың жалпы санының 99,6%-

ын, ЖІӨ-нің 55%-ын және өнеркәсіпте қызмет ететіндер санының 80%-ын құрайды.  
АҚШ-та - ЖІӨ-нің 50%-дан артық бөлігі, инновациялардың жартысынан астам бөлігі, ұлттық жұмыс 

күшінің 2/3 артық бөлігі шағын кәсіпкерлікте еңбек етеді. 

Бүгінде Қазақстанда еңбекке жарамды белсенді тұрғындардың әрбір бесіншісі  шағын және орта 

бизнесте еңбек етуде. Олардың шамамен алғанда тең жартысы – жеке кәсіпкерлер. Ал барлық тіркелген 

кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің 90% артық бөлігі шағын және орта бизнес секторына тиесілі болып келеді. 

Бұл тұрғыда біз орташа әлемдік көрсеткіштермен бір деңгейде келеміз.  

Сонымен қатар, егер шағын және орта бизнестің ЖІӨ-де алатын үлесін салыстырар болсақ, Қазақстанда 

– бұл шамамен 16%. Ал, мысалы, Ұлыбританияда – 52%, Италияда – 55%,  Германияда – 57%.  

Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлік көпшілік сипатқа ие және салыстырмалы түрде серпінді 

құбылысқа айналған. Кейінгі төрт жыл ішінде тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектілерінің (бұдан әрі - ШКС) 

саны  2005 жылдағымен салыстырғанда 35%-дан артық шамаға өскен, және 2008 жылдың қорытындылары 

бойынша 1 млн. бірлікті құрады, мұнысы еліміздегі барлық шаруашылық етуші субъектілердің жалпы санының 
шамамен 92%-ын құрауда: 

Әрекеттегі ШКС-лардың ұйымдық-құқықтық формалар қимасындағы құрылымы  көрсетіп отырғандай, 

2008 жылы жеке кәсіпкерлердің (бұдан әрі - ЖК) саны  604 мың субъектіні немесе 60,3%-ды құрады, заңды 

тұлғалардың – шағын бизнес кәсіпорындарының (бұдан әрі - ШБК) саны 203 мың немесе 20,3%, шаруа 

(фермерлік) қожалықтардың (бұдан әрі - ШФҚ) саны – 194 мың немесе 19,4% құрады: 

2008 жыл бойынша аймақтық қимадағы белсенді ШКС-ларға жүргізілген шолу мынаны көрсетуде, 

ШКС-лардың ең көп саны Оңтүстік-Қазақстан облысында (102 мың), Алматы облысында (79 мың) және 

Алматыда (60 мың) қызмет етеді. Ең төмен көрсеткіштерге Қызылорда (15 мың), Солтүстік-Қазақстан (18 мың), 

Маңғыстау (21 мың) және Батыс-Қазақстан (22 мың) облыстары ие болуда. 

Кейінгі жылдарда кәсіпкерліктің жоғары қарқынмен дамып келе жатқандығына қарамастан, 

экономиканың аталмыш секторының сапалық тұрғыдан дамуына кедергі болып отырған бірқатар проблемалар 
орын алуда. Мұндай проблемаларға мыналар жатады: 

 заңнамалық базаның жетілмегендігі – жеке кәсіпкерлік туралы заңдардың нормалары ескірген. ШОБ-

ны (шағын және орта бизнес) дамыту жөніндегі бірқатар мәселелер бойынша нақты нормалар шығарылмаған, 

мұнысы әкімшіліктік тосқауылдардың көбеюіне және әрекеттегі заңдардың әртүрлі пайымдалуына әкеледі; 

 кәсіпкерлік субъектілерін критерийлік тұрғыдан белгілеу мәселесі – кәсіпкерлік субъектілерін шағын 

және орта бизнес категориясына жатқызудың критерийлері әлемдік практикаға сәйкес келмейді. Төмендетілген 

құндылықтық критерийлер экономика мен бизнестің бүгінгі даму деңгейіне сай емес. Олар бизнестің жасанды 

түрде «бөлінуіне» ықпал етуде, отандық кәсіпкерлікті қолдау шараларының тиімділігі мен оның бәсекеге 

қабілеттілігін төмендетуде. 

 салықтық жүйе жеткілікті дәрежеде дамымаған – Қазақстанның салық жүйесінде шағын бизнес 

ауқымының өсуіне және оның біртіндеп орта бизнеске айналуына арналған экономикалық стимулдар 
қарастырылмаған; 

 әкімшілік тосқауылдар – әкімшілік тосқауылдардың болуы шағын және орта бизнестің дамуына елеулі 

кедергісін тигізуде. Алайда оларды кешенді талдау осы мәселені бұрынғысынан да тиімді шешудің жолдарын 

ашуда; 

 кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының нашар дамуы және үзінділік сипатқа ие болуы – Қазақстанда 

орын алып отырған ШОБ-ты қолдау инфрақұрылымы шағын және орта бизнесті дамыту шараларын қолдауды 

қамтамасыз етпейді және жоғары транзакциялық  шығындарға негіз болуда; 

 шағын және орта бизнес өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі – қормен жеткілікті деңгейде 

жарақтандырылмауы, негізгі құралдардың жоғары тозу деңгейі мен төмен дәрежедегі жаңартылуы, сондай-ақ 

тұтастай ШОБ секторының төмен технологиялығы еңбек өнімділігін, шағын және орта бизнес өнімдерінің 

экономикалық тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін төмендетуде; 

 қаржы ресурстарына қатынаудың жоқтығы – әлемдегі қаржы дағдарысы ШОБ субъектілерін 

қаржыландырудың жетіспеушілігі мәселесін одан әрі шиеленістіріп жіберді. Мемлекеттік Тұрақтандыру 

бағдарламасын уақытында жүзеге асыру дағдарыстық құбылыстардың ШОБ секторына жағымсыз әсерін 

ішінара бәсеңдетуге мүмкіндік берді. 
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ИДИОСТИЛЬ және ИДИОЛЕКТ ТҮСІНІГІНІҢ АНЫҚТАЛУЫ 

 

Абилкаиров А. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Автордың жеке дара индивидуалды стилін зерттеу – стилистиканың негізгі міндеттерінің бірі. Тілді 

норма деңгейінде сипаттау стилистиканың дәстүрлі міндеті болса, жеке дара қолданыс деңгейінде сипаттау – 

стилистиканың жаңа бағыты. Бұл мәселе ХХ ғасырдың алғашқы он жылдығында ғана қолға алына бастады. 

Автор тілін, нақты айтқанда, жазушының не ақынның жеке дара стилін зерттеу әдебиеттану мен 

лингвистиканың тоғысуында жүргізіледі. Бірақ бұл ғылымдардың әрбірі бір ғана нәрсені зерттегенімен, оны 

зерттеу қыры мен сипаты басқаша болады. Лингвистика ең алдымен автордың тілдік құралдарды өзінше 

өрнекпен жұмсауын, таңдау жүйесін зерттейді. Бірақ автордың идиостилін зерттеу тек мұнымен шектелмейді, 

лингвистикалық талдау шеңберінен шығу арқылы ғана идиостиль анықталады. Атап айтқанда, автордың 

идиостилін зерттеуде шығарманың композициясы мен сюжеті, оның оқиғаларының дамуы мен шиеленісуі, 

автордың әдеби ортасы мен мектебі, сол тәрізді өзге де мәселелер талдауда ескеріледі. Ал бұл мәселелер 
әдебиеттануға қатысты. Солай болса да, автордың индивидуалды стилін лингвистикалық тұрғыдан зерттегенде 

аталған мәселелер де назарға алынады, бірақ ол тілдік бірліктердің қолданысын түсіндіру мақсатына 

бағындырылады. Тілдік тұрғыдан зерттеуде тілші әдеби норма проблемаларын, онан ауытқу, оның уәжділігі 

мен уәжсіздігі, ол ауытқулар шекарасы, автор өмір сүрген кезеңдегі әдеби нормаға қатысы сияқты мәселелер 

қамтылады.  

Идиостиль түсінігінің қалыптасуы тілдік тұлға түсінігінің қалыптасуымен қатар жүреді. Тілдік тұлға 

мәселелерін зерттеушілер Ю.Н. Тынянов пен Ю.Н. Караулов, В.В. Виноградов, Б.А. Ларин және басқа да 

зерттеушілер тілдік тұлғаны талдамай тілді онан бөліп алып қарау дұрыс болмайтынын атап көрсеткен [1]. 

Тілдік тұлға – өте күрделі, көпқырлы зерттеу нысаны, оны ғалымдар түрліше анықтайды.  

Тілдік тұлға теориясының негізін салушы Ю.Н. Караулов тілдік тұлға концепциясының тілдік және 

психологиялық білім жиынтығынан тұратынын көрсетеді. Тілдік тұлға теориясы, негізінен, тіл 
тасымалдаушысы бейнесін сөз әрекетінің нысаны сапасында зерттеуге қызмет етеді. Сондықтан бұл тұрғыдан 

тілді зерттегенде тілдік тұлғаның индивидуалды стилі және оған қоса автор өмір сүрген кезеңнің тілі бірлескен 

құбылыс ретінде танылады. Әдетте, ірі жазушылар мен ақындар шығармаларының көркем мәтіні олардың өмір 

сүрген дәуіріндегі тілді зерттеу үшін құнды материал болып табылады. Сондай-ақ қазіргі кезеңдегі қалыпты 

тұлғалардың да, саяси және қоғам қайраткерлерінің де, журналистердің де сөз қолданысын танытатын 

шығармашылығын зерттеу олардың қазіргі тілдің дамуына ықпалын анықтауға мүмкіндік береді. Әрі әр тілдік 

тұлғаның тілдік келбетін (портретін) жасауға болады. Қазіргі лингвистикалық және әдеби зерттеулерде осы 

мақсатта, тілдік тұлғаны зерттеу мақсатында идиостиль және идиолект терминдері кеңінен қолданылып жүр. 

Идиостиль термині көпқырлы. Ол идиолект терминінің мәнімен де тоғысады. Аталған терминдердің сөздіктегі 

мағыналарына көңіл аударайық.  

Орыс тілінің стилистикалық энциклопедиялық сөздігінде бұл термин былай анықталған: «Идиостиль 
(индивидуальды стиль, идиолект) – бір тілдің жекелеген тасымалдаушылары мен публицистеріне, ғалымдары 

мен жазушыларына тән тілдік және стилистикалық-мәтіндік ерекшеліктер жиынтығы»[2, 95] 

Сөздікте «идиостиль» мен «идиолект» жақын ұғымдар сапасында сипатталған, бірақ олардың арасына 

теңдік белгісін қоюға болмайды. Идиолект жекелеген тіл тасымалдаушыларының тіліндегі өзіндік құрылымдық 

ерекшеліктері (тұрақты сипаттағы) жиынтығын білдірсе, идиостиль – жекелеген тілдік тұлғалардың (нақты бір 

жазушының, ғалымның, немесе нақты бір сөйлеушінің) сөзіндегі ерекшеліктерінің жиынтығы, ол 

экстралингвистикалық негіздер – индивидуалды-стильдік, жанрлық-стильдік, функциональды-стильдік – 

әсерімен қалыптасады. Идиостиль ғылымда екі түрлі мәнде жұмсалады: көркем әдебиет стилі, яғни, қандай да 

бір жазушының стилі туралы, екінші, нақты көркем туындының стилін анықтауда соған енетін жекелеген нақты  

мәтіндерді зерделеу бойынша идиостиль. 

Кейбір зерттеушілер пікірінше, идиолект – «жалпыхалықтық тілдің» жекеленген «нұсқасы», өз тілінде 

келтірсек: «индивидуализированная «версия» общенародного языка» [3, 40]. Өзге зерттеушілерде идиолект 
автордың идиостилінің базасы болып табылады. Идиолект әр тілдік тұлғаға тән болса, жазушының не ақынның 

өзіндік идиостилі ұлттық тіл жүйесінде анықталады.  

Зерттеушілердің кейбірі атордың сөз қолданысындағы өзіндік бедерін (оригинальность) автордың 

стиліне жатқызса, ал оның өзіндік қолданысын индивидуалдылығы, яғни идиолект деп ұғындырады. Автордың 

жеке даралығы (индивидуалдылығы) тұрақты болады, оны басқару өзге үшін мүмкін емес, ол лингвистикалық 

емес сипатқа ие. Автордың өзіндік бедері тұрақсыз, өзгермелі, уақытша сипатта болады, ол тілдік құралдарды 

дәстүрден тыс пайдаланудан туындайды.   
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Идиолект не идиостиль зерттеушінің мақсатына сай анықталады. Мысалы, лингвопоэтикалық 

зерттеулерде идилектіні сипаттау басымдық алса, семиотикалық аспектідегі зерттеулерде идиолект түсінігі 

мәтіннің түзілген дәуірі мен нақты жанрына сай сипатталады.  

Көріп отырғанымыздай, идиостиль кешенді сипатқа ие, ақынның не жазушының стилін талдау 

көпдеңгейлі және көпқырлы болады. Зерттеушінің мақсатына сай ақынның не жазушының идиостилі мен 

идиолектісі бірінен-бірі бөлініп алып зерттелуі де мүмкін. Жалпылай айтсақ, ақынның не жазушының 

идиостилі– тілдік тұлғаның өзіндік келбетін танытатын идиолект құралдар (тілдік бірліктер) қатынасының 

жүйесі немесе«индивидуально устанавливаемая языковой личностью система отношений к разнообразным 
способам авторепрезентации средствами идиолекта» [4].  

Зерттеуші Е. В. Старкова «Проблемы понимания феномена идиостиля в лингвитсических 

исследованиях» зерттеуінде [5] идиостильді талдаудың бес жолын атап көрсетеді.   Семантикалық-

стилистикалық талдауда идиостиль көркем әдебиет дамуының белгілі бір кезеңіне тін сөз қолданыстарының 

жүйесі болып табылады. Бұл бағытта зерттеуші – В.В. Виноградов. Осы тұрғыдан зерттеу нәтижесінде 

ақынның не жазушының сөздігі құрастырылады.  

Идиостильді лингвопоэтикалық тұрғыдан зерттеу – ақынның көркем әлемін құруға қатысатын, өзара 

шарттасқан тілдік тәсілдердің күрделі жүйесін анықтаудан көрінеді. Бұл тәсіл арқылы жазушының не ақынның 

сөз қолданысындағы жалпы заңдылықтар сараланады.  

Жүйелілік-құрылымдық тұрғыдан зерттеуде идиостиль  шығармашыл тұлғаның  өзінше ойлауының кілті, 

коды сапасында анықталады. Коммуникативті-әрекеттік тұрғыдан зерттеу идиостильді «автордың 

шығармашылық даралығы» деген түсінікпен теңестіреді. Когнитивтік аспектіде зерттеуде идиостильді 
талдаудағы басты түсінік – индивидуалды-авторлық концептілер. 

Қорыта айтқанда, илиостиль автордың (ақынның, жазушының не тілдік тұлғаның) тілдің түрлі 

деңгейінде (лексикада, грамматика мен стилистикада) таңбаланатын өзіндік сөз қолданыс, ой білдіру тәсілінің 

жиынтығы. Ол идиолект терминімен байланыста анықталады.  
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This article deals with the importance of vocabulary as a lexical aspect of a language and strategies of learning 

and teaching vocabulary, specifically self-study of vocabulary. Independent work is seen as an active learner's 

intellectual activity, during which he produced his own style of intellectual activity, develop ways of thinking, improves 

the ability to analyze and organize the proposed material, formed by reading and writing skills 

“Vocabulary acquisition is the largest and most important task facing the language learner.” [1,160]. It  is the 

entire stock of words belonging to a branch of knowledge or known by an individual. The lexicon of a language is its 

vocabulary, which includes words and expressions. Krashen states that lexicon organizes the mental vocabulary in a 

speaker‘s mind. An individual‘s mental lexicon is that person‘s knowledge of vocabulary [1, 448]. Miller  states that 

vocabulary is a set of words that are the basic building blocks used in the generation and understanding of sentences 

[2,297]. Vocabulary is not only confined to the meaning of words but also includes how vocabulary in a language is 

structured: how people use and store words and how they learn words and the relationship between words, phrases, 
categories of words and phrases. 

Vocabulary is a component that links the four skills of speaking, listening, reading and writing together. 

According to Krashen (, the reasons for devoting attention to vocabulary are: “First, a large vocabulary is of course 

essential for mastery of a language. Second, language acquirers know this; they carry dictionaries with them, not 

grammar books, and regularly report that the lack of vocabulary is a major problem”[3, 178]. In other words, the more 

vocabulary a language learner has, the better they are considered to master the language. However, Sokmen notes that it 

is impossible for students to learn all the vocabulary they need in the classroom since there are so many words on which 

teachers cannot spend time within the  class time limit; thus, vocabulary expanding process requires the higher level of  

autonomy as well as more responsibility from learners themselves. During the last three  decades, the outlook on 
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vocabulary has radically changed and researchers have shown outpouring interests towards this area. Therefore, the 

movement toward effective methodologies for teaching vocabulary has emerged. Researchers and language teachers 

have also suggested many strategies and techniques for vocabulary learning, which are dependent on the efforts of each 

learner.  

Therefore, the purpose of study was to give complete description of learners’ autonomy in extending vocabulary 

and to search about impacts of autonomous vocabulary activities in memorizing new words. 

If the autonomous vocabulary activities are applied in teaching vocabulary, the learners’ word capacity will 

increase and learners’ ability of memorization new word will develop and accelerate. 
Nunan (1999) puts it that independent vocabulary learning mainly deals with practicing students to guess from 

context and training learners with dictionary  use [5,160]. According to him, language should be best come across in 

contexts and then acquired from contexts. So, in class, instructors should focus learners on developing the strategies for 

inferring the meaning of new lexical items from the context where they suggest themselves; as well as encourage 

learners to learn the use of a variety of clues, like verbal and non-verbal such as affixes and roots; pictures, diagrams, 

charts, or semantic links, etc. to determine the meaning. It is argued that it is a lot better to train learners to employ 

strategies for inferring the meaning of new vocabulary from the context than to make them try to memorize time-

consuming long lists of lexical items or to get them to look up new vocabulary in dictionaries. 

The study indicates the importance of vocabulary as a lexical aspect of a language and strategies of learning and 

teaching vocabulary. Vocabulary is an important part of the English teaching process. It is supposed to be a very 

effective communicative device as it carries the highest level of importance within peoples´ verbal interaction. Not all 

vocabulary knowledge can be acquired at lessons’ time in school. In order to enrich vocabulary one should develop 
autonomy. Independent work is seen as an active learner's intellectual activity, during which he produced his own style 

of intellectual activity, develop ways of thinking, improves the ability to analyze and organize the proposed material, 

formed by reading and writing skills. Psychologists say that the knowledge acquired independently by overcoming 

certain objective difficulties absorbed stronger than transmitted and finished from teacher did. 

Findings of the current studycan be possibly used in pedagogical sphere as effective methods to enrich the 

vocabulary of students and to speed up the memorization of new words.  
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ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРТАЛАСТАР 

 

Алданышова Г.Б. 

 Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әліпби, емле және оны реформалауға байланысты қазақ оқымыстыларының арасындағы пікірталас 

алғашқыда «Дала уәлаяты», «Айқап», «Қазақ» газеттері беттерінен көрініс тапса, 1920 жылдан бастап «Еңбекші 

қазақ», «Жаршы», «Жаңа мектеп» газеттерінде де көрініс тауып жариялана бастады.[1] 

Жоғарыда айтылғандай, қазақтар арасында латын әліпбиіне көшу мәселесі жиырмасыншы жылдың орта 

тұсынан бастап қызу талқылана басталды. Алғашқыда осы жөнінде алдыңғы қатардағы қазақ оқымыстылары 

баспасөз беттерінде арнайы мақала, пікір-талас ретінде өз ойларын білдіріп отырды. Әліпбиге байланысты 

көзқарас, пікірталастарды бұқара арасына жариялап халық талқысына салып отырған «Еңбекші қазақ» газетінің 

орны ерекше болды. Аталмыш газетке екі топтың жүздеген мақалалары жарияланды. Мысалы, Н.Төреқұлов 

«Бізге қандай әліппе керек», Ә.Байдилдиннің «Жаңа әліппе тарихынан», Б.Байтоғайұлы, Қ.Басымов, 

М.Дулатов, Т.Шонанұлының «Бізге жаңа әліппе не үшін керек», О.Жандосұлы, М.Жолдыбаев, Қ.Жұбанов, 

Е.Омаров, Қ.Кемеңгеров, Н.Қаймекеұлы, Ж.Аймауытовтың, М.Мұхтарұлы «Дыбыс белгілерін негізінен өзгерту 
керек» т.б. және шетелдік Г.И.Бройдо, Н.Яковлев, Поливанов, Навширманов, профессор Ашмарин, профессор 

Жюзе, академик Бартольд, профессор Л.Жирков, профессор Б.Шобанзаде сынды ғалымдардың бірнеше 

мақалалары оған дәлел бола алады. [2, 20-22 бб.] 

Латын графикасын қабылдау қарсаңында, 1920 жылдарда, яғни араб жазуын қолданыстан мүлдем 

шығарып, латын әліпбиін қабылдау алдында қазақ зиялылары арасында түрлі бағыттағы пікірталастар болып, 

олар латыншылдар және арабшылдар немесе қазақшылдар деген екі топқа бөлінді. 

Соңында латын графикасы негізіндегі әліпби жүйесіне көшіру жұмысы басталады. Жалпы Шығыс 

елдеріне жақын орналасқан дамымаған мемлекеттердің алғашқы жазу графикасы ретінде латын әліпбиінің енуі 

1924-32 жылдар аралығын қамтиды. Байқап қарасақ, сол кезде латын графикасын дүниежүзі болып қабылдау 
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мақсатын жүзеге асыру сияқты жаһандық проблеманы алға тарту көзделген болуы керек. Осындай саяси 

идеологияның негізінде мына елдерде латын графикасы қабылданып, шама-шарқынша қызмет етті. 

1930 жылы қабылданған әліпбиде қазақ тілінің өзіне тән 9 дауысты мен 17 дауыссыз дыбысына 29 әріп 

арналды.  

Қабылданған әліпбидің артықшылығы: 

 «бір дыбыс – бір әріп» принципі қатаң сақталды; 

 Түркі халықтары ұстанған принцип қатал ұсталды; 

 Оқуға қолайлы, жазуға оңай, өте қарапайым; 

 кірме әріптер жоқ; 

 жол асты, жол үсті белгілері жоқ. 

Қабылданған әліпбидің кемшілігі: Кемшілігі ретінде ә, ө, ы, ғ дыбыстарының белгілері латын 

стандартына сәйкес алынбаған. Сонымен Латын әліпбиіне көшкеннен кейін басы шешілмеген бірнеше мәселе 

туады. Ол – бас әріп мәселесі, шылаулардың жазылуы, кейбір әріптердің жазылуы, сөздердің бірге және бөлек 

жазылуы тәрізді мәселелер. Бірақ ең басты мәселе орыс сөздерінің дұрыс орфографиялануы болды. Орыс 

тілінен енген сөздер бірнеше тұрпатта жазылды. Сондықтан 1938 жылы әліпби және емлеге бірнеше өзгерістер 

енгізіледі. Орыс тілінен енген сөздер түпнұсқалыққа негізделе бастайды. Осы жылдардан бастап қазақ 

әліпбиіне в, ф, х әріптері, кейіннен олардың саны екі есе өсіп кеткені белгілі. 

1938 жылға дейін қолданылған әліпби жүйесіндегі бірнеше қиындықтарды шешу үшін Қазақ ССР-ның 

Орталық Атқару Комитеті мен халық комиссарлары Советінің және Орталық Атқару комитетінің председателі, 
орынбасары Н.Өмірзақов, Ы.Тәжібаевтың ұйғаруымен 1938 жылы 1 қаңтардан бастап «Қазақ әліппесі мен 

орфографиясын біраз өзгерту туралы» қаулысы жарыққа шығады. Бұл қаулыда қазақ тілінің емле кодексіне 

біраз өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. [3] 

Қаулы мынадай тармақтардан тұрады: а) емленің негізгі принциптері; ә) әліппе және дыбыс жіктері; б) 

дауысты, дауыссыз дыбыстардың бір-бірімен алмасып естілгендегі жазылуы; в) қысаң езулік дауысты ы, і-

лердің жазылуы; г) и, у әріптердің жазылуы; д) орыс тілінде бар, қазақ тілінде жоқ дыбыстардың жазылуы; ж) 

сызықшамен жазылатын қос сөздердің түрлері; з) кейбір жалғаулықтардың жазылуы; л) бас әріптің емлесі. Осы 

ережеден кейін орыс тілінен енген сөздер фонетикалық принциппен емес, түпнұсқалыққа жақындық 

принципіне ауыстырылып жазыла бастады. 

1929 жылы ц дыбысына байланысты бір ғана ереже болды. Ал 1938 жылы ц дыбысына байланысты тағы 

бір ереже қабылданады. Ол ц дыбысы сөздің ортасында, сөздің соңғы позициясында келген жағдайда 
тсқосындысы арқылы игеру: konstitutsia, protses, printsip, sөlts т.б. 

1938 жылы ю әрпіне байланысты ереже толықтырылады. Ережеде сөздің басында дауысты дыбыстардан 

соң ю дыбысы қазақ тілінің қос и+у әріптерімен (iuвilei, soiuz, kaiuta), ал барлық дауыссыз дыбыстан соң и+у 

дыбысы тек у әрпімен беріледі делінген (revolutsia, вudçet, вulleten). Вiuro, вiurokrat сияқты сөздер қос иу 

әріптерімен таңбаланады деп ескерту енгізілген. 

Қолданыстағы әліпби жүйесіндегі бірнеше қиындықтарды шешу үшін Қазақ ССР-ның Орталық Атқару 

Комитеті мен халық комиссарлары Советінің және Орталық Атқару комитетінің председателі, орынбасары 

Н.Өмірзақов, Ы.Тәжібаевтың ұйғаруымен 1938 жылы 1 қаңтардан бастап «Қазақ әліппесі мен орфографиясын 

біраз өзгерту туралы» қаулысы жарыққа шығады. Бұл қаулыда қазақ тілінің емле кодексіне біраз өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген. 

Қаулы мынадай тармақтардан тұрады: а) емленің негізгі принциптері; ә) әліппе және дыбыс жіктері; б) 

дауысты, дауыссыз дыбыстардың бір-бірімен алмасып естілгендегі жазылуы; в) қысаң езулік дауысты ы, і-
лердің жазылуы; г) и, у әріптердің жазылуы; д) орыс тілінде бар, қазақ тілінде жоқ дыбыстардың жазылуы; ж) 

сызықшамен жазылатын қос сөздердің түрлері; з) кейбір жалғаулықтардың жазылуы; л) бас әріптің емлесі. Осы 

ережеден кейін орыс тілінен енген сөздер фонетикалық принциппен емес, түпнұсқалыққа жақындық 

принципіне ауыстырылып жазыла бастады. [4] 

Қазіргі уақытта әліпбиді жетілдіру мәселесі, ең алдымен тілдің қазіргі кездегі жағдайына қамқорлық 

таныта отырып, тілді дамыту перспективасын және оны сақтау шараларын қамтиды. 

Cондықтан А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты қызметкерлері аталмыш проблемаға өз 

көзқарастарын білдіре отырып, 5 жоба ұсынып отыр. Оның біреуі интернетке арналған. 

Латын графикасына негізделген жаңа әліпби жобалары жан-жақты ойластырылып, ғалымдар тарапынан 

құрастырылған ғылыми нақтыланған жобалар. Онда қазіргі әліпби жүйелерінде шешімін тапқан, сонымен қатар 

жазу тарихымыздағы тәжірибелерді қорытып, дұрыс нәтиже көрсеткен сараптамалар өз деңгейінде 
пайдаланылған. Қазіргі қазақ жазбасында енгізуге толықтай жарамды. Әріптерді белгілеудегі жеке-дара пікір 

қайшылықтары болғанымен, қазақ халқы үшін латын графикасына өту заман талабына сәйкес өте қажетті де 

маңызды болып саналады. 

Қолданылған әдебиеттер 

1. Әбілқасымов Б. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі. А, 1971 –170 б.  

2.  Әміржанова Н. Латын әліпбиі негізіндегі қазақ жазуының графикасы мен орфографиясы. канд. 

дисс. Алматы, 2010  

3.  Проект постановления совета Народных Комиссаров о оплате работ ЦК. 19 маусым – 5 мамыр. 117-

бет. Орталық Мемлекеттік мұрағат. 740-қор‚ 1-тізім‚ 3-іс. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Бас_әріп
https://kk.wikipedia.org/wiki/Шылау
https://kk.wikipedia.org/wiki/Орфография
https://kk.wikipedia.org/wiki/Емле
https://kk.wikipedia.org/wiki/Түпнұсқа
https://kk.wikipedia.org/wiki/Тіл_білімі_институты


368 

 

4. Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру туралы ғылыми зерттеу материалдары. Алматы, 2007. –

194 бет. 

 

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к., доцент Макешова Ж.М. 

 

 

МЕРЗIМIНДЕ ОРЫНДАЛМАҒАН САЛЫҚ МIНДЕТТЕМЕСIН ОРЫНДАМАҒАНДЫҒЫ ҮШIН 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН САЛЫҚТЫҚ САНКЦИЯЛАР 

 

Әбдуалиева А., Саутбаева С.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес салық берешегiн мерзiмiнде және 

толық өтемеген жағдайда, салық органдары салық төлеушiге мерзiмiнде орындалмаған мiндеттемесiн 

орындауды қамтамасыз ету, сондай-ақ, мәжбүрлеп өндiрiп алу тәсiлдерiн қолдануға құқылы. Салық төлеушiнiң 

белгiленген мерзiмде орындалмаған салық мiндеттемесiн орындау: 

- салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң төленбеген сомасына өсiмпұл есептеу; 

- банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру; 

-салық төлеушiнiң салық берешегi есебiне мүлікке билiк етуiн шектеу тәсiлдерi болып табылады. 

Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң мерзiмiнде төленбеген сомасына өсiмпұл. 
Мерзiмi өткен салық мiндеттемесiнiң сомасына есептелетiн мөлшер өсiмпұл болып танылады. 

Өсiмпұл сомасы салық берешегiн өтеу бойынша салық мiндеттемесiн мәжбүрлеп орындату шараларын, 

сондай-ақ салық заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылықтың өзге де шараларын қолдануға қарамастан есептеледi 

және төленедi. Өсiмпұлды есептеу салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдi төлеу мерзiмi 

күнінен кейiнгi күнінен бастап, өткен әрбiр күн үшiн жүргiзiледi. Бұл орайда өсiмпұл Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландыру ресми ставкасының 2 еселенген мөлшерiн 

қолдана отырып мына формулада есептеледi: 

өсiмпұл сомасы = s * ( 2 * N / 365 күн) * d, мұнда 

S - есептелген және мерзiмiнде төленбеген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер 

сомасының берешегi; 

N-Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландыру ресми ставкасы(процент 
есебiмен); 

d - төлемнiң мерзiмi өткер күндер саны. 

өсiмпұл сомасы салық мiндеттемесiн мәжбүрлеп өндiрiп алу шараларына қарамастан есептелiп төленедi, 

яғни өсiмпұл сомасы бересi сомасын толық өтегенге дейiн есептеледi. Мысалы: «АҚ кәсiпорынының салық 

мiндеттемесiн орындамау жөнiндегi бересi сомасы 100 000 теңге болды. Төлемдi төлеу мерзiмi басталған кезден 

бастап 30 күн өтiп кеткен. 30 күн үшiн өсiмпұл сомасы: 100 000 теңге * ( ( 2 * 7%)/365 күн ) * 30 күн = 1 150,69 

теңге болады. 

Салық төлеушiлер бересi мен салық берешегi ұғымдарын шатыстырмағаны жөн. Салық берешегiне 

бересi сомасы, сондай-ақ өсiмпұл мен айыппұлдың төленбеген сомасы жатады. Салық және бюджетке 

төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң, айыппұлдардың сомаларын банк шоттарынан есептеп шығару 

кезектiлiгiн сақтамағаны үшiн, сондай-ақ салық төлеушiлердiң банк шоттары есебiнен шығарылған салық және 
бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомаларын Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлiгiнiң 

қазынашылығы шотына аударуды кешiктiргенi ушiн банктерге немесе банк операцияларының жекелеген 

түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға өсiмпұл есептеледi. 

Салық төлеушiнi банкрот деп таныған сот шешiмi қабылданғанда не оған қатысты мәжбүрлеп тарату 

туралы шешiм қабылданғанда, осындай шешiм күшiне енген күннен бастап, жиналған бересi сомасына өсiмпұл 

есептелмейдi. Бересенiң жиналып қалуының бiрден-бiр себебi қызмет көрсететiн банктiң таратылуы болып 

табылған жағдайда, мәжбүрлеп таратылған банктердiң кредит берушiлерiне бересi сомаларын дер кезiнде 

өтемегенi үшiн өсiмпұл банктi мәжбүрлеп тарату туралы шешiм күшiне енген кезден бастап есептелмейдi. 

Бересенi өтеу үшiн сот шешiмiмен акциялардың қосымша эмиссиясы шығарылғанда, акциялардың 

қосымша эмиссиясын шығару туралы сот шешiмi күшiне енгiзiлген кезден бастап оларды орналастыру 

аяқталғанға дейiн бересi сомасына өсiмпұл есептелмейдi. Жеке тұлға хабар-ошарсыз кеттi деп тану туралы сот 

шешiмi күшiне енген кезден бастап, оның күшi жойылғанға дейiн бересi сомасына өсiмпұл есептелмейдi. Салық 
төлеушiнiң банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру. Заңды тұлғаның және жеке 

кәсiпкердiң банк шоттары (корреспонденциялық шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын 

тоқтата түру Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен: 

- салық төлеушi салық есептiлiгiн тапсыру мерзiмi аяқталғаннан кейiн он жұмыс күні iшiнде оны табыс 

етпеген; 

- белгiленген төлеу мерзiмi күнінен бастап отыз жұмыс күні өткеннен кейiн салық берешегiн өтемеген; 

- салық қызметi органының лауазымды адамдарының салық тексеруiн жүргiзу тәртiбiн бұзған 

жағдайлардан басқа реттерде, салық салу объектiлерi мен салық салуға байланысты объектiлердi салық 

тексеруiне, қарауына жол бермеген жағдайларда жүргiзiледi. 
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Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру Салық кодексiнде белгiленген мерзiмдерде 

салық төлеушiге хабарлай отырып жүргiзiледi және салық берешегiн өтеу жөнiндегi операциялардан басқа, 

салық төлеушiнiң барлық шығыс операцияларына қолданылады. 

Салық төлеушiнiң банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру туралы салық органының 

өкiмi өкiлеттi мемлекеттiк орган ҚР Ұлттық Банкiмен бiрлесе отырып белгiлеген нысан бойынша қарылады 

және банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым оны алған күннен бастап 

күшiне енедi. 

Салық төлеушiнiң банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру туралы салық органының 
өкiмiн банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар сөзсiз орындауға 

тиiс. Шығыс операцияларын тоқтата түру туралы өкiм шығарған салық органы банк шоттары бойынша шығыс 

операцияларын тоқтата түру себебi жойылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнінен кешiктiрмей, банк шоттары 

бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру туралы өкiмнiң күшiн жояды. 

Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң, салық тексеруi нәтижесi бойынша 

өсiмпұл мен айыппұлдардың есептелген сомасы туралы хабарламаға шағым жасалған жағдайда, банк шоттары 

бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру жүргiзiлмейдi. Салық төлеушiнiң салық берешегi есебiне мүлікке 

билiк етуiн шектеу туралы шешiм шығару және мүлік тiзiмдемесiн жүргiзу тәртiбi. Қамтамасыз ету тәсiлдерiнiң 

бiрi - салық төлеушiнiң салық берешегi есебiне мүлікке билiк етуiн шектеу туралы шешiм шығару болып 

табылады. Бұл үшiн негiз - банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата түру туралы өкiм шығарған 

күннен басиап он жұмыс күні iшiнде өтелмеген салық берешегiнiң болуы болып табылады. Бұл орайда салық 

төлеушiлер қаматамасыз етудiң бұл тәсiлiнiң қолданыстағы салық заңының нормаларына қатаң түрде сәйкес, 
яғни шығыс операцияларын тоқтата түру туралы өкiм шығарған күннен басиап он жұмыс күні өткен бойда 

қолданылатынын естерiнен шығармауы керек. 

Салық төлеушiнiң бюджетпен есеп айырысуының жай-күйi туралы мағлұматтар ҚР БСАЖ (ҚР Бiрлескен 

салық ақпарат жүйесi) деректерiнiң негiзiнде қалыптасады. Мүлікке билiк етуiн шектеу туралы шешiмдi салық 

берешегi жинақталған ҚР Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi белгiлейтiн нысан бойынша салық берешегi 

жинақталған аудандық Салық комитетiнiң төрағасы (төрағасының орынбасары) шығарады. Шешiмде оның 

нөмiрi мен шығарылған күні, салық төлеушiнiң толық деректерi, атап айтқанда: тiркеу нөмiрi, заңды мекен-

жайы, басшының аты-жөнi, салық инспекторының аты-жөнi, сондай-ақ салық берешегiнiң сомасы көрсетiледi. 

Салық төлеушiнiң мүлікке билiк етуiн шектеу туралы шешiм меншiк құқығындағы немесе шаруалық 

жүргiзу құқығындағы (мүліктi шаруашылық жүргiзуге беру туралы шартта оны иелiктен айыруға тыйым салу 

көзделеген жағдайлардан басқа реттерде) мүлікке қатысты шығарылады. Салық төлеушiнiң қаржы лизингiне 
және (немесе) кепiлге берiлген мүлікiне билiк етуiн шектеу туралы шешiм шығарған кезде, салық органы осы 

мүлікке қатысты шешiм шығарған кезден бастап, оның күшi жойылғанға дейiн осы мүліктi алып қоюға және 

шарттың талаптарын өзгертуге тыйым салынады. Мүлікке билiк етудi шектеу туралы шешiмдi салық органы 

салық төлеушiнiң жеке шотында бар салық берешегi сомасы туралы деректердiң негiзiнде қабылдайды. 

Мүлікке билiк етудi шектеу туралы шешiмнiң негiзiнде салық төлеушiге мүліктi иелену, пайдалану және оған 

билiк ету шарттарын бұзғаны үшiн жауаптылық туралы  бұзғаны үшiн жауаптылық туралы ескертiле отырып, 

салық берешегi сомасына мүлік тiзiмдемесiнiң актiсiн жасау жүргiзiледi. Шешiм шығарылғаннан кейiн шешiм 

алған адамның қолын қойдырып, лауазымы мен аты-жөнiн көрсете отырып салық төлеушiнiң лауазымды 

адамдарына (бiрiншi басшыға немесе бас бухгалтерге) тапсырылады. Содан соң салық төлеушi салық 

инспекторына меншiк не шаруашылық жүргiзу құқығындағы негiзгi құралдар мен тауарлы-материалдық 

құндылықтардың толық тiзбесiн беруге мiндеттi. Негiзгi құралдар мен олардың құнының тiзбесi салық төлеушi 
салық органдарына ұсынатын декларациялармен және есептiлiктермен салыстырылады. 

Мүлікке билiк етуiн шектеу туралы шешiм мен қолда бар негiзгi құралдар мен тауарлы-материалдық 

құндылықтар туралы мағлұматтар негiзiнде салық инспекторы тiзiмдеме актiсiн жасайды. Билiктi шектеуге ең 

өтiмдi, яғни рыноктағы басым тұтынушылардың аса көп сұранымымен пайдаланылатын мүлік жатады. 

Тәжiрибе мынаны көрсетедi: қазiргi кездк үйлер, ғимараттар мен автокөлiк құралдары тұтынушылардың басым 

сұранымына ие болып отыр. Сондықтан бұл активтер бiрiншi кезекте тiзiмделедi. Тiзiмдеме актiсiнде мүлікке 

билiк етудi шектеу туралы шешiмнiң нөмiрi мен күні, сондай-ақ тiзiмдемелеуге жататын әрбiр объектiнiң толық 

сипаттамасы мiндеттi түрде көрсетiледi. Мүліктi тiзiмдемелеудi салық инспекторы салық төлеушiге, мүлік 

орналасқан жерге мiндеттi түрде барып жүргiзедi. Бұл мүліктi мүқият әрi егжай-тегжейлi зерттеу үшiн 

жүргiзiледi. Салық төлеушiнiң мүлікi республиканың басқа аумағында болған жағдай бұған жатпайды. Бұл 

ретте мүліктi билеудi шектеу туралы шешiмнiң көшiрмесi тiзiмдеме актiсiн жасау және осы мүлік орналасқан 

аймаңтарда меншiк құқығын тiркейтiн органдарда ауыртпалық (тыйым) салу үшiн ҚР Қаржы министрлiгiнiң 
салық комитетiнiң аймаңтық бөлiмшелерiне жiберiледi. 

Тiзiмдеме актiсiн жасауға қатысатын адамдар, атап айтқанда, салық төлеушiнiң өкiлдерi (бiрiншi басшы 

немесе бас бухгалтер) және салық комитетi актiнiң әрбiр бетiне қолдарын қояды. Бұл орайды мынаны атап 

көрсету керек: үкiмет қаулысының талаптарына сәйкес салық кодексiн күшiне енгiзгенге дейiн тiзiмдеме актiсiн 

жасау кезiнде екi айғақтың қатысуы қажет болатын. үкiметтiң бұрын қолданылған қаулысы күшiн жойды және 

қазiргi кезде тiзiмдеме актiсiн жасауға айғақтардың қатысуы туралы норма қолданылмайды. Тiзiмдеме актiсi 

жасалғаннан кейiн оның бiр данасы салық төлеушiге берiледi. ҚР қылмыстық кодексiнiң 357-бабы бойынша 

салық төлеушiнiң лауазымды адамдарына билiк етуге шектеу қойылып, тiзiмделiнген мүліктi ысырап еткенi, 

иелiктен шығарғаны және тиiсiнше сақтамағаны үшiн қылмыстық жауапкершiлiк туралы. Егер салық 
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төлеушiнiң лауазымды адамы тiзiмдемеленген мүліктi заңсыз иелiктен шығарып, ысырап ететiн болса, онда бұл 

фактiлер бойынша материалдар құқық бұзушылыққа қатысты адамдарды қылмыстық жауапқа тарту үшiн 

құқық қорғау органдарына берiледi. Мұның мәнi мынада болып табылады: билiк етуге шектеу қойылған кез 

келген мүлік (оның iшiнде дайын өнiм) сатылмайды не тiптi салық берешегiн өтеу мақсатында өткiзiлмейдi. 

Бұл орайда билiк етуге шектеу қойылған мүліктi салық төлеушiнiң кәсiпкерлiк (шаруашылық) қызметiне 

пайдалануға рұқсат етiледi. Мысалы: салық органы мүлікке билiк етудi шектеуге шығарылып және 

жолаушылар тасымалымен айналысатын кәсiпорнының автокөлiк құралдарына тiзiмдеме жасады. Бұл шара 

ианы жәйттi бiлдiредi: салық төлеушiге тiзiмдемеленген автокөлiк құралдарын иелiктен шығаруға және өткiзуге 
тыйым салынады, алайда оларды өзiнiң кәсiпкерлiк қызметiне пайдалануға, яғни жолаушылар тасымалымен 

одан әрi айналасуына рұқсат етiледi деген сөз. 

Заң актiлерiмен мүлікке ауыртпалық салуды тiркеу талап етiлетiн жағдайларда салық комитетi меншiк 

құқығын тiркейтiн органдарға хат жолдайды. Жылжымайтын мүлікке тыйым салу үшiн жылжымайтын мүлік 

жөнiндегi орталықң РМК мен Жер ресурстарын басқару жөнiндегi аумаңтық комитетiне автокөлiк құралдарына 

тыйым салу үшiн - Iшкi Iстер Басқармасының Жол полициясы басқармасына хат жолдайды. Салық комитеттерi 

неғұрлым өтiмдi мүліктерге қайта тiзiмдеме, не берешек артқан жағдайларда қосымша тiзiмдеме жүргiзуге 

құқылы. Салық төлеушiлер сонымен бiрге мынаны естерiнде сақтағаны жөн: салық органдары тiзiмдемелеудiң 

күшiн iшiнара, яғни жекелеген мүлік бойынша жоюды жүргiзбейдi. Бұл тыйым салуды алып тастау салық 

барашагiн толық өтегеннен кейiн ғана мүмкiн болады. Бұл жағдайда салық комитетi салық берешегiн толық 

өтеуiмен байланысты мүлікке билiк етудi шектеу туралы шешiмнiң күшiн жоюға шешiм шығарады. Мынаны 

есте сақтау керек: банктерде немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын басқа 
ұйымдарда төленген салық берешегiнiң сомасы салық төлеушiнiң жеке шотына тек 3-5 күн iшiнде ғана түседi. 

Осыған байланысты салық төлеушiлер төленген сомалар жеке шотқа түскенге дiйiнгi күндер үшiн өсiмпұлдың 

есептелген сомасын ескере отырып салық берешегiн төлеудi жүргiзуi керек.  

Мүлікке билiк етудi шектеу туралы шешiмнiң күшiн жою салық төлеушi салық берешегiнiң барлық 

сомасын өтегеннен кейiн бiр жұмыс күнінен кешiктiрмей жүргiзiледi. Салық төлеушiнiң төлемнiң бiр түрi 

бойынша артық төленген және басқа түрi бойынша берешегiнiң сомасы болған жағдайда, салық комитетi салық 

төлеушiнiң келiсiмiмен берешектiң сомасын басқа салықтардың артық есептелген сомалары есебiнен салықтың 

бiр түрi бойынша берешек сомасын өтеудi жүргiзедi.  
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САЙЛАУДА ДАУЫС БЕРУ ҮРДІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Кенжешова Ж. 
Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекеттік билікті ұйымдастырудың басты принципі еркін 

сайлау және референдум арқылы жүзеге асырылатынын, ал, мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық 

екендігін белгілейді[1]. 

Бүкілхалықтық дауыс беру арқылы билік органдарын қалыптастыру – бұл бүкіл демократиялық саяси 

жүйенің негізін қалайтын процедура. Сондықтан да дауыс беру қорытындысын шығарудың “айқын” да әділ 

болуын қамтамасыз ету – үлкен саяси маңызы бар міндет[2].  

Қазақстан тәуелсіздік алғалы республикамызда азаматтардың дауыс беруі 2 түрлі жолмен жүзеге 

асырылады. Біріншісі азаматтардың қағаз бюллетеньдер арқылы дауыс беруі, ал екіншісі – электронды дауыс 

беру. 

Жасырын дауыс берудің автоматтандырылмаған базалық технологиялары (сайлаушы толтыратын қағаз 
бюллетеньдерді қолдану, оларды іріктеу және қолмен санау) «жасырын австралиялық бюллетень» қағидасына 

сүйенеді. Оның бұлай аталу себебі, бұл технология ең бірінші рет 1858 жылы Австралияның Виктория 

штатындағы өткізілген сайлауда қолданылған. Бұл қағида мынаны білдіреді: 

- тапсырыс бойынша бірыңғайландырылған бюллетеньдерді басып шығару; 

- бюллетеньдер қатаң есептік құжат болып табылады, олардың қозғалысы сайлау комиссияларымен 

бақыланады және қорытынды хаттамаларда бейнеленеді; 

- шамамен тең сайлау округтары мен учаскелері құрылады, дауыс беру құқығы бар азаматтар тізімдері 

жасалынады. Кейін жеке куәлікті көрсету кезінде сайлаушыларды тіркеу жүзеге асырылады және сайлауға 

келген кезде  бір рет бюллетень (бюллетеньдер жинағы) беріледі; 

http://www.constcouncil.kz/kaz/norpb/constrk/
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- дауыс беру заңмен қатаң белгіленген орында және уақытта жүзеге асырылады; 

- дауыс беру үрдісі әрбір сайлаушыға дауыс беру нұсқасын еркін таңдауын және толық жабық болуын 

қамтамасыз етуі тиіс; 

-  сайлау учаскесінен шыққан кезде азаматтың «қолында» оның кімге дауыс бергендігін білдіретін 

ешқандай құжаттық дәлелдер болмауы керек; 

- дауыс беру барысы мен қорытындыларын анықтауды бақылаумен отандық және халықаралық 

бақылаушылардың қатысуымен арнайы құрылған комиссия айналысады. 

Бұл электоралдық үрдіс кейбір кішігірім өзгертулермен біздің уақытқа дейін қолданылып келеді және 
әлемнің көптеген елдерінде негізгі және жалқы дауыс беру технологиясы немесе қосымша технология (мысалы, 

дауыс беру құрылғыларының істен шығуы кезінде). Бұл ежелгі жасырын дауыс берудің «қолдық» технологиясы 

сайлау құқығының барлық талаптарына сәйкес келетін жалғыз технология ретінде қарастырылады. Бірақ ол 

дұрыс және қалыпты жұмыс жасауы үшін сайлау комиссияларының мүшелері әділ, адал және кіршіксіз таза ар-

намысты болуы тиіс. 

Енді бюллетеньдермен дауыс беру кезінде туындауы мүмкін мәселелерге келетін болсақ.  

Ең бірінші назар аударатын мәселе – бұл бюллетеньдерге қойылатын белгілер. «ҚР-ғы сайлау туралы» 

ҚР-ның Конституциялық заңына сәйкес «Сайлаушы (таңдаушы) өзi дауыс беретiн кандидат тегiнiң оң 

жағындағы бос шаршының iшiне кез келген белгi соғады.Сайлаушы саяси партиялардың атаулары бар 

бюллетеньде өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға кез келген белгi 

қояды» [3]. Бұл жерде, менің ойымша, заңнамалық тұрғыдан кез келген белгінің орнына дауыс берудің нақты 

белгісін енгізу қажет сияқты. Бұл болашақта болуы мүмкін түсінбестіктердің алдын алуға бір қадам болар еді. 
Мұндай тәртіппен дауыс беру АҚШ-ның кейбір штаттарында бекітілген. 

Екінші мәселе – бюллетеньдерге белгі қою қандай қаламмен жүзеге асырылатындығы сайлау туралы 

заңнамада толық және ашып көрсетілмеген. Себебі «ҚР-ғы сайлау туралы» ҚР-ның Конституциялық заңында 

тек «Бюллетеньге қарындашпен белгi қоюға, сондай-ақ оған қандай да болсын түзету енгiзуге жол берiлмейдi.» 

делінген. Жоғарыда талып өткен нормаларға сәйкес дауыс беруші бюллетеньге қарындаштан басқа кез келген 

қаламмен немесе әдіспен белгі қоя алады (түрлі-түсті қаламмен, боялған саусақ ізімен, фломастерлермен, 

бізбен тесіп және т.б.). Қазіргі кездегі технологиялардың даму деңгейіне байланысты қаламға да көңіл бөлу 

керек. Себебі, қазір ашық сатылымда біршама уақыт өткеннен кейін жазылған жазбалары өздігінен  жоғалатын 

немесе өшіргішпен оңай жазбалары өшірілетін қаламдар бар. Егер осындай қаламдармен дауыс беруші 

бюллетеньдерге заңмен белгіленген белгі қойса, біршама уақыттан кейін бюллетеньдердегі жазулар жоғалып 

кетсе, бюллетеньдер ешқандай жазуы жоқ таза болып шығады. Ал сайлау уақыты біткесін оларды сайлау 
жәшіктерінен алғаннан кейін, оларға басқа кандидаттың тұсына қайтадан белгі қойылмауына кім кепілдік 

береді? Сондықтан сайлау заңнамасында нақты қандай қаламдар қолданылуы керектігін бекіту керек және 

қаламдармен қамтамасыз етуді сайлау учаскелеріне тапсырылуы тиіс  деп ойлаймын. 

Ал енді біз электронды дауыс беру мәселесіне келейік. Қазіргі уақытта әлемдік тәжірибе көрсетіп 

отырғандай, сайлауды «бұрынғыша» ұйымдастыру  проблемасын шешу жолдарының бірі сайлау процесінің 

барлық кезеңдерін ұйымдастыру мәселелерін шешуге, соның ішінде сайлауды жоспарлау, дайындау және 

өткізу кезеңдеріне, сайлаушылар есебін жүргізуге автоматтандырылған ақпарат жүйесін енгізу болып 

табылады. 

Көптеген демократиялы мемлекеттердің әлеуметтік және саяси өмірлеріне сайлау механизмінің толықтай 

кіруі кезінде дауыс беру үрдісін оңайлату мен арзандату мәселесі көтерілді. Сонымен қатар бұл 

технологиялардың түрлі дауыс беру қорытындыларын бұрмалау әдістеріне берік болуы талап етілді. Бұл үшін 
жасырын дауыс беруге арналған арзан және сенімді машиналар құрыла бастады. 

Автоматтандырылған жүйелер әртүрлі деңгейдегі сайлау комиссияларының жұмыстарын тиімді 

ұйымдастыруға, дауыс беру қорытындысын нақты уақыт режимінде шығаруға және оны ақпаратты бейнелеу 

құралдары мен электрондық бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен еліміздің әрбір азаматына тез арада 

жеткізуге жағдай жасауы тиіс. 

Республикамызда сайлау жүйелерін қазіргі заман талаптарына сай жетілдірудің объективті қажеттілігін 

ескере отырып, “Сайлау” мемлекеттік автоматтандырылған ақпараттық жүйесі  (“Сайлау” ААЖ) құрылды.  

2005 жылы Қазақстан Республикасы Президентін сайлау кезінде электронды дауыс беру 1447 сайлау 

учаскелерінде пайдаланды, ол еліміздегі барлық сайлау учаскелерінің жалпы санынан 15% құрады. Сонымен, 

2005 жылы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Президентін сайлау кезінде электронды дауыс беру 

жүйесін сайлаушылардың 31 % қолдануға мүмкіншілігі болды. 

Бірақ  ОСК төрағасы Қ. Тұрғанқұлов мырзаның мәлімдеуі бойынша 2004 жылы электронды дауыс беру 
жүйесін сайлауға қатысқан сайлаушылардың 7,2 пайызы, 2005 жылы 5,8 пайызы, 2007 жылы 2,2 пайызы ғана 

пайдаланғанын атап өтті[4]. 

Республикамыздағы демократиялық сайлау – негізгі саяси-құқықтық институт. Демократия саяси сайлау 

процесінен, яғни азаматтар үшін заң мен белгіленген мерзім ішінде олардың мүдделерін білдіруге ғана емес, 

сайлаушы азаматтармен бекітілген деңгейде дербес даму саясатын жүргізуге ниетті әртүрлі тұлғалар, партиялар 

 арасынан таңдауды мүмкін деп қарастыратын және заңды негізде таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін 

процестен тыс іске асырыла алмайды. 

Қазақстан қоғамында болып жатқан демократиялық үрдістер демократияны қалыптастыру мен 

дамытудың маңызды институттарының бірі болып табылатын сайлау жүйесін одан әрі жетілдіруді талап етеді. 
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Егер еліміздің сайлау туралы заңнамасына өзгертулер енгізсек Конституцияда көрсетілген қағидаларды толық 

жүзеге асыруға мүмкіндік туындайды деп ойлаймын. 
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КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІ 

 

Ергазина Қ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әлемдік экономика экономикасы дамыған елдерде шағын және орта кәсіпкерлік саласы халықтық 

шаруашылықтың дамуына, әлеуметтік мәселелердің шешілуіне, жұмысшылар санының өсуіне ерекше әсер 

ететіндігін дәлелдеп отыр.Соның ішінде, ең маңыздысы – шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылай қолдау .  

Корея Республикасының бүгіндері Азия-Тынық мұхит аймағында ЖІӨ-нің нақтылы көрсетілген көлемі 
бойынша алдыңғы қатарда. Бұл ел ең қысқа мерзім ішінде 1997-1998 жылдардағы дағдарыстың аса ауыр 

салдарын жеңіп, өз экономикасының бәсекеге қабілетті екендігін танытты.  

Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың американдық тәжірибесі ерекше назарға ілігеді. 

[1, б.54-56] 

АҚШ – тек үлкен корпорациялар елі ғана емес, сонымен қатар, жеке сектор жұмысшыларының 50% 

еңбек ететін шағын кәсіпорындар елі. Ең басты жұмыс беруші ірі емес, шағын және орта кәсіпкерлік болып 

отыр. Жобамен әрбір үшінші жанұя шағын кәсіпкерлікпен айналысады. Яғни, АҚШ-тағы шағын және орта 

кәсіпкерлік – тек кәсіпкерліктің бір түрі ғана емес, сонымен қатар, өмірлерінің құрамдас бөлігі. 

Ол елде жыл сайын 600 мыңға жуық шағын кәсіпорындар тіркеледі және 500 мыңға жуығы қысқарады. 

Алайда, мұндай статистика ешкімді таң қалдырмайды. Басқа жерде немесе басқа салада өзінің істері жақсырақ 

жүретіндігін түсінген кәсіпкер көнесін жауып жаңасын аша қояды. Егер олардың кәсібі босқа кетсе, үміттерін 
үзбей, көне кәсібінің соңын жаңа кәсібінің басы санайды. АҚШ тұрғындарының 90% шағын кәсіпкерліктің 

ролін оң бағалайды. Шағын және орта кәсіпорындар сауда, өндірістік, қаржы, кеңес беру, инновация және 

қызмет көрсету салаларында жұмыс жасайды.  

Қазіргі кезде Германиядағы кәсіптік өндірісте, өнеркәсіп пен өндірістік емес салаларда, саудада, қызмет 

көрсету саласы мен еркін мамандар бойынша 3,3 млн.-нан астам шағын және орта кәсіпорыдар, жеке 

кәсіпкерлер бар. Германияда мемлекеттік қолдауға емес, кәсіпорындардың өз бетінше еркін жұмыс істеуіне кең 

жол ашылған. Экономикалық мүдделерге сай жалпы алғанда мемлекеттік орта және ұзақ  мерзімі келешектерде 

нарық жағдайындағы табиғи өзгерістерді тежеуге құқы жоқ. Мұның өзі олардың бой үйрете алмайтын 

тиімділігі жоқ кәсіпорындар мен салалар нарықтан шығып кетіп отырулары тиіс дегенді білдіреді.  

Жалпы алғанда Германия: 

- Мемлекет экономикалық үдеріске жекеше саланың әрекеттер барысындағы өзгерген жағдайға 
көндәге алмаған кезінде араласады; 

- Германияд мемлекеттік қолдау көрсетуден гөрі кәсіпорындардың өз беттерінше тәуелсіз жұмыс 

ітеулеріне басымдық беріледі.  

- Қосымшалар мен қарыз ақшалар, әдетте, инвестициялық қаржыландырудың аз ғана қажеттілігін 

өтейді. [1, б.47-49] 

Польшадағы кәсіпкерлікті қолдау жүйесі көптеген тәуелсіз ұйымдардан құрылады да орталық, 

аймақтық және жергілікті болып үш деңгейден тұрады. 

Еуроодақтаың беретін қаржыоары дотациялық болғандықтан, көпшілік жағдайда қарыз беру мен 

кепілдік беруді капиталдандыруға жұмсалады. 2009-2016 жылдардың арасында Польшаға 7,2 млрд евро 

қаражат беру жоспарланған.  

Италиядағы шағын және орта кәсіпкерліктің өзіне тән ерекшелігі өнеркәсіптік округтердің құрылуының 

негізіндегі кластерлік даму болып табылады. Өнеркәсіптік кластер өндірістің салаларында мамандану мен 
бірлестірудің негізінде жұмыс істейді де, сыртқы нарықтарға шығуға жоғары жұмыс істейді де, сыртқы 

нарықтарға шығуға жоғары үлесі мен мүмкіндіктері болады. Шектеулі аумақтағы кәсіпорындардың жиі 

орналасуы кластердің инновациялық, икемділік, тәуекелді қысқарту, транзакциялық және жалпы шығындарды 

қысқарту сияқты артықшылықтарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Италияда шағын және орта кәсіпкерлетің дамуына үнемі жіиілділіріп отыратын аса қуатты құқықтық 

қамтамасыз етіп отыру тәртібі әсерін тигізуде. Бүгінгі күнге дейін тек осы саланың өзі бойынша негіз болатын 

30-дан астам заңтар, сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мен ед экономикасын көтеруге арналған 

бағдарламалардың бүтіндей кешендері қабылданды. 

http://www.bnews.kz/kk/news/post/44265/


373 

 

 

 

Сурет 1 - Польшадағы кәсіпкерлікті қаржылық қолдау 

 

Шағын және орта кәсіпкерлікке қолдау көрсетудің иинфрақұрылымын қаржыландыру үшін Италия 

үкіметі жыл сайын 5 млрд АҚШ долларын бөледі. Кәсіпкерлік үлесінің өсуін қолдау мақсатында мемлекеттік 
сатып алуларда іздестіру мен тапсырыстар берудің жалпыұлттық жүйесі жұмыс істейді. 

 

Сурет 2 - Италиядағы шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы 

 

Испаниядағы шағын кәсіпкерліктің дамуы өз бастауын сонау 70 жылдардан алады. Испаниядағы шағын 

кәсіпорындардың көп бөлігін ауыл шаруашылығы - 80%, ал құрылыс, өнеркәсіп секілді салалардың үлесі 25-

30%. Испаниядағы шағын кәсіпкерліктің дамуының себептерін қарастырайық. 
Қытай Халық Республикасының статистикасы мәліметтері бойынша Қытайда 2005 жылы 3 млн 

шағын кәсіпорын және 30 млн жуық кәсіпкерлер тіркелген. Сондықтан шағын кәсіпкерлік Қытай 

кәсіпорындарынң көп бөлігін құрайды. Осы шағын кәсіпкерлік саласында еңбекке жарамды халықтың 60% 

жұмыс жасайды. 

Қолданылған әдебиеттер 

1. Широков Б.М. Малый бизнес: финансовая среда предпринимательства: Учебно-методологическое 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 496 с. 

Өнеркәсіп және 

сауда министрлігі 

Экономика және 

қаржы министрлігі 

Инновациялар және 

технологиялар 

министрлігі 

Басқа 

министрліктер 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПАРЛАМЕНТ 

Арнайы құрылымдардың орталықтандырылған қызметі: Агенттіктер, компаниялар, қорлар 

және несие-қаржылық институттар (инновациялар, технологиялар, ақпараттандыру, 

кәсіпкерлік, жабдықтар, несиелер, қауіпсіздендіру, экспорт, оқыту және басқалары)  

Шағын және орта 

кәсіпкерліктің мүддесін 

қолдау, кәсіпкерлік, кәсіби 

және салалық қолдау 

 

Шағын және орта кәсіпкерліктің аймақтық 

инфрақұрылымы 

 

 

Мемлекеттік бюджет 

 

Қарыз беру қорлары 

 

Кепілдік қорлары 

Аймақтық 

бюджеттер 

 

Жергілікті 

бюджеттер 

 

Жеке капитал 

Кәсіпкерлікті дамытудың 

польшалық агенттігі 

 

Еуроодақтың қаржылары 

Қаржылық емес жолмен 

қолдау инфрақұрылымы 

Мемлекеттік экономикалық 

банк 

Экономика мен 

жұмысбастылық жөніндегі 

Ұлттық кеңес 



374 

 

2. «Жалпы экономикалық теория». Оқулық. Ө.Қ.Шеденов, Е.Н. Сағындықов, Б.А.Жүнісов, 

Ү.С.Байжомартов, Б.И.Комягин/Жалпы редакцияны басқарған Ө.Қ.Шеденов – Ақтөбе, «А-Полиграйия», 2004 – 

455б. 

3. Тоқсанбай Сүлеймен Рахымжанұлы. Экономика, қаржы-несие, банк, салық-кеден, сақтандыру, 

биржа және кәсіпкерлік атауларының орысша-қазақша сөздігі – Алматы: Сөздік-Словарь», 1999. – 816 б. 

4. Малый бизнес: учебное пособие/кол авторов; по ред. В.Я.Горфинкеля. М.: КНОРУС, 2009 – 336 с. 

 

Ғылыми жетекшісі: менеджмент магистрі Тасмаганбетова С.Ж. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 
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Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Мировая энергетика, находящаяся в начале очередного этапа тектонических перемен, связанных со 

сменой доминирующего энергоносителя, вступает в отягощенной наследием серьезных разнонаправленных 

вызовов конца 2000-х – начала 2010-х гг. – природных и техногенных катастроф, социально-политических и 

военных потрясений в энергозначимых регионах. В то же время она – неуклонно движима научно-техническим 

прогрессом как в базовых секторах, так и в новых инновационных сегментах – продукции сланцевого топлива и 
возобновляемых источников энергии, а также в сферах энергосбережения, энергоэффективности и охраны 

природы [1].  

Совокупность текущих событий, наложенных на резонанс волн циклических социально-экономических 

преобразований человечества, вызвала заметную аритмию в энергопроизводстве, исказила его региональные 

параметры, а также сместила траектории международных товаропотоков энергоносителей. Происходили даже 

локальные перебои в снабжении и потреблении отдельных видов энергетических ресурсов.  

На мировом энергетическом рынке качественная амплитуда многих процессов превзошла событийную 

картину прошлых лет, что выразилось, в частности, в изменении локальных конфигураций производства и 

распределения энергоресурсов, соотношении цен нефти основных марок, а также в усилении роли крупнейших 

нефтегазовых компаний.  

Общие показатели мировой энергетики свелись в предшествовавшем 2011 г. к относительно ровным 
итогам (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Структура мирового энергопотребления по традиционным видам топлива 

 

По данным «British Petroleum», глобальное потребление первичной энергии выросло на 2,5% к уровню 

2010 г., что соответствовало среднегодовым темпам прироста за истекшее десятилетие; приблизился к этому 

показателю и рост в 2012 г. При этом динамика расширения энергопотребления традиционно уступала 

скорости нарастания глобального ВВП (в 2011 г. на 3,7% и примерно 3,3%, по оценке МВФ, в 2012 г.), отражая 

происходящий процесс снижения энергоемкости производства. 

В интересах повышения энергетической безопасности мировое сообщество прилагало усилия по 

разведке невозобновляемых источников энергии. Вследствие повышения оценок запасов сырья, находящегося в 

первую очередь в нефтеносных песках Канады и залежах Венесуэлы, а также других месторождениях, 

глобальные запасы нефти существенно выросли (к началу 2012 г. до 234 млрд. тонн), что позволило 
скорректировать период обеспеченности мировой экономики данным энергоносителем по состоянию на начало 

2012 г. до 54 лет (против 46 лет в начале 2011 г.). Кроме того, в результате повышения оценок залежей 

природного газа в Туркмении (в 1,8 раза), Иране, Китае и США (сланцевого газа) мировые запасы газа 

увеличились к 2012 г. до 208 трлн. м3 (в начале 2011 г. – 196 трлн. м3), а предполагаемый срок их использования 

– с 59 лет до 64 лет. Объем мировых залежей угля остался прежним, хотя расчетный период их потребления 

был несколько сокращен – до 112 лет (со 118 лет в начале 2011 г.) ввиду повышения оценки ежегодного 

мирового расхода данного энергоносителя.  
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В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие 

энергетические державы – Китай, США, Россия, а также объединенная Европа, согласующая свою 

энергетическую политику в рамках Евросоюза (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Доля производства, остающаяся для внешнего рынка, % 

 

Примечание – составлено на основе источника [42] 
На современном этапе в мировой экономике нефть остается доминирующим энергоносителем, 

обеспечивая более 1/3 суммарных потребностей и, прежде всего, – транспортного сектора, хотя в наступившем 

веке глобальная добыча данного ресурса повышалась достаточно низкими темпами (менее 1% в год); в новом 

десятилетии нарастает сложность технологических усилий (и финансовых затрат) по добыче. 

Согласно плану текущей – 12-й пятилетки Китая, в период с 2011 г. по 2015 г., намечено сократить на 

16% энергоемкость ВВП страны и увеличить (на 3 пункта) долю энергии, получаемой из возобновляемых 

источников – до 11,4 %. Запланировано также ввести в эксплуатацию несколько десятков гидроэлектростанций 

суммарной мощностью 120 ГВт, ветровых установок (70 ГВт) и солнечных батарей (51 ГВт) (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Доля потребления обеспеченного за счет импорта, %  

 

Примечание – составлено на основе источника [42] 

Для участников мирового энергетического рынка, независимо от их масштабов и целей, наступил 

качественно иной период, требующий нахождения новых алгоритмов действий для преодоления современных 

вызовов, возникающих в социальной, политической и технологической сферах. В период технологической 

трансформации глобальной экономики уровень проблем повысился настолько, что их эффективное и менее 
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затратное решение чаще всего лежит в плоскости совместных действий, на что, по мнению авторов, и 

необходимо ориентироваться всем странам – импортерам, экспортерам и транзитерам энергоресурсов.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА КАЗАХСТАНА 

 

Аяпбергенова Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

В Казахстане наибольшее сокращение численности за 2014-2016 было отмечено среди индивидуальных 

предпринимателей - на 5%, до 945,6 тыс. субъектов. Менее значительно снизилось количество крестьянских 
хозяйств - на 3%, до 181,0 тыс. ед.Устояли более крупные участники рынка МСП - юрлица малого и среднего 

предпринимательства, число которых за год увеличилось на 19% и 11%, соответственно (табл.1). 

 

Таблица 1 - Рэнкинг регионов по абсолютному приросту количества действующих юридических лиц 

малого бизнеса, тыс. ед. 

 Рост к итогу  Всего юрлиц 

2016/1 2015/01 2017/01 2016/01 2015/01 

Казахстан 28,1 108,4 177,3 149,2 68,9 

Алматы 11,2 38,6 55,6 44,4 17,0 

Астана 5,3 20,2 27,3 22,0 7,1 

Карагандинская 1,7 8,4 13,9 12,2 5,4 

Павлодарская 1,1 2,3 4,9 3,8 2,6 

Акмолинская 1,1 2,3 4,9 3,8 2,6 

Актюбинская 0,9 3,1 7,2 6,2 4,0 

Алматинская 0,9 3,5 6,5 5,6 2,9 

Кызылординская 0,8 2,2 4,5 3,6 2,2 

ЗКО 0,8 2,2 4,3 3,5 2,1 

ВКО 0,8 3,3 8,1 7,4 4,8 

Жамбылская 0,7 2,3 3,9 3,2 1,6 

Костанайская 0,7 2,5 5,9 5,2 3,4 

Мангистауская 0,6 3,3 6,0 5,3 2,6 

Атырауская 0,6 3,5 6,0 5,4 2,5 

СКО 0,6 1,7 3,8 3,2 2,1 

ЮКО 0,3 7,5 12,8 12,4 5,3 

Источник: Численность субъектов малого предпринимательства. Январь 2016 19 Февраль 2017. www. 

ranking.kz [1] 

 

В январе 2016 меняется методика определения размеров малых и средних предприятий, в связи, с чем 

число малых резко увеличилось (более, чем в 2 раза), а число средних сократилось. Статистика за 2016 год 

показывает реальную картину годового роста, без учета методологических изменений. В южной столице 

страны - Алматы отмечается наибольший 40% прирост действующих предприятий малого бизнеса- 11,2 тыс. 
ед., до 55,6 тыс. Далее идёт Астана, где их увеличение составляет 5,3 тыс. ед. 

Рассмотрим показатели деятельности индивидуальных предпринимателей (табл.2). 

Количество индивидуальных предпринимателей в Казахстане составляет 882849 единиц, из них 

наибольший удельный вес занимает г. Алматы – 15%, Южно-Казахстанская область -12% и Восточно-

Казахстанская область – 8%. Наименьшее их количество наблюдается в Северо-Казахстанской, Западно-

Казахстанской областях, примерно такая же тенденция отмечается по количеству по количеству 

занятых. 

По показателю «выпуск продукции» наибольший удельный вес занимает г. Алматы -23%, г. Астана – 

13%. Это объясняется тем, что данные города являются столицами страны, плотность населения высокая, 

хорошая инфраструктура. 
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Выполним анализ показателей индивидуальных предпринимателей по видам экономической 

деятельности (табл.3) 

По данным таблицы, мы видим, что из 882849 индивидуальных предпринимателей 50% занимается в 

сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автомобилей и мотоциклов. Весомость данной отрасли 

объясняется быстротой получения прибыли, малым количеством персонала, требование малого количества 

вложений, большим спросом. По данным численности занятых и по выпуску продукции (товаров и услуг) 

данная отрасль занимает ведущее положение.  

Общие объемы банковского кредитования за 2016 г. выросли на 4,2%, оставив 12,6 трлн тенге, при этом 
по сумме кредитов на предпринимательские цели наблюдается снижение, это во многом объясняется 

нестабильной экономической ситуацией в стране в течение года. Размер кредитования субъектов малого 

предпринимательства за год все же увеличился на 15,2% (или на 272 млрд. тенге), резкое падение объемов 

кредитования в первом квартале 2016 г. компенсировалось ростом финансирования в последнем квартале. 

 

Таблица 2 - Показатели деятельности индивидуальных предпринимателей 

 
Количество,  

единиц 

Численность занятых, 

человек 

Выпуск продукции (товаров и 

услуг), млн. тенге 

Казахстан 882 849 1 360 338 1 518 237 

Акмолинская 37 770 59 903 77 403 

Актюбинская 38 828 61 103 55 162 

Алматинская 65 508 95 598 92 864 

Атырауская 38 715 58 637 87 966 

ЗКО 30 884 53 422 83 309 

Жамбылская 43 771 56 489 39 447 

Карагандинская 65 266 110 187 101 887 

Костанайская 49 569 78 477 64 811 

Кызылординская 34 173 44 398 30 437 

Мангистауская 39 253 54 850 57 662 

ЮКО 102 174 126 090 107 552 

Павлодарская 34 064 62 154 51 238 

СКО 27 571 47 542 42 366 

ВКО 74 467 122 360 87 204 

Астана  72 132 119 813 197 655 

Алматы 128 704 209 315 341 274 

Источник: Малое и среднее предпринимательство в Республике Казахстан 2012-2016 Статистический сборник. 

Астана 2017  [2] 

 
Таблица 3 - Показатели индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности 

 
Количество,  

единиц 

Численность 

занятых, 

человек 

Выпуск продукции 

(товаров и услуг), 

млн. тенге 

Всего 882 849 1 360 338 1518237 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 25 291 26 124 2595 

Промышленность 26 176 54 651 60565 

горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров 57 176 771 

обрабатывающая промышленность 25 247 52 768 58284 

электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 

кондиционирование 169 519 421 

водоснабжение; канализационная система, контроль 

над сбором и распределением отходов 703 1 188 1089 

Строительство 18 365 31 077 39502 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей 

и мотоциклов 439 177 671 049 710202 

Транспорт и складирование 80 427 107 236 103698 

Информация и связь 9 606 14 467 12853 

Услуги по проживанию и питанию 26 795 68 318 60990 

Операции с недвижимым имуществом 63 305 95 756 233172 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 17 862 27 032 32883 
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Деятельность в области административного и 

вспомогательного обслуживания 24 343 38 110 75308 

Образование 5 626 10 673 5086 

Здравоохранение и социальные услуги 4 910 9 475 4690 

Искусство, развлечения и отдых 6 483 10 197 9087 

Предоставление прочих видов услуг 134 483 196 173 167 606 

Источник: Малое и среднее предпринимательство в Республике Казахстан 2012-2016 

Статистический сборник. Астана 2017 [2] 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАЛОГА 

 

Искиндирова И. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

В понимании налогов важное значение имеют два аспекта. Во-первых, налог – это объективная 

экономическая категория, ее внутренняя сущность (собъективной стороны); во-вторых, существует конкретная 

видимая правоваяформа проявления внутренней сущности налогов в процессе их использования вреальной 

экономической жизни (с субъективной стороны). Оба эти аспектатесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

представляя на практике органичноеединство, тем не менее их следует различать между собой. 

Налоги как объективная категория являются исходным и основным понятием, определяющим главные, 
сущностные черты налогов. Исходная, основная категория – это обобщенное абстрактное понятие 

объективносуществующих экономических отношений. Объективная сущность (объективнаясторона) налогов не 

зависит от конкретной экономической действительности, она определяется лишь факторами, вызвавшими 

появление этой категории. [1,31] 

В учебнике «Экономикс» К.Макконнелл и С.Брюуказывают, что «налог – принудительная выплата 

правительству домохозяйствомили фирмой денег (или передача товаров и услуг), в обмен на 

которыедомохозяйство или фирма непосредственно не получают товары или услуги…». [2,64] 

Налоговый кодекс Республики Казахстан дает следующее определение искомому понятию: «налоги – 

законодательно установленные государством в одностороннем порядке обязательные денежные платежи в 

бюджет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, производимые в определенных 

размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный характер». [3] 

Рассмотрим, как трактуют понятие «налога» в других странах. 
Как обобщение накопленного опыта и в целях унификации налоговых систем стран – участниц СНГ был 

создан Модельный налоговый кодекс (МНК СНГ). Он носит рекомендательный характер. В МНК СНГ по 

сравнению с национальными законодательствами отдельных стран Содружества определение налога наиболее 

проработано: под налогом понимается обязательный, индивидуально-безвозмездный взнос, подлежащий уплате 

в денежной форме организациями и физическими лицами в общегосударственный и (или) местные 

(региональные, муниципальные) бюджеты (см. табл. 1) 

Рассмотрим определение налога в налоговых кодексах стран Таможенного Союза и некоторых стран 

СНГ. 

Из трёх стран бывшего Таможенного союза только  в определении НК РФ указана цель взиманияналога 

(см. табл. 2). 

В Казахстане в определение налога помимо безвозмездности вводиться его безвозвратность. 
В определении налога всех трёх стран упоминается его важный признак – безвозмездность. 

Безвозмездность подразумевает невозможность участия налогоплательщика в процедуре общественного 

контроля расходования уплаченных им в бюджет средств. 

По нашему мнению, наиболее удачно авторское определение налога, предложенное И.И. Кучеровым 

«правовая форма возложения на физических лиц и на организации основанной на законе и обеспеченной силой 

государственного принуждения обязанностей по участию в формировании публичного фонда денежных 

средств (бюджета) для покрытия общественно значимых расходов на условиях индивидуальной 

безвозмездности и безвозвратности». [5,41»] 
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Таблица 1 - Определение налога в МНК СНГ и в налоговых законодательствах стран СНГ[4, 26-34] 
 

Страна Определение налога 

Модельный 

налоговый 

кодекс  стран 

СНГ 

Обязательный, индивидуально – безвозмездный взнос, подлежащий уплате в денежной 

форме организациями и физическими лицами в общегосударственный и (или) местные 

(региональные, муниципальные) бюджеты.   

 

 

Беларусь 

Обязательный индивидуально – безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

республиканский и (или) местные бюджеты   

 
Казахстан  

Законодательно установленные государством в одностороннем порядке обязательные 
денежные платёжи в бюджет, производимые в определенных размерах, носящие 

безвозвратный и  безвозмездный характер 

 

 Россия  

Обязательный индивидуально – безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государство и (или) муниципальных образований 

Кыргызстан  Обязательный индивидуально – безвозмездный платёж, взимаемый с налогоплательщика 

в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики 

Таджикистан  Установленный Кодексом платёж в государственной бюджет, носящий обязательный и 

индивидуально безэквивалентный характер  

Туркменистан  Обязательный индивидуально – безвозмездный платёж, устанавливаемый и взимаемый 

государством с физических и юридических лиц в целях финансового обеспечения 

деятельности государство, поступающий в Государственный бюджет Туркменистана   

  

Узбекистан  

Обязательные денежные платёжи в бюджет, взимаемый в определенных размерах, 

носящие регулярный, безвозвратный и безвозмездный характер  

 

 

Азербайджан  

Обязательные, индивидуально безвозмездный платёж, перечисляемый в государственные 

и местные бюджеты, в форме отчуждения находящихся в собственности 

налогоплательщиков денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государство и муниципалитетов  

 

 

Армения  

Обязательная для всех и безвозмездная плата с целью удовлетворения государственных и 

общественных нужд, взимаемая с физических и юридических лиц, предприятий, не 

имеющих статуса юридического лица, в порядке, размерах, предусмотренных налоговым 
законодательством, и в установленные им сроки 

 

 

Молдова  

Обязательный платёж, имеющий безвозмездный характер и не связанный с совершением 

уполномоченным органом или его должностным лицом определенных и конкретных 

действий в пользу или в отношении уплатившего его налогоплательщика   

 

Украина  

Обязательный, безусловный платеж в соответствующий бюджет, взимаемый с 

налогоплательщиков в соответствии с Кодексом 
 

Однако в этом определении сделан акцент на налоговое администрирование, понятие «налог» 

увязывается с принуждением. 

Мы предлагаем понимать под «налогами» законно установленные государством обязательные, 

индивидуально определённые безэквивалентные денежные суммы, подлежащие уплате в государственные и 

(или) местные бюджеты.  

Это определение тесно связано со ст. 35 Конституции РК, в которой утверждается обязательность 

уплаты налога. 
Как и в определении, данной в НК РК, нами исключены упоминания о том, кто должен платить налоги, 

на какие цели и из каких источников. 

 

Таблица 2 - Отдельные аспекты определения налога в Налоговых Кодексах стран Таможенного союза [4, 

26-34] 
 

Кодекс Получатель 

налога 

Цель взимания налога Безвозмездно

сть 

Безвозвратнос

ть 

МНК СНГ Бюджет Финансовые обеспечение 

функционирования и развития 

страны 

Да Нет 

Беларусь Бюджет Не указан Да Нет 

Казахстан Бюджет Не указан Да Да 

Россия Не указан Финансовые обеспечение 

деятельности государство 

Да Нет 



380 

 

Использованные литературы 

1. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001 г. 

2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го 

изд. - М.: Республика, 2012 г. 

3. Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс) по состоянию на февраль 2018 г. 

4. Тютюруков В. Подход к определению налога в странах СНГ и мировой практике. Налоги и финансы. 

№9, 2011 г. 
5. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты). М.: ЗАО «ЮрИнфоР, 2009 г. 

 

Научный руководитель: к.э.н. Курманалина А.А. 

 

 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ МӘНІЖӘНЕ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ 

 

Бимаганбет И. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Нарықты және нарықтық инфрақұрылымдарды, шаруашылық байланыстарын орналастырудың жаңа 

тетіктерін қалыптастыру және кәсіпкерлік пен бәсекелестікті дамыту шаруашылық жүргізудің: бүкіл еларалық, 
республикалық, аймақтық, жергілікті сатыларында, сондай-ақ меншік нысандарының түрлеріне қарамастан 

әрбір шаруашылық бірлігі деңгейінде экономикалық тәуекелдер теориясын, оларды бақылау мен реттеудің 

әдістерін әзірлеп жасауды талап етеді. 

Аталмыш мәселелерді шешуде банк жүйелері басты рөл атқарады.  

Барынша көп пайда табуға ұмтылу нарықтық қатынастар жағдайындағы коммерциялық банктер 

жұмысының бастықағидасы болып саналады. 

Кез келген шаруашылық қызметінде қандай да біршаруашылық операцияларының өзіндік 

ерекшеліктерінен туындайтын әрқашанда ақша ысырыптарының болу қаупі өмір сүреді. Мұндай ысырыптар 

қауіпті қаржы тәуекелдерін білдіреді. 

Тәуекел – бұлтабысқа жете алмаған жағдайдағы оның болуы мүмкін зардаптары мен одан шығудың 

белгісіздік жағдайын көрсететін кез келген өндірушінің, оның ішінде банк қызметінің ахуалдық сипаттамасы 
болып саналады. 

Тәуекел пайданы жоғалту және берілген несиелерді уақықытында төлемеушіліктің салдарынан 

шағымдардың пайда болуы, ресурстық базаның қатысуы, баланстық операциялардан сыртқары түрде 

төлемдерді жүзеге асыру сияқты қажетсіз нәтижелердің болу ықтималдығынан көрінеді. Сонымен бір мезгілде 

тәуекел деңгейі неғұрлым төмен болса, жоғары пайда алуға деген сенім де соғұрлым аз болады. Сондықтан, 

біріншіден, кез келген өндіруші тәуекел дәрежесін барынша төмендетуге тырысады және бірнеше баламалы 

шешімдердің ішінен әрқашан да тәуекел деңгейі мен тәуекел деңгейінің оңтайлы арақатынасын таңдауы қажет 

болады. 

Банк операцияларының түгеліне жуық түрлері тәуекел жағдайында болады. Өткен кезеңдегі 

Қазақстанның коммерциялық банктерінің тәуекелдерінеталдаужасай келіп, келесілерді атап көрсетуге болады: 

 көптеген ұйымдардың өндірістік құлдырауы жән еқаржылық тұрақсыздығымен, бірсыпыра 
шаруашылық байланыстарының жойылуымен байланысты экономиканың дағдарысты жағдайы; 

 банк жүйелерін құрудың аяқталмаушылығы; 

 кейбір негізгі заң актілерінің жоқтығы немесе жетілдірілмегендігі, база мен нақты ахуал арасындағы 

сәйкессіздік; 

 инфляция. 

Бұл жағдайлар туындайтын банк тәуекелдері мен оларды зерттеу әдістеріне түбегейлі өзгерістер енгізеді. 

Дегенмен, аталмыш жағдай тәуекелдердің туындауы мен олардың даму деңгейінің үрдістеріндегі ортақ 

проблемалардың болуын жоққа шығармайды. 

Тәуекелдер нақты деректерден, бүгінгі жағдай мен болашақ дамуға баға берудегі ауытқушылықтардан 

пайда болады. Бұл ауытқулар оң және теріс болуы мүмкін. 

Тәуекел қарама-қайшылық, баламалылық, белгісіздік сияқты белгілермен сипатталады. 

Қарама-қайшылық мынадай жағдайларда көрінеді. Біріншіден, тәуекел оң нәтиже алуға бағытталған. 
Екіншіден, ол субъективизмге және объективті заттарды елемеушілікке әкеледі. 

Баламалылық – екі немесе одан да көп мүмкіндіктерден іс-қимыл жасау нұсқасын таңдауды болжайды. 

Егер таңдау жоқ болса, онда тәуекел де жоқ. Баламалылық әртүрлі күрделілік дәрежесіне ие. 

Белгісіздік – бұл ең алдымен сенімнің, бір жақтылықтың болмауы. 

Банкте тәуекел-менеджмент жүйесін құру тәуекел болуы мүмкін операциялардың ашықтығы мен оларды 

уақытында анықтауға ықпал етуі тиіс. Банктердің басым көпшілігі клиенттердің (салымшылардың) 

қаражатымен жұмыс істейтіндіктен, ішкі тәуекел-менеджмент жүйесінің болуы тәуекелдермен бетпе-бет келуді 

барынша төмендету және тиісінше банктің залалдарын қысқартуға ықпал етуге тиіс деп ойлаймыз.  
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Мұның өзінде тәуекел-менеджмент жүйесі банктің ішкі бақылау жұмысының төмендегі жалпы және 

ерекше принциптеріне сәйкес болуға тиіс:  

– тұтастай ішкі бақылау жүйесіне қатысты және банктің жұмыс тиімділігіне ықпал ететін принциптер;  

– басқару жүйесін ұйымдастыруға қатысты принциптер;  

– тәуекел факторларын басқаруға қатысты принциптер;  

– ақпаратқа қатысты принциптер;  

– электрондық ақпараттық жүйелерге қатысты принциптер.  

Қорытындыланған сапа көрсеткіштерін белгілеу үшін тәуекел-менеджменттің ойдағыдай процесіне тән 
сипаттамалар анықталды, олар: ашықтық, өлшем дәлдігі, уақтылы сапалы ақпарат, әртараптандыру, дербестік, 

егжей-тегжей стратегиясы. Соңғы жылдары салада тәуекелдерді басқарудың арнайы механизмдері әзірленген 

болатын. Жүргізілген талдау тәуекелдерді басқаруды келесі жүйеге біріктіру тәсілдемесін жасауға және әрбір 

элемент шектерінде топтардан тәуекел-менеджмент құралдарын жеке бөліп алуға мүмкіндік береді (Кесте 1): 

Банк тәуекелдері көп дәрежеде әлеуметтік жауапты үдерістер болып табылады. Банктер тек меншікті 

қаражаттарымен ғана емес, қарыз қаражаттарымен тәуекелге барған жағдайда оның салдарлары неғұрлым өткір 

болады. Сәтсіздік жағдайында тек банк ғана емес, оған өздерінің ақшалай қаражаттарын орналыстырған 

клиенттері де - жеке және заңды тұлғалар – жоғалтады. Банктік дағдарыстар өндірістік дағдарысқа қарағанда 

ауыр болады, өйткені бір бірімен ақша-несие міндеттемелерінің тізбегімен байланысқан қатысушылардың 

қаржылық жоғалтуларына әкеледі.  

Кесте 1 - Тәуекелдерді басқару жүйесі  

Тәуекелдерді басқару жүйесінің элементтері 

Операция жүргізуден ішінара 
немесе толықтай бас тарту 

Тәуекелдерді болжау Ысырапты материалдық өтеу 

1. Сенімсіз клиенттер 

мен әріптестерді анықтау.  

2. Тәуекелі жоғары опера-

циялардан бас тарту.  

3. Қисынсыз ысырапқа жол 

бермеу. 

1. Ықтимал ысыраптың барынша көп 

шамасын және барынша аз шамасын 

алдын ала есептеу.  

2. Ысыраптың ықтималдығын анықтау.  

3. Ықтимал ысыраптың уақытын 

есептеу.  

1. Сақтандыру. 

2. Хеджерлеу 

3. Ішкі бақылауды күшейту.  

4. Тәуекелдер мониторингін 

енгізу 

Тәуекелдерді басқару нысандары 

1. Қаржы тәуекелі 

2. Валюталық тәуекел 

3. Несиетік тәуекел 

4. Инвестициялық тәуекел 

1. Өтімділік тәуекелі 

2. Операциялық тәуекел 

1. Пайыздық тәуекел  

2. Қор тәуекелі. 

3. Валюталық тәуекел. 

4. Несиетік тәуекел. 

5. Инвестициялықтәуекел  

 

Осылайша, банктің сәттілікке деген сенімділігі субъектіде сәйкес материалдық, ақшалай, кәсіби және 

интеллектуалдық алғышарттардың болуына ғана сүйенбейді. Тәуекел сәйкес алғышарттарды иемденген банк 
қызметі жоғары нәтижелер әкелгенде ақталады. Тәуекел – бұл экономикалық субъектіден жағымсыз 

оқиғаларды қалай жеңу керектігінің дағдылары мен білімдерін талап ететін анықталмағандық жағдайында 

сәттілікке есептелген қызмет. 

Қолданылғын әдебиеттер: 

1. Банковские риски: учебник / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой. –3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2013. 

2. Банк ісі: оқулық / Ұ. М. Искаков. - Алматы: Экономика, 2013. 

3. Казанбаева Ж.С. Тәуекел-менеджменттің банк қызметіндегі  

тиімділігін жоғарылату. Экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған 

диссертацияның авторефераты. Алматы, 2009. 

4. Қазақстан қаржы жүйесінің тәуекелдерін бағалау. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі, 2015, 
қаңтар. 

 

Ғылыми жетекшісі: э.ғ. магистрі Тлеубергенова М.А. 

 

 

МҰРАГЕРЛІКТІҢ ҚОҒАМ ДАМУЫНДАҒЫ РОЛІ 

 

Смагулова Р., Жекеев А.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мұра мен мұрагерліктің шын келбетін мүсіндеу үшін оның өткені мен қазіргі кездегі түр – тұлғасына 

назар аударуымыз керек. Ұлттық құқықтық сана сезімнің оянуы, мемлекетіміз бен  құқықтық жүйеміздің 
қалыптасуымен байланыстыруымыз керек. Бұрынғы әдет – заңдарының мұрагерлікке байланысты тәрбиелік 

мәні бар жақтарын қазіргі кездегі отбасы некедегі  мұра мәселесіне, меншік құқына қолдану қажеттілігі 

көрсетілуге тиіс.Ұлттық құқықтық сананың қазіргі таңда қайта жаңғыру және түлеу көріністері зерттеліп, 
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олардың халқымыздың дәстүрлі құқықтық мәдениетімен сабақтастығы және болашағы жайлы жаңа ой түйіндеу 

қажет. Елімізде жүріп жатқан мемлекеттік және құқықтық салалардағы реформаларды жүргізу барысында 

халықтың дәстүрлі құқықтанымын ескере отырып, мұра мен мұрагерлік қағида – ережелерін пайдалануға 

болады. Өйткені, біздің неке және отбасы заңымыздың көп тұстары менталитетімізге мүлдем ерсі, олардың 

болмысымызға жақындату негізгі мақсаттың бірі болып табылады.  Сонымен мұрагерлік көне, өте ертеден-ақ 

қоғаммен біте қайнасып келе жатқан институттардың бірі. Ол қазақ қоғамында «әкеден балаға мирас» 

түсінігімен сәйкес келеді. Отбасындағы, қоғамдағы қатынастар  ғасырлар бойы дәстүрлермен реттелген. Соған 

сәйкес бұл қатынастарды жүзеге асыру  қазіргідей мемлекеттік  шарасымен емес, қоғамдық пікір, ру, тайпа, 
көсем беделі, әдет-ғұрып заңдары, ұлттық дәстүр ең төмені ата-ана мүмкіндігін ескере отырып жүзеге асыратын 

еді. Қоғам әлеуметтік топтарға бөліне келе, жеке меншік қалыптасты. Мұның өзі саяси мұрагерлікпен қатар, 

«ата мұрасы » деген ұғымның пайда болуына әкелді. Түбі бір түркі халықтарының, соның ішінде қазақ 

халқының тарихында мұрагерліктің рулық, тайпалық, аумақтық, мүліктік және рухани дәстүрлі жалғастығы 

немесе мұрагерлігі қалыптасқан болатын.Алғашқы қауымдық құрылыстың өзінде қайтыс болған адамның мүлкі 

тек қана қандас жақын адамға тиесілі болған. Яғни, адамзат басынан қанша заман өткізсе де, мұраны қандас 

туыстар: әке-шеше, аға-іні-қарындас, ана тұқымын ескеру, тіпті олардың бірі болмағанда немерелес, ағайын, 

рулас деген туыстық байланыстар ескерілген. Мұның өзі бірнеше мақсатты көздейтін сияқты. Біріншіден, 

қандас туыстар арасындағы мүдде бір болғандықтан, табыс ортақ күшпен жиналғандықтан, оны орынды бөлу 

және қандас туыстар арасындағы жанашырлық, қамқорлық, оны материалдық жағынан қамтамасыз ету, әлі 

күнге дейін қазақтар арасында сақталғандығын білеміз.Екіншіден, марқұмның артында қалған мүлікке 

алакөздікті болдырмау, қаны бір туыс болмаса өзгенің дүние мүліктен дәмесі болмаған, себебі дүние-мүлік 
тіршіліктің негізі – оның берекесіз, орынсыз бөлінуі – қоғамда ала-ауыздық, араздық, реніш туғызады. Мүлікке 

ие болудың да ең құнды түрінің бірі осы мұрагерлік жолмен дүниеге ие болу  болып есептеледі. Мұраны кейінгі 

ұрпаққа қалдырудың бірнеше түрі мен сипаты қалыптасты. Атап айтқанда: саяси, рухани және мүліктік. Саяси 

мұраға – тақты мұра етіп қалдыруды айтсақ, рухани мұраға - өлең-жырлар, өнер, ақыл-өсиет т.б.; ал мүліктік 

мұраға – дүние мүлікті қалдыруды жатқызуға болады. Мұраның әкімшілік жолмен берілуінің бір көрінісі – 

саяси биліктің ең жоғарғы нысаны мемлекеттік тақ мұрагерлігі әр елде әр түрлі аталғанымен  сипаты жағынан 

бәрі де монархиялық, әкеден балаға, ағадан ініге берілетін биліктің түрі болды[1]. 

Түркілерде мұрагердің таққа отыруы алдыңғы қағанның ауызша өсиеті, тәңірінің қалауы және сайлам 

сияқты үш түрлі жолмен іске асырылып отырды. Тақ мұрагерлерінің аталған үш жолынан басқа ретті жерінде 

төңкеріс, немесе басқаша күш қолдану арқылы да таққа ие болу жолдары болған. Әкеден балаға мұраға қалатын 

лауазым ел іші тыныш болса, ірге  бүтін болса ұрпақтан ұрпаққа ұласып, жалғаса береді, ол, әрине, сол 
ұрпақтың ауыз бірлігіне де байланысты болады. Қазақ мұрагерлерінің әдеп-ғұрпындағы бастауларының бірі – 

рухани мұра қалдыру болды, оған халықтың ауыз әдебиеті арқылы болашақ ұрпаққа жеткен өлең, жырлар, 

дастандар, шешендік сөздер мен билер шешімдері, хан жарлығы, көшпелі қазақ халқының құрылысын 

басқаруға арналған заңдары да бізге жеткен мұра есебінде сақталды. Мұра мен мұрагерліктің қайнар көзі 

ретінде сол мемлекеттердің, сол қоғамдағы қабылданған заңдары әлі күнге дейін өз мәнін жоймай, сол 

мемлекеттердегі қазіргі күні қабылданып, пайдаланып жүрген заңдарға негіз болуға тиіс. Мұра мен 

мұрагерліктің қалыптасуына өз үлесін қосқан ежелгі Қазақстан аумағын мекендеген тайпалардың пайдаланған 

әдет заңдары, кейін хандық дәуірде соның негізінде құрастырылған жол-жора, яғни, құқықтық ескерткіштері, 

билер билігі, ережелер, шариат заңдарын айтуға болады. Көшпенділер меншік қатынастарында оған ие 

болудың бірден бір жолы мұрагерлік болатындығын бұрыннан жалғасып келе жатқан әдет заңдарымен 

үйлестіріп келді. Оларда жайылымның руға тиесілі болуы – ата қоныс есебінде сол рудың болашақ ұрпағына 
мирас есебінде қалып отырды. Ал малды жеке меншік ретінде иелік етіп өз ұрпағына қалдырудың бірнеше 

жолдары болды:енші беру, өсиет арқылы қалдыру, кіші ұлдың шаңырақ иесі есебінде мал-мүлікке ие болып 

қалуы т.б. Қазақ қоғамында мұрагерліктің қайнар көздері болып есептелетін әдет заңдарының енгзінде 

қалыптасқан ауызша құрастырылған заңдар «жолдар», «жарғы», қағидалар, шариат заңы, билердің билігі, 

ережелер, империялық дәуірдегі реформалар, Кеңес дәуіріндегі декреттер, қазіргі кездегі заңдар мен Кодекстер 

өз дәрежесіне қарай қазақ халқының этникалық болмысымен санасу, шаруашылық-мәдени типін ескеру арқылы 

және елдің орналасу ерекшелігіне орай жасалған мемлекеттің мұрагерлікке байланысты жасаған заңдары 

болады. Отбасындағы, әулет ішіндегі әр мүшенің орны айқындауды, оның мұраға ие болу реті, қабілеті 

ескеріліп, соған сәйкес мұра да бөлінді. Бірақ сол заманнан  бері үзілмей келе жатқан жалғастықтың негізі 

«қандастық» ұғымы қанша уақыт өтсе де әлі күнге дейін өз мәнін жойған жоқ. Мұра және мұрагерлік 

институтының жойылмау себебі ол ізгілікке  негізделген және болашаққа бағытталған. Мазмұыны терең, 

өмірімен біте қайнасқан, тіршіліктің тірегі  болып есептеледі. Жалпы мұра – қоғамның тірегі, ол қоғамның 
саяси, экономикалық, әлеуметтік негізін айқындайды. Мұрагерлік құқық әкеден қалған мұраны бөлуді 

реттестіріп, оған құқықтық сипат береді, оны жалғастыруға ықпал етеді. Мұсылмандық құқық бойынша, мұра 

мен мұрагерлік өте маңызды орын алады. Шариат заңы мұраны мынадай бөлшектерге бөледі:жарты, төрттен 

бір, сегізден бір, үштен бір, үштен екі, алтыдан бір.Ислам дінінің енуі мұра мөлшерін айқындап, оның бөліну 

дәрежесін белгіледі. Мұрагерлер мұрадан заңсыз шеттетілмей, мұраны орынды бөлу ережесін қатаң сақтауды 

талап етті. Бұл ислам діні енген елдердің ұлттық ерекшелігімен ұласып, бірін-бірі толықтыра түсті. Өсиет 

марқұмның соңғы еркі, тілегі, кей жағдайда арман-мақсаты да болуы мүмкін, сол себептен артында қалған 

ұрпағы оны ретімен, бірақ міндетті түрде орындауды парыз деп есептеген және ол көп жағдайда ақыл-кеңес 

түріндегі ауыз біршілікті уағыздаған, көп жағдайда өзіне тиесілі жеке мүлкі: қару жарағы, жақсы киімін, ер-
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тұрманын досына, туысына, ұлына көзіндей көріп жүру үшін өсиетпен қалдыруы мүмкін еді.  Қазақ 

қоғамындағы мұраның хандық дәуірде бөлінуін шариат заңдарымен байланыстыра отырып, тереңнен зерттеп 

мұраның бөлінуін айқын көрсете білген ғалым Н.Өсерұлының еңбегінде мұра былайша бөлінеді деп көрсетеді: 

«- баласы өлсе, ата-анасы басқа мұрагерлері (туған балалары) болмаған жағдайда мұраны толық алады; 

- ер адамға бір әйелге жартысы берілетін қағида бойынша толық мұраның әкесі үштен екісін, қалғанын 

анасы алады; 

- ата-анасы мен өлген марқұмның артында аға-інісі қалса, анасына алтыдан бірі, қалғаны әкесіне, ал аға-

інілеріне мұра бөлінбейді; 
- марқұмның артында ата-анасы мен балалары қалса, ата-анасына мұраның алтыдан бірі ғана тиесілі; 

- марқұмның артында тек балалары ғана қалса, мұра оларға мұралық қағидасымен теңдей бөлінеді; 

- ұлдан туған балалар тұрғанда қыздан туылған  балалар мұрагерлік құқыққа ие бола алмайды». [2, 32] 

Сол секілді жарты мұраны әйелі өлген баласыз ері бір ата-анадан туған апа-сіңлісі алады. Ал ата-анасынан 

жалғыз қыз қалса, мұраның жартысы соған да тиесілі. Төрттен бірі – әйелі өліп, баласымен қалған ері немесе 

баласыз қалған әйелі  алады.  Сегізден  бірін – ерінен балаларымен қалған әйелі алады. Үштен бірін – ерінен 

баласыз қалған әйелі алады. Үштен екісін – бір ата-анадан туылған екі қыз болса, солар алады. Алтыдан бірін – 

балалары бар ата-ана, анасына жақын, яғни анасымен бірге туған туыстары  не әке жағынан аға-інісімен алады. 

Кейінгі туыстық дәрежелерде мұраны бөліскенде жақындығына, жынысына қарай бөлінген. Қазақтарда да 

алдымен мұраға ер жыныстылар ие бола алады, ал әйелдерге тек жартысы ғана беріледі.Қазақ әдет-ғұрып 

құқығында мұрагерлік мәселені шешуде хабар-ошарсыз жоғалып кеткен жағдай туралы Н.Изразцевтің 

еңбегінде «Имущество киргиза пропавшего безъ вести делится между наследниками лично также , как бы по 
смерти его. Однако если пропавший вернется, то получает ее обратно то безъ жены если она вышла замуж» [3, 

86]. Мұрагердің хабар-ошарсыз кетуі туралы басқа ғалымдар еңбектерінде де кездеседі. Сонымен, бізге дейінгі 

жеткен тарихи-құқықтық ескерткіштер, зерттеулер бойынша жинақталған материалдарды талдап, сараптай 

отырып түйіндейтін ой қорытындысының негізі мынаған тіріледі, яғни қазақ қоғамындағы әдет-ғұрып 

қағидалары бойынша әке мұрасына ие болу құқығы марқұмның балалары, әке-шешесі, аға-інілері, жақын 

туыстары, аталас ағайындарына берілген. Әрине, мұраның түрі, оны бөлудің дәрежесі, кезеңдері қоғамның 

дамуына қарай өзгеріп отырды. Ол саяси, рухани мүліктік сипат алды. Бірақ сол заманнан бері үзілмей келе 

жатқан жалғастықтың негізі «қандастық» ұғымы қанша уақыт өтсе де әлі күнге дейін өз мәнін жойған жоқ. 

Мұра және мұрагерлік институтының жойылмау себебі ол ізгілікке негізделген және болашаққа бағытталған. 

Мазмұны терең, өмірімен біте қайнасқан, тіршіліктің тірегі болып есептеледі. Жалпы мұра – қоғамның тірегі, 

ол қоғамның саяси, экономикалық, әлеуметтік негізін айқындады. Мұрагерлік құқық әкеден қалған мұраны 
бөлуді реттестіріп, оған құқықтық (заңдық) сипат береді, оны жалғастыруға ықпал етеді. Қорыта айтқанда, 

қандас туыстар арасында мүдденің бір болуы, өзара жанашырлық, жиған-терген мүлікті ретімен, орнымен 

мұрагерлер арасында бөлінуінің ерекше маңызы болды. Оған ежелгі тайпалық қауымда өмір сүрген 

халықтардың өзі ерекше көңіл бөлген. Кейін ол тек әкенің өлген кезінде ғана емес көзінің тірісінде енші бөліп 

беру, әмеңгерлік қағиданы қатаң сақтау, мұраны бөлуде алауыздықтың болмауына ерекше мән берген. 

Қазақстанның Ресей құрамына кіруі бодандық сипат алып, қазақ қоғамының әдет-ғұрпындағы құқықтық жүйеге 

бірқатар факторлар әсер етті. Солақай саясаттың кесірінен өзінің бірқалыпты дамуын сақтап келген мұрагерлік 

институты, тек 1945 жылы ғана кеңірек тыныстауға мүмкіндік алды. Осы жылдың 14 наурызында қабылданған 

КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының «Заңды мұрагерлер туралы және өсиетпен мұрагер болушылар туралы» 

Жарлықта заң және өсиет бойынша мұрагерлік құқығы едәуір кеңіді. Мұндағы демократиялық қағидалар 

кейінірек Азаматтық Кодексте өз көрінісін тапты. Яғни, 1964 жылы 1 шілдедегі күшіне енгізілген Қазақ 
Кеңестік Социалистік Республикасының Азаматтық Кодексінің VIII бөлімінде мұрагерлік құқық жан-жақты 

қарастырылып, ол 1984 жылға дейін толықтырып, «онда мұраға ие болу заң бойынша және өсиет бойынша 

жүзеге асырылады», – деп көрсетілген. [4, 204] Әрине, қай заманда болса да игілікке деп жиналған дүние 

мүлікке, оған адал еңбегін сіңіріп, тірнектеп жинаған мұра қалдырушының соңғы тілек-өсиетіне қарсы әрекет 

жасау – әрине, адамгершілікке, имандылыққа жатпайды, сол себептен де Кеңес дәуіріндегі мұрагерлерге 

қойылатын талаптардың орындылығын құптаймыз. Оның үстіне ата-аналық  құқынан айырылған ата-

аналармен, мұра қалдырушыны асырау жөнінде заң бойынша өздеріне жүктеген міндеттерді орындаудан 

қасақана бұлтарып жүрген ата-аналар, жасы толған балалар, егер бұл жағдай сот тәртібі бойынша расталған 

болса, заң бойынша мұраға ие бола алмайтындығын айқындайды.Қорыта айтқанда, қазақ халқындағы мұра мен 

мұрагерлік мемлекет заңдарынан түзілген құқықтық жүйеден өзгеше құбылыс, оның негізін әдет-ғұрып 

құқығының тарихи контексінен, әлеуметтік-саяси астарынан, өмірнамалық құндылықтарынан іздегеніміз жөн. 

Қазақ халқының мұрагерлік құқыққа байланысты адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа негізделген, 
халықтық, құқықтық нормаларын қазіргі заңдарымызға енгізуден қоғамымыз ұтпаса, ұтылмайды деп 

есептейміз. Мұра мен мұрагерлік заңдарының қоғам дамуына ықпалы мол. Адамгершіліктен туындаған 

қағидалар, туысқандар арасына жік салмай, өзара тіл табыса алуға бейімдеген, ар-ожданын, ата шаңырағын 

өзгеден биік қойған дүниелер, «малым – жаным садағасы, жаным – арым садағасы» деген принцип қазақ 

болмысынан терең орын алып, әке дүниесіне таласу өрескел қылық ретінде қаралған. «Әке дүниесі балаға 

дүние болмайды» деген қағида оның артында қалған мұраға таласуға болмайтынына үндейді. Осындай ұлттық 

психологиямызды аялай сақтап, оны ана сүтімен сәбилер діліне сіңіргеннен ұтылмаймыз, сондықтан адамдық 

құндылықтардың бағыт-бағдарын, ерекшеліктерін ашып бергеніміз дұрыс деп есептейміз.  Ол үшін мұра мен 

мұрагерліктің мәдени астарын, оның құрамдас бөліктерін жіктеп, олардың жеке-жеке орнын, өзара 
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байланыстарын, қарым-қатынастарын сарапқа салып түсіне білуіміз қажет. Жеке меншік ұғымының кеңеюі 

мұрагерліктің қазіргі таңда қайта жаңғыруына әкелді, оның дәстүрлі құқықтық мәдениетпен тарихи 

сабақтастығына мән бере отырып, оны бүгінгі күн талаптарына сай сараптама жасап, әдет-ғұрып құқығының 

ұтымды тұстарын қазіргі неке және отбасы қатынастарындағы мұрагерлік мәселені шешу және ҚР АК 

мұрагерлік бөліміне толықтырулар енгізіп, кемелдендіру қажеттігін түсінуге тиіспіз. Қазіргі заң талаптары 

әсерінен мұра мен мұрагерлік институттары өзара қандас ағайындар арасында дау-дамайлар туғызып, 

жазылмайтын жараға, өшпенділік пен дұшпандыққа соғуы ықтимал. Сондықтан да ата-бабаларымыздың әдемі 

де терең ойластырған мұра мен мұрагерлік жайлы заңдарының оңтайлы механизмдерін мұра мен мұрагерлік 
заңымызға енгізу, тіпті кейбір тұстарын түгелдей сақтауды қалар едік. Қазіргі міндет мұра мен мұрагерлік 

мәселені шешудегі қабылданып жатырған нормативті актілерде мұрагерлік институттың реттеушілік, 

қорғаушылық, адамгершілік, әділдік жағына көбірек көңіл бөлсек. Себебі, мұрагерлік институт ол ежелден 

қалыптасқан мәңгілік, біз оған тек ұлттық сипат берсек дейміз. Нәтижесінде, ұлттық қасиеттерімізді байытып, 

ұлттық санамызды арттыруға айтарлықтай үлес қосылады деп санай аламыз. Әлемдегі болып жатқан оқиғалар, 

жаһандану кезеңі әрбір халық немесе ұлт өзін-өзі қорғап, сақтануға мәжбүр етуде. Сақтанудың бірден-бір жолы 

әрбір халық өзінің рухани құндылықтарынан нәр алып, тарихи жүйесін, рухани дәстүрін, мәдениетін, тілін, 

дінін сақтау. Бұлардың бірінен ажырау орны толмас келеңсіздіктерге алып келетіндігі баршамызға аян. Қазақ 

халқының ғасырдар бойы жасаған рухани құндылықтарынан қол үздіруі, халықты әдет-ғұрып, салт-дәстүрінен, 

дінінен алшақтатып, адамгершілік, имандылық танымдарына нұқсан келтіреді. Өткені мұра мен мұрагерлік өте 

маңызды да күрделі тақырып, оның діттегені телегей  теңіз, шыңырау мұхит. Ата-бабаларымыздың рухани 

байлықтарының ерекшеліктері, жеткен биіктері мен мұраттарын, демократияға толы қағида-принциптерін өз 
контексінде пайдалана отырып, халық санасына енгізсек бұл ұрпақ тәрбиесіне қосқан зор үлес болады деп 

есептейміз. Қазақ әдет-ғұрып заңдарының қай қоғамда болса да, өз орнын табар өміршеңдігін көреміз.  
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КАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҒЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. 

 

Әділханова А., Амангельді А. 

Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ құқығының тағы бір ерекшелігі – негізгі билік «Дала заңы» билігінде болуы. Сөз еркіндігі, жөн 

сөзге ұмтылу, имандылыққа жетелеп, заңдылықтың жоғары дәрежені иеленуіне жол ашты. Ал оны жетілдіріп, 

қорын сақтаушысы әрі жүзеге асырушысы – билер болды. Мұндай құбылыс әлемдегі өзге халықтар маңдайына 

жазылған жоқ. Оларда заң таптық шеңбер ішінде қалып қойды. Мысалы, әлемдегі алғашқы дін иудаизм – 

Израил аумағынан шыға алмады әрі адам құқықтары мен бостандықтарына жету жолдарын нақты көрсетіп бере 
алмады. Тіпті әйел затын арам санап, құқықтарынан мақұрым етті. Ал индуизм  діні адамдарды кастаға (сортқа) 

бөліп, адам құқығы мен бостандықтарын аяққа таптады. Индуизмде: «Егер Брахман төменгі кастаға жататын 

адамнан алған қарызын кері қайтармаса, төменгі касталық адам оны қайтаруды талап ете алмайды. Ал егер 

төменгі кастадағы адам Брахманнан қарыз болса, онда ол Брахманға қарызы түгел біткенше құл болып жұмыс 

істеуі тиіс», – деп жазылған. [2] Қытай, ежелгі Рим, т.б. заңдарда да әлеуметтік теңсіздікті көреміз.  

Қазақ әдет – ғұрпы адам құқықтары мен бостандықтарына шек коймай, барлық адамды тең  санаған. 

Өйткені, бәрін жаратушы – тәңірі, бәріміз тәңірі алдында теңбіз деген ұғым қалыптасқан. Біздің ата – 

бабаларымыз көне замандардың өзінде – ақ әділдіктен аттамаған. Қоғамда әділдіктен аттап, өтірік сөйлегендер, 

адам құқығы мен бостандықтарын аяққа таптағандар қоғамнан шеттелінген. Мысалы, өтірік куәлік берген, не 

болмаса өтірік ант ішкендер босағаға отырған, кішкентай бала келсе де, орнын босатып, далаға шығып кеткен.  

Қазақ қоғамында адам құқығы мен бостандықтарына күні кешеге дейін кепілдік беріліп келген. Ол кепілдікті 

бүкіл қоғам  болып қорғаған. Мысалы, үйге келген қонаққа тиесілі, құрмет көрсетілмесе, ол мейлі таныс емес, 
жат адам болсын, биге шағым айтса, үй иесін ат – тон айыпқа жазалаған. Шындық пен әділдікке жету тағы бір 

ерекшелігі. Өйткені, билердің соттық шешімдерінің түпкі негізі, түпкі мақсаты да осы. Әділ билік қазақ 

халқының құқықтық құндылығын ешуақытта да төмендетпеген. Мұндай жүкті көтерген билер жоқтан бар етіп, 

халықтың мақсат – мүддесін ақтауға, еркіндікті мәңгілік етуге ұмтылған әділ төреші, ақыл мен арды тең 

ұстаған, әрі шешен  болған. Сондықтан да мұндай билер: «дауды қарастыруда қарапайымдылықты сақтап, сот 

әділдігі мол дәлелдеу бостандығын қамтамасыз етті, тараптардың және процеске қатысушылардың 

әрқайсысының өкілдерінің іске қатысу мүмкіндігін шектемеді, тараптарды татуластыруға тырысты және соттық 

шешімдердің тіпті кінәлі тарапқа қатаң жаза тағайындаған кезде де қоғамның алдындағы  әділеттігі мен логика 

заңдарына сай болуын қамтамасыз етті, бұл билер сотының формасы мен мазмұнын құрады» [1].Қазақ әдет – 
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ғұрпындағы адам құқығы мен бостандықтарын қорғауда әділ сот пен шешендік ділмәрлықтың да ролі ерекше 

болды. Осы тәсілмен жүргізілген билік шешімдер өзіндік ерекшеліктерге ие болды. Оны жиналған халық та, 

естіген ел де разылықпен құптады. Қоғамды ұлт ретінде пісіп – жетілуіне де әсері көп болды. Қоғамдық ой мен 

ұлттық мәдениеттің демократиялық сипатта кемелденуіне түрткі болды.  Көшпелілер де азаттық, еркіндік, 

әділдік, бостандық және теңдік ұғымдары қалыптасты. Көшпелілер үшін еркіндіктен айырылу біреуге 

басыбайлы құл болу ретінде қаралды. «Азаттық, бостандық, еркіндік – көшпелілер үшін, деп жазады белгілі 

заңгер З.Кенжалиев, жай ғана ұғым – сезімдер емес, өмірлік құбылыстар, қоғамдық шындықтар еді. Олар оны 

өз өмірлерінің  айнымас серіктері деп ұғынды, сезінді. Бұл құбылыстарды олар тұтастай қабылдады, өз 
өмірлерінен, іс – қимылдарынан, сөздерінен, ойларынан бөле – жарған жоқ, келісінше солардың өзегі, 

ажырамас белгісі, мәні әрі қасиеті деп түсінді. Сондықтан халық өзінің азаттығын, еркіндігін көзінің 

қарашығындай сақтап, қадірледі» [3].  Шешендік, ділмәрлықпен айтылған сөз сүйектен өтіп, адам бойында 

мәңгілік қалады. Қандай түрде, қандай нысанда болса да құрылғанымен мемлекет өз  қарауындағы қоғам 

мүшелеріне адал да әділ қызмет етсе, ондай басқару жүйесін бүкіл қоғам  болып қолдайды. Мұндай мемлекет 

өзінің алдындағы дәстүрлі басқару жүйесіне сабақтастыра отырып өз билігін алып барады. Қазақ қоғамы дәл 

осылайша көнеден қалыптасқан басқару жүйесін ұзақ уақыт сақтап қалды. Өйткені, хандық жүйе құқықтары 

мен  бостандықтарын барлық уақытта қорғады; ел басқарушылары өзін – өзі басқару жүйесімен әділ басқарды; 

мемлекеттік істер ақылдаса отырып шешілетін мәжілісте шешілді; мемлекет басшысы өз елін өзгелерден 

қорғауды ұйымдастырды; жеңілген халық болса, оларға тирандық жолмен емес, адамша қарады; қолға 

түскендерге аяушылық білдіріп, адамдық қадір – қасиетін таптамады; әрдайым қол астындағы халықтың 

ауызбіршілігі мен тыныштығы сақталды. Сондықтан болар, қазақ қоғамының тұрмыс – тіршілігі мен әдет – 
ғұрып, салт – дәстүрінің қаймағы бұзылмай ұзақ мезгіл сақталғандығы. Қазақ даласын жүріп өткен шетелдік 

жиһанкездер  ондағы бейбіт өмір, қонақ жайлылықты, ұры – қары, күш көрсету, тонау мүлдем жоқ екендігін, 

қай жерде, қай үйде болмасын есігі ашық, көкіректен кері итермейтінін тамсана жазғаны баршамызға белгілі. 

Өйткені, ұлан – асыр қазақ даласында адам құқығы мен бостандықтары қастерленіп, оны кез–келген 

қоғам мүшесі қатаң сақтаған. Дәстүрлі қазақ қоғамында билікке, адам аралық қатынастарды реттеуге, қоғамдық 

тәртіпке деген көзқарастар есте жоқ ерте пайда болып, үздіксіз дамып отыран. [4]  

Адам құқығы мен бостандықтарына деген көзқарастың дамуына дәстүрлі қазақ қоғамындағы 

дүниетанымдық ой – пікірлер игі әсер етті. Бұл да бір ерекшелігі. Себебі, дәстүрлі қазақ қоғамында билік, 

байлық деген нәрселер, екінші мәселе болып, адамның ар – ұяты, ар – ожданы, денсаулығы, өмірі бірінші 

орында қаралды. Байлық, билік уақытша нәрсе, мәңгілік емес. Билік пен байлық қолдың кірі іспетті, жусаң кете 

қалады. Байлық та, билік те баста құндылық емес. Ең басты құндылық әділеттік, имандылық, намыс. Адам өмір 
сүргенінде бұларды басты тұтқа етіп тіршілік етулері тиіс. Адам құқығы мен бостандықтары басты құндылық 

болғандықтан, оларды сақтау, қорғау, дамыту өзекті есептелініп, оны билер соты жүзеге асырып отырды. Билер 

тек қорғаушы, кепілдікті сақтаушы ғана емес, қайта әділдікті, теңдікті, адамгершілікті аңсаушылар, оны елге 

таратушы қоғам белсенділері еді. Билер билік тұғырын ұстауға, өздерін ұлылық пен құрметке жетуге, өзгелерге 

үстемдік етуге, күштеп тыйым салуға емес, қайта қоғам мүшелерін адасып – азбауға, ынтымаққа, өзара 

сыйластыққа шақырды. Нәтижеде, халық алдында би мәртебесі ханнан да асып түсті. [4].Дәстүрлі қазақ 

құқығындағы адам құқығы мен бостандықтарын қорғаушылар,  нағыз жанашыры болған билер және билер  

соты қазақ құқығының бір ерекшелігі бола алды. Өзге елдер сот, қазы, т.б. лауазым иелерін тағайындап, 

ұлықтап жатқанда, қазақ қоғамында халықтың өз ішінен шыққан нағыз жанашыр билері өз қоғамына, ондағы 

жасайтын адамдар үшін белсенді қызмет етті. Қазір де біздің қоғамымызға осылардай әділ сот иелері жетіспей 

жатқан секілді. Қоғам үшін әділ, заңдылықты аяқ асты етпейтін, иманы мол соттар қажет – ақ. Біз осы уақытқа 
дейін мәдениетке, құқыққа, тарихқа еуропалықтардың көзімен қарап келдік. Дәлірек айтсақ, адам құқығы мен 

бостандықтары парқы мен нарқы негізінен еуропалықтардың талғам – танымы бойынша зерттелінуде. Ал біздің 

өркениет шеңберінен асып түсетін адам құқығы мен бостандықтарына деген көзқарас, қағида – ережелер 

жұмбақ күйінде қалуда. Қазақ халқын айтпағанның өзінде түркі тілдес халықтардың мінез – құлқы, үлгі – 

өнегесі, ақыл – ойы, даналығы мен шешендігі, көрегендігі мен тапқырлығы, сондай – ақ жаратушы мен 

жаратылысқа, өзін қоршаған жанды – жансыз әлемге деген моральдық, танымдық, этикалық көзқарастары, осы 

халықтардың рухани өзегі, мәдениетінің діңгегі, тілінің тірегі екеніне қарамастан, әлемге таныстырылмаған.  

Кезінде, түркі тілдес бұл халықтар Қытай қорғанынан бастап Жерорта теңізіне дейінгі аралықта үш ғасыр бойы 

қағанат құрып,  түркі тілдес халықтардың біртұтас этникалық, құқықтық мәдениетін орнықтырды. Бұлар 

жаратқан құндылықтар адамзат тарихының ортақ шежіресі іспетті қаралуы тиіс. Ол үшін өзіміз  ежелгі 

мұраларымызды қастерлеп қана қоймай, ұрпақтар бойына сіңіріп, өзгелерге пәш  етуге тиіспіз. Қазақ әдет – 

ғұрпының адам құқығы мен бостандығы жайлы түйгендері өркениет шеңберінен де асып түсті  дей аламыз. 
Себебі, адам мен табиғатпен тығыз араласқан көшпелілер табиғи талғамдардың екі деңгейі болатынын ұғына 

алды. Алғашқысы – төменгі талғам. Бұл талғам қарапайым инстинктен, яғни   ішкі биологиялық қажеттіліктерді 

қанағаттандыру, өмір сүруі мен денсаулығын сақтау. Бұл төменгі қалау хайуандар секілді деңгей. Ал, адам 

ақыл иесі болғандықтан бір мақсатқа ұмтылуы, іс – әрекеттерінің моральдық негізі, біліп – үйренуі болғаны 

дұрыс. Ол мақсат тек ізгілікке құрылуы, іс – әрекеттердің ізгі болуы, алған білімін адамзат баласы пайдасына 

жарату. Сөйтіп, мақсаттың нәтижесі баршаға пайдалы болуы тиіс деген ұғымды көшпелілер  дегеннен иеленді. 

Барлық тәлім – тәрбие, қағида – ережелер осы тұрғыда құрылды. Бұл жолдан таю әртүрлі күнәларға, 

қылмыстарға алып барары хақ.Адам қоғамсыз өмір сүре алмайды. Ал, қоғам болғаннан соң оның мүшелеріне 

қызмет етуі қажет. Қоғамды басқаратын ұйымдар имандылықтан қол үзбей, адам қатынастарын бір қалыпты 
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ұстап тұруы тиіс. Міне, сондықтан да –көшпелі қазақ қоғамы адамдардың өзін – өзі басқаруына орай құрылды. 

Отбасынан басталған жүйе ру – тайпа, жүздерге ұласып, бірін – бірі толықтырып, жоғары деңгейде 

басқарушылықты жүргізе алды. Көшпелілердің дүниетанымы олардың аңыздарында (миф), ауыз әдебиеті 

үлгілерінде, өнерінде, әдет – ғұрыптарында, салт – дәстүрлерін де, ырымдарында көрініс тапқанын философ – 

ғалымдарымыз да жазады. [5] Сөйтіп, олар көшпелі қазақ қоғамындағы дүниетанымдық көзқарастардың, ойлау 

үрдісінің протоказақтардың дүниетанымдық жүйелерімен біртұтас болғанын, ұқсастығын, біркелкілігін 

дәлелдеп берген. Қазақтардың құқықтық дүниетанымы шындығында да, тым тереңде жатыр. Ата – 

бабаларымыз өмір сүрген Орталық Азия Еуразия кеңістігінде өмір сүріп, сахнада шешуші, басты орынды 
иеленген. Осы аймақта өзіндік ерекшеліктерге ие құқық жүйесін жасады. Бұл құқық жүйесі адамгершілік 

құндылықтарға негізделген дала демократиясының институттарын құрады. Адамгершіліктен тұрған  

құндылықтар қоғамда пікірталас қисындылығының құралын ойнады. Әділ сот пен шешендік сөзуарлықтың рөлі 

өте жоғары койылып, оны бүкіл қоғам болып қолдап – қуаттады. Өмір ағысы өзін – өзі басқару еркіндігін берді. 

Сондықтан да қазақ құқық жүйесі адам құқығы мен бостандығына жол ашып, кең далада еркіндік пен 

бостандық нәтижесінде  адам теңдігі, өзін – өзі басқару үлгісі қалыптасты. Еркін өмір сүруге деген ұмтылыс 

қоғам мүшелерінің ерлігімен, төзімділігін үшейтті. В.П.Юдин: «Қазақ деген атау батырлықтың, өжеттіліктің, 

төзімділіктің көрінісіне айналды, ал кейбіреулерге үрей де тудырды», деп текке жазып отырмаса керек. [6] 

Өйткені, мықты жолға қойылған тәртіптілік пен ынтымақтық, адам құқығы мен бостандықтарының бұзылмауы, 

өзге қоластында қалып бостандықтан айырылмау батырлық пен өжеттілікке жетелейді ғой. Қазақ қоғамында 

адамның жеке басы, меншік, отбасы, т.б. әлеуметтік саладағы құқықтарын қорғау, нығайту, жетілдіру 

мәселелері бірінші кезекте тұрды. Әрине, заманы өзгеруімен әрі ішкі – сыртқы жағдайларға байланысты адам 
құқығы мен бостандықтарына да біраз өзгертулер енгізіліп отырғаны даусыз. Әсіресе, топтық әлеуметтік 

қатынастар күрделенген кездерде, адам құқығы мен бостандықтары да өзгеріске түскен. Мысалы, төре мен 

қожаларға қарапайым адам құнынан жеті есе артық болуы немесе құл өмірі құнсыз делінген қағида – ережелер 

соның айғағы. Кейіндеу шариат заңдары әсері да болған. Оған мысал ретінде әйел құны ер адам құнының 

жартысына теңестірілгенін айтуға болады.Адам құқығына қол сұғу ауыр қылмыс ретінде қаралған. Бұл 

жағдайда билер ең ауыр қылмыс – ұрлық жасағандарға қатал жазалар берген. [7]   Дегенмен қазақ құқығы жаза 

беруге де адамдық шеңберден шықпаған. Өзге халықтардай ұрыны өлтірмеген, қолын кеспеген, Үш жеті (27) 

есе айып салған, тәртіпке шақырған. Егер ұры ұрлығын қоймай, үш рет қолға түссе ғана өлтірілген. Бұл да адам 

құқығы мен бостандығының қазақ қоғамындағы бір ерекшелігі.  

Сонымен адам құқығы мен бостандығына қатысты қазақ заң – ережелері адамгершілік аясында 

қалыптасқан. Адамды бостандығынан айыру мүлдем болмағанын қазақ жерінде түрме, зындан, құлыптың 
мүлдем болмағаны айғақтай алады.Адам құқығы мен бостандықтарының қазақ әдет – ғұрып заң 

нормаларындағы басты заңдылықтары адам және адамның өмірі, ар – намысы, еркіндігі мен бостандығы басты 

құндылық ретінде танылуы. Бұл өз кезегінде адамға өзге адамдармен, мемлекетпен қарым – қатынастарға өзара 

жауапкершілік жүктейді. Жеке тұлға мен мемлекеттің, сондай – ақ адам мен адамдардың өздерінің арасында 

болатын қарым – қатынастардың сипаты орай құқықтар мен бостандықтар алуан түрлі салаларға бөлінеді. 

Қазақ әдет – ғұрпындағы адам құқығы мен бостандықтарының басты ерекшелігі бірыңғайлығы, яғни қай жерде 

де болса да тең құқықтар мен бостандықтарды бірдей иеленуі, ол мүліктік жағдайына, жынысына қарамауы 

болып табылады. Мемлекет пен халық бір болғандықтан, әрі мемлекет олардың құқықтары мен 

бостандықтарына кепілдік бергендіктен, оны қорғауды өз міндетіне алады. Жалпы көшпелілер қоғамы 

лауазымдық қызметті адам үшін қажет деп санайды. Сондықтан да «халыққа әкім болдым» демейді, «халықтың 

әкімі болдым» деп есептейді. Бұл да адам құқығы мен бостандықтарындағы бір ерекшелігі. «Халық ұйғарса, 
хан тағынан таяды, ал қаласа түйесін сояды». Өз кезегінде халық та биліктегілерді құрмет етулері тиіс. 

Мемлекет адамның өмір сүруіне қолайлы жағдай туғызуы, мемлекеттік идеологияға сол қоғам мүшелерінің 

өздері қалыптастырған идеялардан тұруы, былайша  айтқанда адами мән – мазмұнды иеленуі тиіс. Сонда ғана 

мемлекет пен адам, адам мен қоғам арасында дұрыс қарым – қатынас орнайды. Тәлім – тәрбие, құқық – 

заңдары, идеологиясы мықты әрі оны бүкіл қоғам болып қолдайтын мемлекетті жау алмайды.  Қазақ 

қоғамының да бір ерекшелігі осында жатыр. Сан мыңдаған жылдар бойына қазақ даласында адам құқығы мен 

бостандықтары бейбіт өмір аясында өмірге келіп, қалыптасқан әрі өз қоғамына кіршіксіз адал қызмет еткені, әлі 

де етіп келе жатқаны құпия емес. Адамды құрметтесе біздің қазақ халқындай – ақ құрмет етсін. Танымайтын 

қонаққа төрден орын беріп, алдына асын қоятын, адамды құдайдың пендесі деп өзіндей көретін басқа қандай 

халық бар? Кешегі бодандық қызыл империя саясаты себептері нәтижесінде жерімізге қаншама ұлт өкілдері 

келіп қоныс тепті. Соларға төрімізден орын бердік. Аш –– жалаңаш еді, сақтадық, өзімізденде артық дәулетке 

кенелттік. Бірақ, солар сол жақсылықты түгел біліп жатыр ма? Адам құқығы мен бостандықтары жайлы сөз 
еткенде, Тәуелсіз, Егеменді Республикасызда өзгелерге шектен тыс құқықтар мен бостандықтар беріліп  кетті 

ме екен? – деп ойлаймыз. Республикамызға келушілерге азаматтық бергенде олардың мемлекеттік тілімізді, 

әдет – ғұрып, салт – дәстүрімізді білуі, жерімізде тек пайдалы іс – әрекеттермен айналысуы жағы жаңаша 

ойластырылса құба – құп болар еді.  
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ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ 

 

Оразғали М. М.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

«Мәдениет» (латын. Cultura) –сөзінен шыққан өңдеу, егу, өсіру деген мағына беретін сөзінен пайда 

болған. Тек XVIII ғасырда ғана мәдениет термині адамның мәнерін, үлгісін, оқығандығын сипаттауға 

қолданыла бастады. Әуелгі баста мәдениетті деп ақсүйектерді санаған. Кейін келе бұндай түсінік жойылды. 

Біртіндеп мәдениет белгілі бір әлеуметтік топқа ортақ сенім, кұндылық және олардың көріну түр пішіні ретінде 

қалыптаса бастады. Аталған құралдардың көмегімен мәдениет тәжірибені, адамдардың мінез-құлығын 

тәртіптендіреді. 
Сонымен бірге мәдениет мінез-құлықтың қоғамдық пайдалы не қоғамға зиян жақтарын реттейді. 

Адамдардың бірігіп, өркениетті өмір сүруі, олардың қоғамда қалыптасқан жалпы ережелердің негізінде өзара 

іс-қимыл жасауын, мәдениетті қалыптастыратын белгілі бір мұраттар мен құндылықтарға жақын болуын талап 

етеді. Осындай жалпыға міндетті ережелердің мәдениеттің бір көрінісіқұқықтық мәдениет.Құқықтық сана, 

ойлау мәнері, құндылықтар жүйесі, қоғамда қалыптасқан мінез-құлық стандарты арқылы көріне отырып, 

құқықтық мәдениет құқықтық шындықтың даму деңгейін сипаттайды.  

1995жылы 30тамызда бүкіл халықтық  референдумда Қазақстан Республикасының негізгі - Ата заңы 

қабылданды. Еліміздің Конституциясының 1 бабының 1-тармағында- Қaзaқстaн Республикaсы өзін 

демокрaтиялық, зaйырлы, кұқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретінде орнықтырғаны  мәлiмделген. Ол 

мемлекетiмiз үшiн биiк мaқсaт болып тaбылaды. Қазақстан Республикасының құқықтық мемлекет ретінде 

дамуы әрбір азамат бойына құқықтық құндылықтарды сіңіріп, құқықтық сананы қалыптастырудан көрініс 
береді. Қоғамның құқықтық мәдениеті дегеніміз құқықтық шындықтың даму деңгейінен, құқықтық 

нормативтік актілердің сапасынан, адамдардың құқықтары мен бостандыктарының, олардың құқықтық 

белсенділігі дәрежесінен көрінетін құкықтық өмірдің сапалы қалпы. Құқықтық мәдениет атқару билігі мен 

лауазымды адамдардың қызметінің негізінде жатқан құқықтық білімнің, сот әділдігі, құқықтық бағдарлардың 

деңгейлерін сипаттайды. Мемлекетіміздің Ата Заңының 1-бабында «Қазақстан Республикасы құқықтық және 

әлеуметтік мемлекет, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» 

деген қастерлі сөздерді енгізген. 

Құқықтық мәдениеттің құрылымын шартты түрде мынандай үш топтамаға бөлуге болады: 1) 

танымдық (гносеологиялык); 2) құндылық-бағдарлық; 3) іс-әрекеттілік (мінез-құлықтық). Танымдық топтама 

адамдардың құқықтық ақпараттылығын, құқықтык білім дәрежесін, занды білуін қамтиды. Тұлғаны заңдық 

дайындау оның құқықты сыйлау сезімін қалыптастыратын эмоцияға, сезімдерге негізделеді. Құндылық-
бағдарлық топтаманы  құқықтық белсенділіктің бағытын анықтайтын, құқықтық ақпаратты пайдалы 

қабылдап, соның негізінде қалыптасқан қатынасқа сай іс-қимыл жасауға бейімділігін анықтайтын мінез-

құлықтың жекелік құрылымына ауысатын кұқықтық қондырмалар, құқықтық кұндылық бағдарлар құрайды. 

Заң талаптарын сақтауға және орындауға мойынсұну, әділ соттылықты сыйлау, өз құқығын қорғау мақсатында 

сотқа арыздануға дайындығы осының барлығы аталған деңгейдегі құқықтық  мәдениеттің көрінісі. 

Іс-әрекеттілік (мінез-құлықтық) топтамаға субъективті құқықтарды және занды міндеттерді сақтауға, 

орындауға және пайдалануға бағытталған құқықтық мінез-құлықтың тұрақты түрпішіні жатады және құқыктық 

мәдениеттің ең жоғарғы көрінісі әр түрлі дауларды, келіспеушілікті шешуде заңға қайшы кұралдарды, күш 

қолдануды пайдалануды болдырмайтын құқыққа сәйкес түрпішіндегі ұғынылған мінез-құлықтық реакциядағы 

құқықтық белсенділік. 

ҚР Конституциясының 13-бабына сәйкес: Әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына құқығы бар 

және өзінің құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы келмейтін 
барлық тәсілдермен қорғауға хақылы. 

Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар. Әркімнің білікті 

заң көмегін алуға құқығы бар. Заңда көзделген реттерде заң көмегі тегін көрсетіледі.Aзaмaттық қоғaм мен 

кұқықтық мемлекеттiң қaлыптaсуының ең негiзiгi бaстaмaлaрының бiрi болып – aзaмaттaрдың кұқықтық 

бiлiмiн одaн әрi жетiлдiру, кұқықтық мәдиениетiн негiздендiру, әсiресе оның құрaмдaс бөлшегi – aдaм 

құқығының мәдениетi болып тaбылaды. 

Әрбір адамның заң арқылы қорғалуға құқылы екені белгілі. Бірақ, барлығы бірдей адвокат нотариус 

немесе өзге құқықтық қорғау субъектісін жалдауға мүмкіндігі жоқ адамдар, оған бюджет есебінен заңды көмек 

ұсынылатынын білмейді. Сондықтан тұрғындардың салыстырмалы түрдегі жоғары құқықтық мәдениеті, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D2%A3%D0%B4%D0%B5%D1%83
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мемлекеттік қызметкерлердің, лауазымды адамдардың кәсіби мәдениеті, құкықтық қана емес сонымен бірге 

әлеуметтік, демократиялық, зиялы мемлекеттің қалыптасуына тікелей ықпал етеді. 

Құқықтық мәдениет қоғамдық сананың, мәдениеттің кұрамдас бір бөлігі бола отырып әлеуметтік өмірде 

бірнеше қызметтер атқарады. Құқықтық мәдениеттің танымдық қызметі негізінде өзара құқықтық 

қатынастарға баратын тұрғындарда мемлекет, құқық, азаматтық қоғам туралы түсініктердің қалыптасуынан 

көрінеді. Құқықтық мәдениеттің реттеушілік қызметі жеке тұлғалар мен әлеуметтік топтарға қоғамдық 

пайдалы мінез-құлықтың, олардың әлеуметтік мақсаттары мен мұраттарын біріктіруді белгілеу арқылы 

қоғамның тұракты қызмет етуін қамтамасыз етуінен көрінеді. 
Құқықтық мәдениеттің түрлері оның иелеріне байланысты құкықтык, мәдениетқоғамның, әлеуметтік 

топтың және жеке тұлғалардың құқықтық мәдениеті деп бөлінеді. Тұлғаның құқықтық мәдениеті құқықты 

терең білуінен, оның құндылығын ұғынуынан, заңнамалардағы өскелең өзгерістерді қабылдауға деген 

дайындығынан, құқықты пайдалануға деген іштей қажеттілігі мен икемділігінен көрінеді. Белгілі бір әлеуметтік 

топтың мүшесі бола отырып тұлға сол топтың өзіндік шағын құқықтық мәдениетін құрайтын құқықтық 

құндылык, бағдарларының ықпалын қабылдайды. Өзіндік шағын құқықтық мәдениеттің жалпы қоғамдық 

кұқықтық мәдениетке ұласуы халықтың көпшілігі мойындаған, қабылдаған құндылықтардың көмегімен іске 

асады. 

Қоғамның құқықтық мәдениеті субъективті құкықтар мен бостандықтардың кепілдігінен, азаматтардың 

құқықтык белсенділігінен, соттық әділеттілікті сыйлаудан, зандардың талаптарын сақтау мен орындауға 

бейімділігінен, заңнамаларды жетілдірілу, лауазымды адамдардың кұқық нормаларын сақтауға сенімінен және 

құкықтық саналылығының деңгейлерінен, құқық қорғау органдары қызметінін тиімділігінен, зандылық пен 
құқықтық тәртіптің деңгейлерінен көрінеді. 

Құқықтық мәдениеттің тұрмыстық деңгейі тұлғаның дұрыс мағынада түсіну дәрежесі мен эмоциялық 

әсерленушіліктің көмегімен құқықтық қатынасқа араласуымен сипатталып, субъективті кұқықтарын пайдалану 

мен занды міндеттерін атқаруынан көрінеді. 

Құқықтық мәдениеттің кәсіби деңгейі құқықтық іс-әрекетпен арнайы айналысатын тұлғаның 

шығармашылығынан көрінеді. Ондай тұлғалар кұқықтық саланың даму заңдылықтарын ұғына отырып өз 

жұмыстарын білім жүйесіне негіздейді. 

Құқықтық реттеуді қоғамдык ұғыну кұқықтық мәдениеттің теориялық деңгейінде жүзеге асады. 

Құқықтың дамуының басты бағыттарын, оның табиғатын, мәнін, құқықтық институттардың құрылымын тұтас 

қабылдау және ұғыну осы теориялық деңгейдеболады. Теориялық деңгейде құқықтық саланың мазмұнын 

бейнелейтін құкықтық ұғымдар мен санаттар қалыптасады. 
ҚР Конституциясы және заңдарына сәйкес белгіленген ережелерге сәйкес әрбір азамат азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық процесс барысында білікті заң көмегін алуға құқылы.  

Конституцияда бекітілген жеке тұлғаның құқығы оны жүзеге асыру мен қорғаудың тиімді механизмін 

құруды болжайды. Адам құқығы, оны сақтау мен кепілдік беру бүгінгі таңдағы маңызды мәселелердің бірі. 

Адам құқықтарынсақтаудыңшындықжағдайы – демократияныңмаңыздыкөрсеткіші, оныңкемелінекелуі мен 

руханилығыныңбелгісі. Зaңды бiлмеу — кұқықтық мәдениеттiң елеулi кемшiлiгi және оны бұзу 

жaуaпкершiлiктен құтқaрмaйды. «Тәртіпсіз ел болмайды,тәртіпке бас иген құл болмайды» деген Бауыржан 

Момышұлы атамыздың ұлағатты сөзі бар. 

Азаматтың міндеті — заң талаптарын бұзбау, екінші жағынан, өзіне жүктелген міндетін орындау. Әрбір 

адамның өз құқықтарын жете біліп,жалпы заң білімі саласынан мағұлмат алғаны дұрыс.Құқықты ұғынумен 

қоса, тұлғаны заңды құрметтеуге, қорғауға, орындауға дағдыландыру мен заңның әділдігіне сендіру – құқықтық 
сананың негізгі белгілері. Құқықтық мәдениеттің негізгі белгілері: заң нормаларын білу, заң нормаларын 

орындау, қоғамдық тәртіпті, заң нормаларын бұзбау, заң күшіне сену және т.б.  

Құқықтық мемлекеттi орнықтырудa елiмiздiң кұқықтық мәдениетiн жaқсaрту бaсты мaқсaтымыз болуы 

керек. Құқықты құрметтеу, әділдікті, борышты, жауапкершілікті, заңдылықты, сезіну - адам тұлғасының 

жоғарыдан көрінуі. 

Адамның құқықтық білімі мен құқықтық тәрбиесі,ішкі нанымы құқықтық мәдениеттің іргетасы 

саналады. Құқықтық санасы жоғары тұлғалар,өздерінің заңдарда белгіленген құқықтарын,міндеттерін жүзеге 

асырса,қоғамдағы орын алатын келеңсіз оқиғалар саны азайып қоғамдағы құқықтық сауаттылық деңгейі 

жоғары болатын еді. Құқықтық мәдениеті дамыған тұлға –құқықтық мемлекеттің үлгілі азаматы болады. 

В.А. Сухомлинский “қандай да бір құқықтық тәрбие болмасын, егер ол белгілі бір мақсатпен 

ұйымдастырылып жеке адамның мұқтаждығына негізделсе, екіншіден, ұжымдық жұмыстарға шаруашылықпен 

қатысса, соғұрлым алдыңғы буын ағалардың әлеуметтік- құқықтық жетістіктерін, тәжірибелерін қабылдап, өз 
мінез – құлықтарына қалыптастырады” деп  айтқан пікірлерін кең түрде басшылыққа алудың маңызы ерекше. 

Адам мен азаматтың Конституцияда жазылған құқықтары мен бостандықтары олардың мемлекеттегі, 

қоғамдағы жағдайын анықтайды. Саяси құқықтары мен бостандықтарын белсенді түрде пайдалана отырып, 

азаматтар мемлекетте демократияны дамытуға ықпал етеді. 

Құқық адамдардың өмірімен тығыз байланыста, онымен бірге дамиды: олардың бостандығын 

қалыптастырады, мінез-құлқына, іс-әрекетіне, тәртібіне, сана-сезіміне жан-жақты әсер етеді, мақсаттар мен 

мүдделердің іске асуына қолайлы жағдай, қамқорлық жасап қорғайды. 

Құқықтық мемлекеттің негізгі белгісі — заңның қоғам өміріндегі үстемдігі, жоғарылығы. Қоғам өмірінің 

анағұрлым жақтары заңдар арқылы реттелуі керек.  
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Конституцияны білу, заңдылықты сақтау – құқықтық мемлекет құрудың бірінші шарты. Әз Тәукенің 

тұсындағы қазақ қауымының өзінде дәуірлеуі ең алдымен осы заңға жүгінуге байланысты болғанын 

ұмытпағанымыз жөн.  

«Заңды жетік білмейінше, оны сыйламайынша, берік ұстанбайынша, біз өмірдің қай саласында да 

қиыншылықтан арыла алмаймыз», — деді. Демек, заң ең алдымен қоғамдағы әлеуметтік қатынастарды 

реттеуші ғана емес,  сонымен қатар қоғамдық тұрақтылықты сақтаушы міндетін атқарады. 

Қолданылған әдебиеттер: 
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Кәсіпкерлік қызмет – бұл шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік қызмет субъектісінің пайда (табыс) 

табуға бағытталған өз бетінше жүргізетін бастамашылық қызметі болып табылатын түрі. Шаруашылық 
қызмет – ол тауарлар өндіру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету бойынша мемлекеттік билік және басқару 

органдары, сонымен қатар шаруашылық жүргізуші субъектілер тағайындаған ережелерге сай жүзеге 

асырылатын экономикалық қызмет түрлерінің бірі. Экономикалық қызмет – бұл өндірісті, сауда-саттықты, 

көлік, қызметтер, тұрмыстық қызмет көрсету және т.б. ұйымдастыруға бағытталған экономика саласындағы кез 

келген қызмет. Экономикалық қызмет өндірісті, бөлуді, айырбастауды және тұтынуды қосқандағы 

материалдық және рухани игіліктер үдерісінен көрініс табады. 

Қазақстан Республикасы заңдарында «кәсіпкерлік қызмет» түсінігінің орнына «кәсіпкерлік» деген 

термин енгізілген (соған сәйкес мемлекеттік және жеке кәсіптерлік деп ажыратылады). «Жеке кәсіпкерлік» деп 

жеке кәсіпкерлік субъектілерінің табыс табуға бағытталған, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өздерінің 

меншігіне негізделген және олардың тәуекелдері мен мүліктік жауапкершілігі үшін жеке кәсіпкерлік 

субъектілері атынан жүзеге асырылатын бастамашылық қызметі айтылады.  
ҚР Азаматтық кодексінің 10-б. 1-т сәйкес, кәсіпкерлік- бұл меншік түрлеріне қарамастан азаматтар мен 

заңды тұлғалардың тауарларға сұранымды қанағаттандыру арқылы таза табыс табуға бағытталған, жеке 

меншікке (жеке кәсіпкерлік) не мемлекеттік кәсіпорынды шарушылық басқару құқығына (мемлекеттік 

кәсіпкерлік) негіздеген ынталы қызметі. 

Берілген анықтама кәсіпкерлік әрекеттің келесі өзіндік белгілерін айқындауға мүмкіндік береді: 

1. Кәсіпкерлік әрекет- бұл ықыласты әрекет, яғни тек қана кәсіпкердің өз еркімен оның мүдделері мен 

қалауына сәйкес іске асырылуы мүмкін; 

2. Мұндай әрекет кәсіпкердің толықтай мүліктік дербестігіне негізделеді. Кәсіпкерлік әрекет 

субъектілерінің дербестігі мүліктік және шаруашылық болып табылады; 

3. Кәсіпкерлік әдіс табыс (пайда) табуға бағытталған. Кәсіпкердің әрекетіне коммерциялық сипат беретін 

және нәтижесінде әрекеті шығынды болса да жойылмайтын пайда табу кәсіпкердің басты мақсаты болып 
табылады; 

4. Анықтамаға сәйкес субъект пайданы тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге сұранысты 

қанағаттандыру арқылы табуы керек; 

5. Кәсіпкер азаматтық айналымға өз атынан түседі; 

6. Кәсіпкерлік әрекет тәуекелмен байланысты. Кәсіпкерлік тәуекел – бұл жемісті жұмысқа деген күшті 

ынталандыру; 

7. Кәсіпкерлік әрекет түсінігінің тағы бір қажетті элементі – жауапкершілік. Кәсіпкерліктегі 

жауапкершілікті: шаруашылық әрекет нәтижелері үшін жауапкершілік ретіндегі және міндеттемелер бойынша 

жауапкершілік ретіндегі екі мағынада түсінуге болады. 

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үрдісі барысында кәсіпкерлердің ниеттері мен еріктерін басқа 

тұлғалардың әрекеттерімен білдіру қажеттілігі жиі туындайды. Оған қоса, кәсіпкерлік айналымға қатысушы 

кәсіпкерлердің көбісі заңды тұлға мәртебесіндегі коммерциялық ұйымдар болғандықтан, олар өздігінен әрекет 
ету қабілеттігіне ие емес, осы орайда бір тұлға екінші бір тұлғаның мүддесін бірдіре отырып әрекет ете алатын 

заңда нормалар қарастырылған (көбіне заңды тұлғаның әрекет қабілеттілігі туралы нормалар). Сонымен қатар, 

заңмен бір тұлғаның екінші тұлғаның мүддесіне қатысты заңды маңызы бар әрекеттерді жүзеге асыру бойынша 

қатынастар реттеледі. Осындай өзара қатынастарды құқықтық реттеуді өкілдік және сенімхат атты азаматтық -

құқықтық институт жүзеге асырады. Аталмыш институт Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 

163-177-баптарында бекітілген. 

Кәсіпкерлік қызмет субъектілерін тіркеу әдісі кәсіпкерлік қызметті қандай нысанда жүзеге асыру 

жоспарланады, яғни дара кәсіпкер немесе заңды тұлға нысанына байланысты болады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki
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Мемлекеттік тіркеу субъектіге заңды тұлға мәртибесін беру тәсілі болып табылады. Заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу барысында заңды тұлғаның құрылуы мен өкілдік немесе филиалдың ашылуының 

мақсаттылығы есепке алынбайды, сондай-ақ оның өндірістік-шаруашылық және қаржылық қызметіне араласу 

және оған бақылау жүргізу мақсаты көзделмейді. 

Заңды тұлға құрмай-ақ жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу келіп 

тіркелуі сипатында болады және ол оның тұрғылықты жері бойынша аумақтық салық органында жеке кәсіпкер 

ретінде есепке қою болып табылады. 

Біз осы мақала тақырыбын қорытындылай келе,кәсіпкерлік қызмет  шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік 
қызмет субъектісінің пайда табуға бағытталған өзі жүргізетін қызметі түрі болып табылады. Кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыру барысында кәсіпкерлердің ниеттері мен еріктерін басқа тұлғалардың әрекеттерімен 

білдіру қажеттілігі жиі туындайды және кәсіпкерлік айналымға қатысушы кәсіпкерлердің көбісі заңды тұлға 

мәртебесіндегі коммерциялық ұйымдар болғандықтан, олар өздігінен әрекет ету қабілеттігі 

болмайды.Кәсіпкерлік қызмет субъектілерін тіркеу әдісі  дара кәсіпкер немесе заңды тұлға нысанына 

байланысты болады. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Киздарбекова А. С., Асетова Г.Б.   Кәсіпкерлік құқық: Оқулық. Алматы 2011ж 

2. Мороз С.П.  Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық: Оқулық. Алматы  2009ж  
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АДВОКАТТЫҢ АЗАМАТТЫҚ  ПРОЦЕСТЕГІ МӘРТЕБЕСІ 

 

Тлегенова А. Шоқанова Г. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әр адам азаматтық процесс барысында бiлiктi заң көмегiн алуға құқығы бар. Азаматтар азаматтық iсте өз 

iстерiн өздерi немесе өкiлдерi арқылы жүргiзуге құқылы. ҚР АПК 58-бабында тапсырма бойынша өкiлдiк етуге 

өкiлеттi азаматтардың тiзiмi берiлген. Соның iшiнде ең негiзгiсi, әрi маңыздысы – адвокаттар. 

Адвокат – қорғаушы қызметтiң өзiне тән стилi мен шеберлiгiн меңгерген маман болып қалыптасқан 

адам. Мұның өзi жұмыс сапасына, қызмет тактикасына, қорғауды тиiмдi жүргiзуiне әсер етедi. 
Адвокатура азаматтардың барлық жағдайда құқықтары мен бостандықтарын заң тұрғысынан көмек берiп 

қорғайтын бiрден-бiр заңи ұйым болып табылады. Оның заң көмегiн көрсету түрлерi мен әдiстерi және 

құқықтық негiздерi әр алуан, өзiне тән ерекшелiктерiмен ерекшеленедi. 

Қазiргi нарықтық экономика жағдайына байланысты адвокаттардың көрсететiн қызметтерi әр құқық 

саласы бойынша өзгешеленедi, оған қарамастан, кәсiби және бiлiктi қызмет түрлерiн көрсетуде.  

Адвокаттардың қазiргi таңдағы көрсететiн заң көмегiнiң түрлерi: 

- шешiлуi кәсiби заң бiлiмдерiн қажет ететiн мәселелер бойынша түсiндiрмелер, кеңестер мен жазбаша 

қорытындылар бередi; 

- талап қою арыздарын, шағымдар мен құқықтық сипаттағы басқа құжаттарды жасайды; 

- соттарда, мемлекеттiк және өзге де органдарда азаматтық iстерде, сонымен қатар әкiмшiлiк құқық 

бұзушылық iстерiнде өкiл ретiнде қатысады; 
-  азаматтың талапкер, азаматтың жауапкер өкiлдiгiн жүзеге асырады. 

Сонымен қатар адвокаттар азаматтарға, ұйымдарға, заңдарда тыйым салынбаған өзге де заң көмегiн 

көрсетедi.Адвокаттың көрсететiн заң көмегiнiң түрлерiнiң iшiндегi азаматтық iс бойынша өкiл болып қатысуын 

қарастырайық. 

Азаматтық iсте адвокаттың қатысуының негiзi – тапсырма бойынша iске асырылады және де оның iс 

жүргiзудегi өкiлеттiгi сенiмхатта белгiленедi.Адвокат өзiне жүгiнiп келген азаматтың азаматтық iс жөнiндегi 

азаматтық процеске дейiнгi немесе процессуалдық өкiлеттiк басталғанға дейiн кеңес бередi. Яғни адвокат пен 

өкiл берушiнiң қарым-қатынастары кеңес берген кезден басталады. 

ҚР Жоғары Сотына адвокаттардың қатысуын жаңа ҚР АПК-нің бастапқы жобасына адвокаттардың 

қатысуын қамтамасыз ету құқығы енгізілді. Нәтижесінде жаңа ҚР АПК қабылданды, азаматтық істер үшін 

сотқа кең ауқымды қатысу мүмкіндігін қалдырды, оған қоса сенім білдірілген өкілдердің жоғары заң білімі 

болу керек екенін көруге болады. Адвокаттар қауымдастығыныңпозициясы бойынша азаматтық іс бойынша 
сотта өкілдік етуді толығымен тек адвокаттар ғана жүзеге асыруы тиіс. Осы туралы көп айтылды, бірақ бұл іс 

жүзінде өзекті мәселе болып жалғасуда. Біз үнемі сенім білдірілген өкілдердің сот отырысына кешігуі, сот 

отырысында дұрыс емес және жол берілмейтін әдеп нормаларының сақталмауы, ақылға қонымсыз 

процесуалдық құжаттардың берілуімен талаптар мәлімдеуі, және басқа да осыған ұқсас фактілермен кездесеміз. 

Бұл жай ғана, тек адвокаттар соттарда өкілдік жүргізу керек деген абстрактілі ниеті туралы емес. Ең алдымен, 

құқықтық көмек көрсетудіңортақ стандарттары бойынша және жалпы стандарттарды бұзушылар механизмін 

әшкерелеу.Адвокаттарға қатысты бүгінгі күні бұл мәселелер әзірленуде және тәжірибеде іске асырылуда. Атап 

айтқанда: 
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- адвокат мәртебесін алу үшін арнайы тәртібі заңнамада көзделген (міндетті түрде тағылымдамадан өту, 

міндетті түрде заң мамандығында тәжірибесі болу, лицензия алу); 

-Республикалық адвокаттар алқасымен адвокаттардың кәсіби этикасы туралы Кодекс қабылданып, 

қазіргі таңда қолданылуда және мемлекеттің барлық адвокаттарына бірдей. Оның ережелері мен нормаларын 

бұзғаны үшін адвокаттар тәртіптік жауапкершілікке тартылады, алқадан шығарып тастауы да мүмкін;  

-адвокаттарға қатысты соттардың шығарғанжекеқаулыларының салдары тәртіптік өндіріс түрінде 

жәнетәртіптік жауапкершілік шараларын қолдануа  мәселелері алқаның жалпы жиналысында қаралу болып 

табылады; 
- алқаның жарғысында адвокаттарға қатысты азаматтар мен заңды тұлғалардан түскен шағымдарды 

тексеру тәртібі көрсетілген. Алдымен, шағымдардыадвокаттардың этикасы туралы комиссия тексереді, сосын 

алқа мүшелеріне жалпы жиналыста мәселені қарап және тиісті шешімдерді қабылдау соңғы сатысы болып 

табылады. 

Адвокаттың азаматтық іс жүргізудегі өкілеттігі мәселесіне тоқталсақ,  ҚР жаңа АПК-де адвокаттың 

өкілеттігі арнайы іс жүргізуге куәландырылған рұқсатнамамен және тек жеке өкілеттігіне сенімхат керек (60 

баптың 1 тармағы көрсетілген). Бұл сияқты: талап арызға қол қою, істі төрелік сотқа беру, бітімгершілік туралы 

келісім, медиация тәртібімен реттеу туралы келісім, қатысу рәсімдері, шағымнан толық немесе ішінара бас 

тарту немесе шағымды тану, талап арыздың нысанасын ұлғайтудың немесе азайтудың, талап қоюдың 

нысанасын немесе негізін өзгерту, өкілеттіктерді басқа тұлғаға беруден немесе аударудан, сот актісіне 

апелляциялық, кассациялық тәртіппен шағым жасаудан, жаңадан ашылған немесе жаңа мән жайлар бойынша 

сот актісін қайта қарау туралы арыз беруден, сот актісін мәжбүрлеп орындатуды талап етуден, сот алып берген 
мүлікті алудан, аппеляциялық шағымнан, өтінішхаттан бас тартудан басқа процестік әрекеттерді өзі өкілі 

болып отырған тұлғаның атынан жасауа құқылы. Назар аударсақ, жаңа ҚР АПК-нің 60 бабында өкілдің 

өкілеттігін реттеу көзделген, адвокаттардың қосымша өкілеттігі туралы бөлек 2 тармақта енгізілген. Осы 

көзделген тармақпен адвокат мемлекеттік органдардан, қоғамдық бірлестіктерден, заңды тұлғалардан,  

анықтамалар мен басқа да құжаттарды сұратуға құқылы, оған қоса «Қазақстан Республикасындағы адвокаттық 

қызмет туралы» заңнамасында белгіленгентәртіппенқұқықтық көмек көрсетуге, басқа да әрекеттер 

жасауғақұқылы.Адвокат өз функцияларын орындау үшін қажетті ақпараттарды, оның ішінде, жылжымайтын 

мүлікке қатысты банктік,нотариалдық, зейнетақы аударымдары туралы және басқа да ақпараттарды алуға 

құқылы.  

Адвокат тек қана, өзінің қорғауындағы азаматқа қатысты емес, сонымен бірге, қажет болған жағда

 йда, жауапкерге де қатысты ақпараттарды алуға құқылы, өйткені оның қорғалушысы өзіне қатысты 
ақпараттарды дәлелдеме ретінде алдын-ала береді. Ақпаратты алу тек сот талқылауында емес, сотқа дейінгі 

кезеңінде де сотқа шағымдану үшін айғақтар алу болып табылады.  

Жалпы алғанда, адвокаттың азаматтық процесстегі рөлі мен мәртебесінің жоғарылауына бағытталған 

жаңа қабылданған ҚР азаматтық процестік кодексінің  жағымды жаңалығы ол, дауларды шешудегі 

партисипативтік рәсімдеу туралы нормаларының болуы. Партисипативтік рәсімі судьяның қатысуынсыз, 

тараптардың адвокаттарымен, тараптардың өзара келіссөзімен дауларды реттеу жүргізіледі.  Дауларды 

реттеудегі партисипативтік рәсімікез келген сатыда қолданылады.  Дауларды партисипативтікрәсімі арқылы 

реттеу туралы тараптардың өтінішхаты судьяның кеңесу бөлмесін кетпестен бұрын беріледі.  

Жаңа ҚР АПК-де соттың істі тоқтатуға міндеті және тоқтатуға құқығы көзделген. Партисипативтік 

рәсімдеу кезінде – өндірісті тоқтату ол судьяның құқығы, ал, егер, медиатормен тарапар арасында медиация 

жолымен реттеу туралы шарт жасағанда ғана, судья өндірісті тоқтатуға міндетті.  
Жауапкердің нақты жауапкер екенін анықтау үшін, күштi қорғау қарсы тұруы тиiс, ал бұған тек басты 

роль атқаратын тактиканы қолдана бiлу, қорғау проблемасын ғылыми шешу арқылы ғана қол жетедi. Бұл 

орайда, дәлелдеудiң ауыр жүгiн арқалаған адвокат-қорғаушы жауапкершiлiктi сезiне отырып, дауды нақты, 

дұрыс реттеуге тырысады.  Азаматтық істерді талқылау барысында ақиқатқа жету адвокат – қорғаушының 

белсендiлiгiне байланысты. Сол үшiн ғылыми негiзделген тактикалық ұсынымның болуы адвокат-

қорғаушының iс бойынша қорғауды мақсатты және жете түсiнушiлiкпен жүргiзуiне мүмкiндiк туғызады.Бiр 

сөзбен қорыта айтқанда, адвокат-қорғаушы өз қызметiнің жетік маманы,  ораторлық шеберлігі, кәсiби 

дағдлануы  болып  керек.  

Қолданылған әдебиеттер: 

1. ҚР азаматтық процестік кодексі. 

2. ҚР адвокаттық қызмет туралы заңы. 
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СОТТЫҢ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ОРГАНДАРДЫҢ ШЕШІМІН ОРЫНДАУДЫ  

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

Айтекеев А. 

Қ. Жұбанов Ақтөбе атындағы өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тараптар және олардың өкілдері атқарушылық іс жүргізуге қатысушы адамдар деп танылады. Өкілдердің 

өкілеттілігі заңда көзделген талаптарға сәйкес рәсімделеді. Қажет болған жағдайларда соттар мен басқа да 
органдардың қаулыларын бұлжытпай орындауды қамтамассыз ету үшін сот приставы тартылады. Өндіріп 

алушы мен борышкер атқарушылық іс жүргізуге қатысушы тараптар болып табылады. 

Өз пайдасына немесе мүддесіне атқару құжаты берілген жеке немесе заңды тұлға өндіріп алушы деп 

аталады. Атқару құжатында көзделген талаптарды орындауға міндетті жеке немесе заңды тұлға борышкер деп 

аталады. 

Атқарушылық іс жүргізуге бірнеше борышкерлер мен бірнеше өндіріп алушылар қатыса алады. 

Атқарушылық іс жүргізуге қатысушы тараптардың құқықтары: 

-атқарушылық іс жүргізуге қатысушы адамдардың атқарушылық іс жүргізу материалдарымен танысуға 

құқылы; 

-олардан үзінділер жасауға, көшірмелер алуға құқылы; 

-қосымша материалдар беруге құқылы; 

-өтініштер беруге, атқарушылық әрекеттер жасауға қатысуға құқылы: 
- атқарушылық әрекеттер процесінде ауызша және жазбаша түсініктер беруге құқылы; 

-атқарушылық іс жүргізу барысында туындайтын барлық мәселелер бойынша дәлелдемелер мен 

пікірлерін айтуға құқылы; 

-атқарушылық іс жүргізуге қатысушы басқа да адамдардың дәлелдемелері мен өтініштнріне қарсылық 

білдіруге құқылы; 

-атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша сот орындаушысының әрекеттеріне немесе шешімдеріне 

шағым жасауға құқылы. 

Атқарушылық іс жүргізуге қатысушы адамдар өздеріне берілген барлық құқықтарда адал пайдалануға, 

сондай-ақ атқарушылық іс жүргізу туралы заңдардың талаптарын орындауға міндетті. 

Жеке тұлғалар атқарушылық іс жүргізуге дербес немесе өкілдері арқылы қатыса алады. Атқарушылық іс 

жүргізуге жеке тұлғаның өзінің қатысуы оны өз өкілі болу құқығынан айырмайды. Егер атқару құжаты 
бойынша борышкерге оның өзі ғана орындай алатын міндеттер жүктелсе онда борышкер оларды орындау 

кезінде өкіл арқылы әрекет етуге құқылы емес. 

Ұйымдардың атқарушылық іс жүргізуге қатысуы олардың өздеріне заңмен өзгеде нормативтік құқықтық 

актілерімен және құрылтай құжаттарымен белгіленген өкілеттіліктер шегінде әрекет ететін органдар немесе 

аталған органдардың өкілдері арқылы жүзеге асырылады. 

Ұйым атынан өкілдік ететін адамдардың өз лауазымдылық жағдайлары мен өкілеттіктерін растайтын 

құжаттары болуға тиіс. 

Өкілдердің өкілеттіліктері ҚР-ның Азаматтық заңнамасына сәйкес берілген және рәсімделген 

сенімхатпен куәландырылыды. 

Атқарушылық іс жүргізуге қатысатын өкіл атқарушылық іс жүргізу мен байланысты барлық іс- 

әрекеттерді өкілдік берушінің атынан жасауға құқылы. 
Өкілдік беруші беретін сенімхатта өкілдің мынандай іс- әрекеттер жасауға өкілеттіктері арнайы арнайы 

көрсетілуге тиіс: 

- атқару құжатын ұсынуға және кері қайтарып алуға; 

- өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге (қайта сенім білдіруге); 

- сот орындаушысының іс-әрекеттеріне шағым жасауға; 

- ұйғарылған мүлікті (ақшаны) алуға; 

- бітімгершілік келісім жасауға өкілеттіктері арнайы көрсетілуге тиіс. 

Өкіл бола алмайтын адамдар мен заңды өкілдер. Өкіл бола алмайтын адамдар: 

-18 жасқа толмаған немесе қамқоршылықта немесе қрғаншылықта болатын адамдар атқарушылық іс 

жүргізуде өкіл бола алмайды; 

-Судьялар, тергеушілер, прокурорлар және атқарушылық іс жүргізу органдарының сондай-ақ сот 

апаратының қызметшілері, тиісті заңды өкілдері ретінде атқарушылық іс жүргізуге олардың қатысу 
жағдайларын қоспағанда атқарушылық іс жүргізуде өкіл бола алмайды; 

-Адам егер мүдделері өзі өкілдік ететін адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдарға осы іс бойынша 

заң көмегін көрсетіп жатса немесе бұрын көрсеткен болса сондай-ақ егер ол атқарушылық іс жүргізу органынң 

қызметкерлерімен туыстық қатынаста болса өкіл бола алмайды. 

Атқарушылық іс жүргізуде кәмелетке толмаған адамдардың сондай-ақ сот әрекетке қабілетсіз немесе 

әрекетке қабілеттілігі шектеулі деп таныған адамның құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін заңды 

өкілдері, олардың ата-аналар, асырап алушылары, қорғаншылары немесе қамқоршылары қорғайды. 

Олар өз өкілеттіліктерін куәландыратын құжаттарын табыс етеді. 

http://portal.vkgu.kz:1010/4035/UNITA2/tema%201.1.ppt
http://portal.vkgu.kz:1010/4035/UNITA2/tema%201.2.ppt
http://portal.vkgu.kz:1010/4035/UNITA2/tema%201.2.ppt
http://portal.vkgu.kz:1010/4035/UNITA2/tema%201.3.ppt
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Сот хабар-ошарсыз  кетті деп таныған  адам  қатысатын  атқарушылық іс жүргізуге  оның өкілі ретінде 

хабарсыз кеткеннің мүлкін басқаруға берген  және Қазақстан Республикасының азаматтық  заңнамасында 

белгіленген  тәртіппен өкіл ретінде  тағайындалған адамдар қатысады. 

Мамандардың атқарушылық әрекеттер жасауға байланысты жүргізілетін жұмысты орындағаны үшін 

сыйақы алуға құқығы бар. Бұл сыйақы және мамандар тартуға жұмсалған басқа да шығыстар атқарушылық 

әрекеттер жасау жөніндегі шығыстарға жатқызылады. Егер сот орындаушысы тілмаш, маман атқарушылық іс 

жүргізудің нәтижесіне жеке өзі тікелей немесе жанама түрде мүдделі болса немесе өзгеде мән- жайларда атап 

айтқанда тараптар мен олардың өкілдерімен әділ қарайтынына күмән туғызатын  туыстық қатынаста болса 
олардың атқарушылық іс жүргізуіне қатысуына болмайды. 

Шет қалдыру атқарушылық әрекетер жасау басталғанға дейін дәлелденіп, жазбаша түрде мәлімделуге 

тиіс. Егер шет қалдыруға негіз туындаса және олар жөнінде атқарушылық әрекеттер жасау басталып кеткеннен 

кейін белгілі болса оған орындау процессінде жол беріледі. 

Сот орындаушысынан бас тарту туралы мәселені аумақтық бөлімнің басшысы шешеді, бұл жөнінде 

тиісті дәлелді қаулы шығарады. 

Аудармашыдан немесе маманнан бас тарту туралы мәселені сот орындаушысы шешеді. Бұл жөнінде 

аумақтық бөлімнің басшысы бекітетін тиісті дәлелді қаулы шығарады. 
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Последнее десятилетие характеризуется повышенным интересом к исследованию проблемы коррупции и 

совершенствованию правовых мер борьбы с коррупцией как социальным злом, представляющим собой один из 

основных источников «прямых угроз национальной безопасности» нашего государства. 

Коррупция в органах государственной власти ущемляет конституционные права и интересы граждан, 

разрушает демократические устои и правопорядок, дискредитирует деятельность государственного аппарата, 

препятствует проведению государственных реформ и в конечном итоге подрывает доверие граждан к власти. 

18 ноября  2015 года был принят новый  Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в 
соответствии с которым понятие коррупции существенно расширено (новые признаки введенные впервые и 

выделены нами) - это незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную 

должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к 

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных 

(служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или 

через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно 

подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ (п. 6 ст.1 ) [1]. 

Таким образом, в Законе «О противодействии коррупции», на наш взгляд, отражены впервые дополнительные 

основные признаки состава правонарушения данного явления.  

Согласно п. 2 ст. 2 Закона «О противодействии коррупции», уголовные ответственность и наказание за 

коррупционные преступления предусмотрены Уголовным кодексом Республики Казахстан, административные 

ответственность и взыскание за административные коррупционные правонарушения - Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонарушениях [2]. 

 В п. 2 совместного приказа Генерального прокурора Республики Казахстан и Министра юстиции Республики   

Казахстан отмечалось, что «также следует считать коррупционными иные преступления, совершенные должностными 

лицами из корыстной или иной личной заинтересованности, сопряженные или создающие условия для коррупции». 

Вопрос о том, какие иные преступления в соответствии с п. 2 данного приказа относятся к коррупционным, вызвало 

определенные трудности в теории уголовного права и следственно-судебной практике [3]. 

 Административные правонарушения являются частыми в сфере государственно-властных отношений, 

в системе государственного управления. Согласно статье 25 главы 3 раздела 2 «Административное 

правонарушение и административная ответственность» нового Кодекса Республики Казахстан об 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004095145
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004116506
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административных правонарушениях (далее – КоАП), введенного в действие с 1 января 2015 года, 

«административным правонарушением признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 

действие или бездействие физического лица или противоправное действие или бездействие юридического лица, 

за которое настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность» (п. 1). Административная 

же ответственность наступает в том случае, если правонарушение по своему характеру не влечет за собой 

уголовной ответственности (п. 2) [4]. 

 В отличие от иных административных правонарушений коррупционное правонарушение всегда 

совершается в форме умышленного действия. С учетом предусмотренных Кодексом об административных 
правонарушениях составов административных коррупционных правонарушений под административным 

коррупционным правонарушением понимается умышленное общественно опасное действие лица, 

уполномоченного на выполнение государственных функций, или приравненного к нему лица, выразившееся в 

незаконном получении лично или через посредника материальных благ за входящие в его полномочия действия 

(бездействие) в пользу лица, предоставившего такие блага (вознаграждение), а также умышленные действия 

физического лица по предоставлению вознаграждения, если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния. 

К числу наиболее распространенных правонарушений, которые являются весьма опасными формами 

проявления конфликта интересов на государственной службе, можно отнести осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности государственными служащими, получение незаконного материального 

вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к 

нему лицом вознаграждения от физических или юридических лиц. 
Административная ответственность и ее виды не относятся к элементам состава административного 

правонарушения, а являются признаком самого административного правонарушения как вида юридической 

ответственности. 

За совершение административных коррупционных правонарушений КоАП РК установлено 

административное наказание только в виде административного штрафа в строго фиксированном количестве 

месячных расчетных показателей на день совершения административного правонарушения. Следует учитывать, 

что судья суда первой инстанции или судья суда апелляционной инстанции при рассмотрении дела об 

административном коррупционном правонарушении, совершенном физическим лицом (получившим или 

давшим вознаграждение в виде имущественных благ), если в отношении этого лица имеются смягчающие его 

ответственность обстоятельства и отсутствуют отягчающие такую ответственность обстоятельства, вправе 

сократить предусмотренную санкцией статьи сумму административного штрафа, но не более чем на тридцать 
процентов. В отношении юридических лиц сокращение размера административного штрафа не предусмотрено. 

За совершение административных коррупционных правонарушений Кодексом не предусмотрена возможность 

применения иных основных или дополнительных видов административного наказания как в отношении 

физических, так и юридических лиц. 

Лицо считается совершившим административное коррупционное правонарушение в течение одного года 

со дня полного исполнения постановления судьи о привлечении этого лица к административной 

ответственности в виде административного штрафа. Постановление может быть исполнено привлеченным к 

административной ответственности лицом добровольно либо в принудительном порядке путем удержания 

суммы административного штрафа из заработной платы или путем обращения взыскания на имущество, 

принадлежащее правонарушителю на праве личной, долевой либо совместной собственности. 

КоАП РК в качестве дополнительного административного наказания предусмотрена конфискация 
предмета, явившегося орудием совершения административного правонарушения, а также имущества, 

полученного вследствие совершения административного правонарушения, но только в том случае, если этот 

вид административного наказания предусмотрен санкцией соответствующей статьи Кодекса. Однако за 

административные коррупционные правонарушения не предусмотрена конфискация имущества, явившегося 

предметом вознаграждения (неосновательного обогащения). 
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АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ САЛЫНУ ТАРИХЫ 

 

Әбілхай Ж.И., Аликулова Н.С. 

Қ. Жұбанов Ақтөбе атындағы өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстанның батыс өңіріндегі мәдени-экономикалық жағынан дамыған ең ірі басты қала – Ақтөбе 

қаласы.  

Алғашында әскери бекініс ретінде салынып, кейін қала мәртебесін алған бұл шаһардың 150 жылға жуық 

тарихы бар, киелі елді – мекен болып табылады.  

Ең алдымен, «Ақтөбе» сөзінің мән-мағынасы мен шығуына тоқталар болсақ, ол туралы халық арасында 

түрлі аңыздар кең тараған.  

Олардың бірі, жерлесіміз, халық ақыны Нұрпейіс Байғанин «Ақтөбе»  сөзінің мағынасы туралы мынадай 

дерек келтіреді: «Бұл өңір ер Мамайдың жайлауы болған. Бір жазда оның Қырым ханзадасына ұзатылғалы 

отырған сүйікті қызы қайтыс болып, Мамай қатты қайғырады. Қызын биік төбенің басына жерлеп, аппақ болып 

көрінуі үшін бор тастармен қоршатады. Заман өте келе бор тастар үгітіліп, төбе ақ төбеге айналады. Содан бұл 

төбе «Ақтөбе» атанған».  

Тағы бір аңыздарда, бұл өңірде халық қорғаны болған, күшті, шайқаста ешкім жеңе алмаған Қарасай 
деген батыр өмір сүрген. Оны жаулары алдап, қолға түсіріп өлтірген. Олар Қарасайдың денесін көмуге рұқсат 

бермеген. Бірақ, халық оның денесін ұрлап алып, жерлеп, қабірдің үстіне ақ балшық топырақтан үлкен төбе 

тұрғызған [1,8-9 бб.]. Кейін ол төбе – «Ақтөбе»  деп аталып кеткен деседі.   

Жоғарыдағы мәліметтерге, сүйіне келе, «Ақтөбе»  - «ақ» «төбе» деген екі сөзден құралған, яғни «ақ, биік 

төбе», «биік жердегі мекен» деген мағынаны білдіреді. 

Қазақ даласын, оның ішінде Кіші жүз жерін, отарлау 1872 жылы ІІ Екатеринаның Орынборда Шекара 

Комиссиясын құру туралы жарлығынан соң жедел қарқындай түсті.  

1809 жылы князь Волконский Кіші жүзді басқару үшін Хан Кеңесін тағайындады, осы кезден бастап, 

Кіші жүз қазақтарының жерін Орынбор әскери казактарының меншігіне беру ісі басталды.  

1810 жылы Елек және Бердянка аралығындағы кең байтақ жер қазақтардан тартып алынды. Ал, 1834 

жылы граф В.А.Перовский Орынбор бекінісінен Сібір шекарасының аралығында бекіністер салу жобасын 
жасап, бекіністер салынған қазақ жерлерінің Орынбор әскери казактарының иелігіне берілуіне негіз жасады [1, 

5-6 бб.]. 

Алғашқылардың бірі болып, қазіргі Ақтөбе облысының аймағына 1845 жылы Ырғыз (Орал) бекінісі 

салынып, Қарабұтақ форпосты бақылау пунктіне айналды. Бұл бекіністер патша үкіметіне Оңтүстік 

Қазақстанды отарлау ісін жүзеге асыруға мүмкіндік жасады.   

Патша үкіметенің отарлау саясатына, жер дауына байланысты қазақтардың наразылықтары мен бас 

көтерулері болып тұрды. 

1869 жылғы қабылданған жаңа Ережеге қарсы Орынбор өлкесіндегі Орал, Торғай облыстарында 

толқулар болған болатын.  

Олардың бірі – 1869 жылы наурыз айының соңында Елек және Қобда өзендерінің бойында 600-700 

адамдық  қазақ жасақтары құрылып,   10 айға жуық өз қарсылықтарын көрсеткен болатын [2, 11 - б.].   

Жаңа Ережені қабылдамаған қазақтардың қарсылықтарын басып-жаншу үшін Ақтөбе территориясына 
Орынбордан жазалаушы отряд шығарылады. Подполковник А.Круторожиннің жетекшілігімен екі казак 

жүздіктер жіберілді. Олар дала халқының көтерілістерін басып жаныштайды [3, 5-б.].  

Осы толқулардан қауіптенген Ресей үкіметі 1869 жылдың көктемі мен жазы және күзінде Кіші жүз 

территориясына жазалаушы отрядтарды аттандырды. Осы жазалаушы отрядты өлкеде тұрақты ұстау үшін 

қазіргі Ақтөбе өңірінде бекініс салу мәселесі күн тәртібіне қойылды.  

1869 жылы мамыр айында  Елек және Қобда өзендерінің аралығына  Орынбордан екінші отряд бағыт 

алды. Отрядта құрамында Орынбор казактарының №4 батальонының  2 ротасы, Орынбор казактарының 

жүздігі, 169 жауынгерлік губерниялық батальон командасы және 14 зеңбірекші бар әскери болды [1, 7-б.].  

Отрядты полковник Ю.А.Борх басқарды.  

Отряд 1869 жылы 14 мамырда Ақтөбе тоғайлылығына келіп, бес күннен кейін, яғни 19 мамырда 

артиллериядан бірнеше дүркін оқ атып, оқиғаны көруге әдейі келеген Торғай облысының әскери губернаторы 
Л.Ф.Баллюзектің рұқсатымен Ақтөбе  бекінісінің негізі қаланды.  

Ақтөбе бекінісінің негізі қалануы туралы Петербургтен шығатын «Биржевые новости» газетінде: 

«Ақтөбе бекінісінің орны ретінде Елек өзенінің сол жағалауы Илецкая защита бекінісінен 180 шақырым (верст), 

Ильинка станциясынан 170 шақырым жердегі Қарғалы өзенінің құйылысындағы, Орынбор-Қазалы керуен 

жолына жақын жер тандалды» былай жазылды [1, 8-б.].   

Бекініс жергілікті халықты ұдайы бақылып отыруға, олардың қарсылығын басуға пайдаланылды. Бекініс 

құрылысына Ақтөбе алқабының ортасындағы екі биік төбе лайықты деп ұйғарылып, алғашында 8900 десятина, 

ал кейіннен 27101 десятина жер бөлініп берілді [3, 7-б.]. 

Бұл жерлер жергілікті қазақтардың қыстаулары болатын, олардан аталған жерлер тартып алынып, 

мемлекет қарамағында алынған еді.   
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Бекіністе құрылыстың бой көтеруі туралы жазушы Құрал Тоқмырзин «Әулие Әжібай би немесе Дала 

данышпандары» деген кітабында Ақтөбенің салынуына байланысты халық арасында таралған аңызды мысалға 

келтіреді. Онда орыстар 18 ескекті шхунамен ағаш және басқа құрылыс бұйымдарын әкеліп, Елек өзенінің сол 

жағындағы қыратты төңіректен саман соғып, тұрғын үйлер сала бастайды, Елек өзенінің тасып, аймақты су 

шайып кететіндіктен, орыстар өз қоныстарын қырдың нақ басына салуды ұйғарады. Бірақ құрылыс 

аяқталғанда, бір түн ішінде құрылыстар құрап, типыл болады.  

Осылайша, бекіністегі құрылыстар пайдалануға берілмейді. Кейін бекініс құрылысын салуға қаржы 

бөлген бай көпес бекініске келіп, үй-жайдың құлаудан сақтаған кісіге бәйге жариялайды. Бір шоқынған қазақ 
келіп, екі шошқаны биік төбенің басындағы қорымды ала бауыздатып, қанын айналаға шаштырып, арақ ішіп, 

тойлайды. Түн ортасында қорымнан сәуле шашылып, үрейлі дыбыстар шығады, таң ата қорым үстінен найзағай 

ойнап, бір топ аққу қиқулап көкке көтеріліп, түстікке бет алады. Артынан қатты нөсер жаңбыр жауған, содан 

кейін ғана бекіністегі құрылыстар құламайтын болды [1, 9-10-б.]  – деседі.   

Бекіністе құрылыс жұмысы қайта басталып, қарауыл алаңдары, қару- жарақ қоймалары,  саманнан жаңа 

үйлер бой көтере бастайды. 

Алғашқы жылы бекіністе 357 солдат қыстап шыққан, 70 – жылдардың ортасына дейін бекіністе тек 

әскерилер ғана қоныстанғандықтан, алғашқы көше атаулары «Гарнизонная», «Крепостная» деп аталды.  

Тек 10 жылдан кейін, 1878 жылы көктемде бекініске алғашқы арнайы қоныстанушылар - Воронеж 

губерниясынан 9 шаруа отбасылары келіп қоныстанды. Кейін 1879 жылы наурыз айында бекініске Рязань және 

Тамбов губернияларынан тағы да 16  отбасы келді [4, 216- 217 бб.]. 1879 жылдың аяғында бекіністе тұратын 

халықтың саны 488- ге жеткен. 
Осылайша, Ақтөбе бекінісіне Ресейдің орталық ауданынан алғашқы қоныс аударушылар толқыны 

ағылды. Осы жағдайдың салдарынан бекініс өзінің әскери сипатын жоғалтып, қалалық қонысқа айнала бастады. 

1880 жылы Ақтөбе бекінісі –Торғай облысының Елек уезінің орталғына айналды.  

1891 жылы 25 наурызда Ақтөбе әскери бекінісі ресми қала болып аталынды [3, 9- б.].  

Осылайша, Ақтөбе бекінісінің негізі қаланып, патша үкіметінің аймақтағы тірек пункіне айналды.   
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЛАГЕРЬЛЕР ЖҮЙЕСІ. КЕҢГІР КӨТЕРІЛІСІ 

 

Атаниязов Н.К 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

«Жеке адамға табынушылық» - деген заман ұзақ жылдар бойы құлаш жайып, еліміздің көп аймақтарын 

ауыр қасіретке душар етті. Тарихымызға түскен қара дақтар сырт көзге «әдемі», «шынайы» етіп жазылған 

«Кеңес Одағының тарихының» терең қойнауында қалып, олар туралы кеңестік идеология басқаша баға беріп, 

айтуға, жазуға тыйым салды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев сол заманның ауыр зардаптарын былайша сипаттайды: 
«…тоталитарлық жүйенің ол кездегі адамдарға түсірген зардабы өте көп болды. Ол кездегі көп мәселені біз 

білмейміз. Тек қана қарсы шықсаң, күшпен жаншып, күшпен құрту болды». Сондай қасіреттің бірі - қазақ 

жерінің түрмелер мекеніне айналуы еді.  

Ұлы Отан соғысы жылдары жоспар бойынша құрылған алғашқы жеті лагерьлік аймақтың біреуі - 

Қазақстан болды. ГУЛАГ жүйесі орналасуға тиісті КСРО-ның 25 облысының 7 облысы Қазақстанның (Ақтөбе, 

Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қарағанды, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстары) үлесіне тиді. 

Кеңес үкіметі «ГУЛАГ жүйесін» құруда Ф.Дзержинскийдің «Республика қылмыскерлерге мүсіркеп қарай 

алмайды және оларға көп қаржы бөле алмайды. Олар өз еңбегімен өздеріне қажетті шығынды жабуы керек, 

оларды жолсыз, елсіз мекендерге қоныстандыру керек» деген теориясын негізге алды [5, 7 б]. Бұл теорияның 

экономикалық қана емес, үлкен саяси-стратегиялық мәні болды. 

Осы принцип негізінде 1940 жылы Кеңгір жағасындағы бұрынғы пионер лагерінің орнына КСРО Ішкі 

істер халық комиссариатының (НКВД) «Жезқазған лагері мен ГУЛАГ комбинаты» құрылды. Ол сол жылы 1 
сәуірден бастап жұмыс істеді. Басты міндеті Жезқазған мыс комбинатын жедел салып бітіру болды. 1943 жылы 

өндірістің іске қосылған және салынып жатқан нысанының бәрі НКВД-ға беріліп, «Жезқазған еңбекпен түзеу 

лагерь-комбинатына» айналды. Соғыстан соң лагерьдегі 12 мың тұтқынға майданда қолға түскен 8 мыңдай 

неміс пен жапон қосылды [6, 76 б]. Лагерь кеңейіп, үш негізгі бөлімшеге бөлінді, олар: Кеңгір, Жезқазған және 

Қарсақбай. 1947 жылы атауы «№4 Ерекше лагерь» немесе «СтепЛаг» деп өзгертілді. Атауы өзгергенмен, 

лагерьдегі азапты тұрмыс тұралай түсті. [1, 7 б] 

Степлаг тұтқындары тек қана өнідірістік кәсіпорындарда жұмыс істеді. Әр бригадада 15-20 адамнан 

болды. Тұтқындар мыс кенін шығаруда жұмыс жасады. Бұрғылау құрғақ күйде жүргізілгендіктен, бос қазбаның 

шаңы тубуркулез және силикоз ауруларына алып келетін [6, 79 б]. 
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1953 жылдың 27 наурызында Кеңес өкіметінің кең ауқымды амнистиясы жарияланды. Амнистия бес жыл 

мерзімге дейін сотталғандарды тегіс босатты. Дегенмен Степлагтағы саяси тұтқындардың көпшілігінің сотталу 

мерзімі 10 жылдан 25 жылға дейінгі аралықты қамтығандықтан, олар бұл жеңілдікке түскен жоқ. Бұл жағдай 

тұтқындардың ашу-ызасына тиді. Сондай-ақ Әскери тұтқындардың ішіндегі ай сайынғы адам өлімі 10-15 

адамнан аспаса, арнаулы контингентінің ішінде ол 1000-1300 адамға жетті. Жатын орынның қолайсыздығы, 

қарапайым тазалықтың сақталмауы, медициналық жәрдемнің болмауы тұтқындардың ішінде жұқпалы 

аурулардың көбеюіне әкеліп соқтырады. Тек 1949 жылдың өзінде 13 974 адам дизентериямен, 2361-сүзекпен, 

паратифпен, 1002-т.б. түрлі аурулармен ауырған. [4, 5 б.]. Осындай ауыр жағдайлар саяси тұтқындардың 1954 
жылы 16 мамырда бүкіл ГУЛАГ жүйесін дүр сілкіндірген Кеңгір көтерілісіне шығуына себеп болды.  

1954 жылдың 16 мамырында 3 лагерь бөлімшесінің 60-қа жуық тұтқындары күзетшіге бағынбай, басқа 

лагерь территориясына кіріп кетті. Қосымша шақырылған әскери күзетінің көмегімен тәртіп бұзушыларды 

ұстап, абақтыға жапты. Бірақ тұтқындар наразылығын енді тоқтату қиын еді. 17 мамырда лагерь басқармасы 

бастығының лагерь пункттері арасында атыс топтарын орналастыру жайлы бұйрығы да тұтқындарды тоқтата 

алмады. 18 мамырда тұтқындар көтерілісі қарулы қарсылыққа ұласып, лагерь бөлімшелерінде баррикадалар, 

бекіністер құрыла бастады. Көтерілісті ұйымдасқан түрде басқару үшін арнайы басқарма құрылып, оның 

бастығы болып Қызыл Армияның бұрынғы офицері К. Кузнецов тағайындалды [4, 5 б.].  

40 күнге созылған бұл көтерілістің ұйымдасқан түрде өтуі лагерь басшылығын қиын жағдайда қалуына 

әкеп соқты. Сондықтан Кеңгір көтерілісі шұғыл түрде Орталыққа хабарланып, Жезқазғанға Мемлекеттік 

қауіпсіздік министрі Серов, Ішкі істер министрі Круглов, КСРО Бас прокуроры Руденко, КОКП Орталық 

Комитеті Төралқасының мүшесі Фурцева келіп кетті. Тұтқындар мен басшылық бір мәмілеге келе 
алмағандықтан, енді көтерілісті күштеп басуға әрекеттер жасалды. Көтерілістің 40-шы күні, яғни 26 маусымда 

лагерьдің үш қақпасы және 8 қосалқы жол арқылы жалпы саны 1600 адамнан тұратын әскери күзеттің екі 

дивизионы мен ішкі күзеттің бір дивизионы, 98 арнайы үйретілген иттері бар топ, үш өрт сөндіргіш мәшине 

көтерілісшілер бекініп жатқан жерге басып кірді. Оларға жол салып, баррикадаларды талқандау үшін бес Т-34 

танктері қолданылды. Ресми деректерге сүйенсек, көтеріліс барысында 37 адамның мәйіті табылған 61 тұтқын 

госпитальға жеткізіліп, оның 9-ы қайтыс болған 54 тұтқын, 40 солдат пен офицерлер әртүрлі дене 

жарақаттарын алды. [2, 5 б.]. Осындай үлкен күшпен басылған көтеріліске қатысқан 5200 тұтқынның тағдыры 

оңай болған жоқ. Белсенділік көрсеткендер түрмеге жабылды, сондай-ақ Магаданға, Озерлагқа жер аударылды. 

Көтеріліс басшыларының істері Қазақ КСР Жоғарғы сотының көшпелі сессиясында қаралып, көтерілісті 

ұйымдастыру ұйымына кірген Э.И.Сученков, Г.И.Келлер, В.П.Рябов, Ю.А.Кномпус, В.П.Скирчук, 

В.В.Иващенко өлім жазасына кесілді. Көтеріліс басшысы К.И.Кузнецовқа кесілген өлім жазасы Қазақ КСР 
Жоғарғы сотының қаулысымен 25 жыл мерзіммен алмастырылды. Көтеріліс басылғанмен, ресми басшылық 

саяси тұтқындардың ісін қайта қарауға мәжбүр болып, 8 мың тұтқынды ақталып, бостандық алды [4, 5 б.].   

Бүкіл лагерьлер жүйесін дүр сілкіндірген Кеңгір көтерілісі Степлагтың күйреуінің басы болды. 1955 

жылдан бастап лагерьдің басқару әкімшілігі қысқара бастады. Талай мың адамның тағдырына тауқымет әкелген 

Степлаг 1957 жылы мүлдем жабылды. Кеңгір көтерілісі А.И. Солженицыннің «Архипелаге ГУЛАГ»  еңбегінің 

«Сорок дней Кенгира» атты бөлімі арқылы көпшілікке мәлім болған еді. Сондай-ақ көтеріліс туралы хабарлар 

алғаш шетел басылымдарында жарық көрді. Атап айтсақ, 1955 жылы Жезқазғаннан Мордовиядағы 

Дубровлагқа аударылған украин әйелдері көтерілісшілердің хатын жасырын түрде шетелге бере алды. Ол хат 

1956 жылы Лондонда жарияланды. АҚШ-та көтерілісшілерді қолдау мақсатында митинг ұйымдастырылды [4, 5 

б.]. Әйтсе де, бұл оқиға кеңестік тарихнамада құпия күйінде сақталып, бұл көтеріліс жайлы айтуға және жазуға 

тиым салынды.   
Кеңгір көтерілісі соғыстан кейінгі кеңестік лагерлер тарихының ең әйгілі әрі ең қайғылы оқиғасы болып 

тарихқа енгені сөзсіз. Десе де, бұл оқиға әлі де терең зерттеуді қажет етеді.  
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДА ЕҢБЕКТЕГІ ЕРЛІКТЕРІ 

Сүгірәлиева Г.Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы екінші дүние жүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа 

енді. 1939 жылы 23 тамыздағы шабуыл жасаспау туралы Кеңес Одағымен жасалған келісімді бұзып фашистік 
Германия соғыс жарияламастан КСРО-ң  аумағына басып кірді. 

Соғыстың алғашқы кезеңінде Кеңес халқы үшін өте күрделі жағдайда өрбіді. 1941 жылдың соңына қарай 

Кеңес Одағы стратегиялық ресурстары мен өндіріс орындары шоғырланған үлкен аумағынан яғни Украйна, 

Белоруссия, Мәскеуге дейінгі еуропалық Ресейден айырылды. Осындай жағдайда Қазақстанның ролі күшейді. 

Соғыс қара және түсті металдың,  көмір мен мұнайдың, сирек кездесетін металдың кең көлемде қажет етті. 

Мысалы, 38 күннің ішінде Жезқазған марганец кеніші іске қосылды.  

Өйткені, бұл металды өндіретін кәсіпорын жау қолында қалып қойды, ал маргенецсіз жоғары сапалы 

болат қорыту мүмкін емес еді. Қазақстан КСРО-ның негізгі әскери-өнеркәсіптік базасына айналды. 1941-

1945жж Қазақстанда эвакуациланған өндіріс орындары қоса есептегенде 460 кәсіпорын пайда болды. [1, 54-б]. 

Республика Одақ бойынша қорғасынның 85%, мыстың 35 %, молибденнің 60%, полиметал кенінің 79% берді. 

Республика экономикасын соғысқа бейімдеп қайта құру басталды. Қазақстанның соғыс жылдарындағы 

экономикасына майдан шебінен көшірілген зауыттар мен фабрикалар қосылды. Республикаға 249 кәсіпорын 
көшіріліп әкелінді. Олардың 107-і тез арада қатарға қосылып, майдан тапсырмаларын орындап жатты. 

Көшіріліп әкелінген зауыттар негізінен Алматы, Орал, Шымкент, Семей, Қарағанды, Ақтөбе қалаларынан 

көшірілді. Өнеркәсіптерді Қазақстанға көшіру екі рет жүргізілді. Алғашқысы 1941 жылдың аяғы мен 1942 

жылдың басы, екіншісі 1942 жылдың күзінде. Кәсіпорындар негізінен Мәскеу, Ленинград облыстарынан 

Украйна, Белоруссия жерлерінен келді. 1941 жылдың екінші жартысында республикаға барлығы 142 кәсіпорын 

көшіріліп әкелінді. Тек Алматының өзінде 34 зауыттың, фабрика мен цехтың жабдықтары 

орналастырылды.Олардың ішінде Луганск паравоз жасау зауытының бір бөлігі, Харьков вагон жөндеу зауыты 

және басқалар бар. Ақтөбе ферроқорытпа зауыты Ақтөбеге Запорожье ферроқорытпа зауытының жабдықтарын 

алды,сонымен бірге  Мәскеу рентген зауыты, Витебск арақ зауыты, Днепропетровскінің «Большевик» зауыты 

келді [2,225-б]. 

Мелитополь насос зауыты Ақмола қаласына, Мурманскінің «Автотрактордеталь» зауыты Ақмола 
облысының Макинск қаласына, Алматы қаласы мен облысына Ивантеевка тоқыма фабрикасы, Реут мақта иіру 

фабрикасы, Қостанай қаласына Симферопольдің былғары зауыты, Херсонның «Большевичка» фабрикасы, 

Егорьевскінің «Комсомолец» станок жасау зауыыты Қостанай облысының Тоғызақ станциясына әкелінді. 

Республикаға 1,5 млн. астам адам көшіріліп әкелінді. 1943 жылы қорғаныстық маңызы бар ондаған 

кәсіпорындар іске қосылды, бұрыннан істеп тұрған кәсіпорындар өнім өндіруді арттырды.Соғыс жылдарында 

Қазақстанда өнеркәсіптің мүлде жаңа саласы – қара металлургия құрылды. Дөң кен байыту комбинатының 

негізінде Ақтөбе ферроқорытпа зауыты 1943 жылдың қаңтарында 7,635 тонна феррохром балқытты, 1944 жылы 

феррохром өндірісі 20526 тоннаға жетті, ал 1945 жылы зауыттың ферроқорытпа өндірісі 3 есеге көбейді[3,19-

20бб].  

Ақтөбе химия комбинаты бор, фосфор қышқылдарын, сода шығаруды жолға қойды. Шымкент дәрі-

дәрмек жасау зауыты шөптен дәрі жасауды игерді. Теміртауда Қарағанды металлургия комбинатын салу қолға 

алынды. Машина жасау зауыттары Алматыда, Шымкентте, Қарағандыда іске қосылды. Балқаш, Қарсақпай мыс 
қорыту зауыттары күшейді. Түсті металл шығару өсті. Тамақ өнеркәсібінің: Шымкентте жеміс-жидек консерві 

комбинаты, Алматы, Қарағандыда кондитер фабрикалары, Петропавлда темекі фабрикасы пайдалануға берілді. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында Кеңес мемлекеті соғыс алдындағы жылдарда жіберген жаңсақтарды түзетуге 

мәжбүр болды. Соғыстың барысында Кеңес мемлекеті еліміздің шығыс аймақтарының дамуын, соның ішінде 

Қазақстанның да өсіп өркендеуін жеделдетті.Соның нәтижесінде жаңа өнеркәсіп орындары пайда болды. [1, 55-

б].  

Соғыс кезінде ауыл шаруашылығында жағдай төмендеді. Ауыл шаруашылық еңбеккерлерінің саны 1939 

жылмен салыстырғанда 1942 жылы 600 мыңға кеміді. Өйткені майданға шақырылғандардың үштен екісі ауыл 

еңбеккерлері болғандықтан, колхоздарда еңбек еткендердің 80% әйелдер құрады.  

Соғыстың алғашқы күндерінен бастап Қазақстан майдан арсеналына айналып, майдан мен тылды қару-

жарақпен, оқ-дәрімен, азық-түлікпен қамтамасыз ететін аймаққа айналды. Колхозшылар еңбектегі өшпес 
ерліктерін жасады, 1943 жылы Ақтөбе облысы, Құрман колхозының звено жетекшісі Ш.Берсиев 

құрғақшылыққа қарамастан тариының әр гектардан 202 центнер өнім алып,әлемдік рекорд жасады.  

Оған көрші Қызылорда облысы «Авангард» совхозының звено жетекшісі Ы.Жақаев күріш өсіруде 

рекордтық көрсеткіштерге жетті. Сонымен бірге Ким Ман Сан әр гектарынан 150 центнер күріш өндірді. 

Жезқазған ауданы Амангелді атындағы колхоздың шопаны Ж.Мұқашов жыл сайын әр жүз саулықтан 180 қозы 

алып, мал басын аман сақтады. Атырау облысы «Жаңа талап» колхозының жылқышысы Ш. Шұғаипова бір 

мыңнан астам жылқыны ешқандай шығынсыз бақты. [4,109-б].Жалпы соғыс кезінде Қазақстанның ауыл-село 

еңбеккерлері өздерінің патриоттық және еңбек парыздарын айтарлықтай өтеді. 1941–1945жж. олар майдан мен 

елге 5829мың тонна астық, 734мың тонна ет және басқа да азық-түлік, өнеркәсіп үшін шикізат берді. 

http://engime.org/saba-tairibi-fosfor-osilistariallotropiyali-trozgeristeri-jalp.html
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Қазақстан халқы Кеңес армиясы үшін танк жасауға, тіпті бүтін танк колонналары мен эскадрильялар 

жасауға қаржы жинады.  

Бұл қаржыны «Қазақстан колхозшысы», «Қарағанды шахтері», «Қазақстан металлургі», «Қазақстан 

пионері» деген атауға ие болған. Қазақстандықтар арнайы әскери техникалар құруға, армия мен флотты 

қаруландыруға жинаған жарналары 480 млн. сомды құрады. [5, 2-б]. Армия үшін жылы киімдер жинау 

науқанының да маңызы да зор болды. Тек Қазақстан ғана 1944 жылы қараша айына қарай 111,5 мың шолақ тон, 

312 мың пима, 181,8 мың мақта кеудеше, 220,5 мың құлақшын, жүз мыңдаған қолғап, шұлық  берді. Соғыс 

жағдайы Қазақстанның индустриялық дамуын тежеген жоқ. [5,259-б]. Соғыс жылдарында республика халқы 
майданға 1600 вагон жеке, топтық және ұжымдық сыйлықтар жөнелтті. [6,29-б].  

Сонымен, жұмысшылар мен инженер-техникалық қызметкерлердің соғыс жылдарындағы жанкешті 

еңбегінің арқасында индустрияның жетекщі салалары пайда болды, Қазақстанды Одақтың аса маңызды 

аймақтарының және майдан арсеналдарының біріне айналдырды. Тылдың майданға көмегі жауынгерлердің 

жағдайын жақсартып қойған жоқ, сонымен бірге олардың әскери рухын көтеріп, жауды жеңуге деген 

жігерлерін қайрай түсті. 
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АЛАШ ЗИЯЛЫСЫ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

 

Елеусіз Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 
Тәуелсіз ел тарихында «Алаш» зиялыларының алар орны ерекше. Алаш партиясы тәуелсіздікке апарар 

жолға салынған көпір іспеттес. Осы Алаш партиясында жүріп, халқына қызмет етіп, көзге түскендердің бірі де, 

бірегейі - Ахмет Байтұрсынұлы. Отызыншы жылдары сталиндік озбырлықтың құрбаны болған ұлы ғалым-

лингвист, әдебиет зерттеуші, ақын аудармашы, публицист Ахмет Байтұрсынұлының ардақты есімі қазіргі қайта 

құру заманы арқасында ақталып, артына қалдырған асыл мұрасы халыққа қайта оралды. Сол мұрасының 

ішіндегі орыны ерекшесі ағартушылық  бағытындағы  еңбектері. 

Ахмет Байтұрсынұлы - 1872  жылы 5 қырқүйекте Торғай уезінің Тосын болысында дүниеге келген. 

Ахметті әкесінің інісі Ерғазы 2 сыныптық орыс-қазақ мектебіне береді. Осы мектепті 1890 жылы аяқтап, кейін 

1895 жылы Орынбордағы мұғалімдер мектебін тәмәмдайды.  

Ахмет өзі туралы Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағаты  81- қоры, 1- тізбесі, 1652- 

ісі, 6- парағында Ресей коммунистік партиясының «Жауапты қызметкерлерге арналған сауалнамасында: 
Әйелім: Бадрисафа, балаларым: Қазихан – 14 жаста , Алмат- 7 жаста, Шолпан- 5 жаста, ағаларым Қали, Кәкіш, 

інім -Мәшен - Торғай уезінен, қарындасым Зиляш - Қостанай уезінен”- деген қатарды кездестіруге болады. 

Бұдан біз Ахметтің жұбайы, сонымен қатар 3 баласы болғандығын білеміз. Ахметтің өмір жолы өте ауыр 

екендігін тарих беттерінен көруге болады. Жер аударылды, қамауға  алынды, ақыр соңы ату жазасына кесілді 

[1]. 

Ахмет Байтұрсынұлының немересі Айман Байсалова, жиеншары Меруерт Тыныбекованың Ахмет  

туралы айтқан сұхбатында: 

Оның өмірі өмір емес, тозақ болды. Ахмет Байтұрсынұлы Архангельск облысынан бүкіл атақ-

дәрежесінен, денсаулығынан айырылып, арып-ашып оралды. Жұмысқа орналасуы екіталай болып, жан бағуы 

қиын болғанын айтады. Ахмет Байтұрсынұлының жұмысқа тұрмақ болған әрекеттері сәтсіз болды. Ол қандай 

жұмыс болсын, тіпті театрда бақылаушы, ауруханада медбрат болып істеуге әзір болды. Ақыры жолы болып, 

қаланың шетіндегі  казактар тұратын Малая станса ауданында жұмыс істейтін дәрігер Морозовты 
жолықтырады. Морозов өзінің жаңа қызметкерінің алдымен денсаулығын түзетіп, нан алатын карточка алуына 

көмектескенін Байтұрсынұлының ұрпақтары айтты. Ахмет Байтұрсынұлы медициналық  мекемеде қандай  

жұмыс істеген ? Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай – үйінің директоры Райхан Имаханбеттің 

айтуынша, ол  емханада  қазақ  тілінен сабақ  беріп, аудармамен айналысқан. Аударма жұмыстарын табуға ол  

кезде  Қазақ педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасына жетекшілік еткенпрофессор 

Құдайберген  Жұбанов  көмектесіпті [2]. 

Бұндай  өмірді көз алдымызға  елестетудің  өзі  қиын. Сондада  өмірдің  қиындығына мойымай алған 

бетінен  қайтқан жоқ. Жұдырықтай  жүрегі  соғып  тұрғанда  қазаққа  қызмет етпеуді жөнсанамады. Бұндай 

тұлға кез-келген халыққа бұйыра бермейді.Алаштың маңдайына біткен жарық жұлдызы  десек  артық  
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айтқандық  мес. Біз  жас  ұрпақ  осындай  арда  азаматтарымыздың  өмір жолы үлгі  етіп, өнеге тұтып  халыққа  

шын  қызмет  етсек, тәуелсіздігіміздің  тұғыры биік болатындығы анық. Тірі  кезінде  туған  халқының  қолдау  

көрсетіп, араша түспегені жанға батады. Бірақ та біз жадымыздан ешқашан  шығармауымыз керек.   

Және де Ахмет Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездерінде мұғалімдік қызмет атқарды. Қашанда халықтың 

жағында  болып, патша  үкіметінің  саясатына наразылық көрсетумен  болды. Осы  себепті  де, 1909 жылы 

Семей  түрмесіне  жабылды. Ол  аз  болғандай  1910  жер  аударылды. Бірақ  та, Байтұрсыновтың  рухын  бұл  

іс-әрекеттер  баса  қоймады. Осылайша, 1913 Орынборда «Қазақ»  газетін  ұйымдастырды. 1917 жылға  дейін  

айтулы  газетте  қызмет  етті. 1918-1919 жылдары  Алашорда үкіметі құрамында болды. 
Ахмет Байтұрсынов  өз  өмірінің негізгі бөлігін ағартушылыққа арнады. Осы жолдакөптеген  еңбектер  

жазды,  елін білімді болуға шақырып, білімсіз күніміздің қараңғы  екендігін сәт сайын еске салып  отырды. 

Халық  білімді  болмай  тәуелсіздікке  ұмтылудыңбәрі  бос қиял екендігін  түсінді. Сондықтанда  бар күш-

жігерін  ағартушылық  бағыттағы  істерге  жұмсады. 1911 жылы  жазылған  «Қазақтың  өкпесі»  атты  

мақаласында: « ...Ата  жолдасы  надандық, өнерсіздік  қазір  қазақтан айырылатын  емес. Надандықтың 

кесапаты  әр жерден-ақ  маңдайымызға  тисе де, ата  жолдасымыз болған  соң,  бізде  қиып  айырылмай ақ 

келеміз... Жоқты барға  теңгеретін  ғылым  мен өнерді  керек қылатын  қазақ аз...» - деді [3, 53 б.]. 

Осы  «Ғылым мен өнерді керек қылатын » қазақтардың көбеюі  Ахмет Байтұрсыновтың  ойынша  

халықты  тығырықтан  шығаратын  сара  жол болды.    

Ахмет  ешқашанда  қара  басының  қамын  ойлаған  емес, тек езгіге  езіліп, тоз тозы  шығып, қойдай  

момын  жұртын  тонағандармен  қалай  күресуді  ойлады. Бұған  дәлел  Ахметтің  партияны  тазалау  жөніндегі  

Губерниялық  комиссияға  жазған  өтінішінен  көре  аламыз. 
Негізінде  қазақтар  арасында  саяси ағартушылық, үгіт-насихаттық, партиялық және  әртүрлі  басқа да 

жұмыстарды  жүргізу  қажеттілігі  мойындалып, бұл үшін бірқатар ұйымдар мен мекемелер  құрылған  

болатын.  Аталған  жұмыстар  қазақ арасында жүргізіліп отыр ма? – Жоқ! Қазақтар  ортасындағы  жұмыстың  

ең  қарапайым түрі- кітапханалар  мен оқу үйлерін  ашудың  өзі  мүмкін  болмай  отыр. Қазақ  тілінде  әдеби  

кітаптарды  шығармай тұрып,  қазақтарға  кітапханалар  мен  оқу  үйлерін  саламыз  деудің  өзі  күлкілі  жайт 

болып табылады. 

Қазақтар  үшінде, жалпы  алғанда  қараңғы  халық  бұқара  үшінде  коммунизм  идеясы, Гейненің  

сөзімен айтқанда : «шақырылмаған  бөтен  қонақ».  Халық  бұқарасын  саналылық жағынан  алғанда мешеулігі, 

ал сезім жағынан түрлітереңірек өзгерістерге  деген бейімсіздігі көпке белгілі шындық - деп  батылдықпен  

жазды[ 4; 29 б.]. Сол кездегі  халықтың  халін ашық  көрсетті. Патша  үкіметінің  жүргізіп  отырған  кедір-бүдір  

саясатын  шеберлікпен, дәл  жазады. 
«Ахмет Байтұрсынұлының реформаторлығы 1918 жылы қазан төңкерісі, азаматтық  қарама-қарсылық, 

дауылды  дабылды жылдарда  да  көрінді.  

Біріншіден, Алашорда  мемлекетін  құрушылардың  бірі  болды. 

Екіншіден, 1919 жылы 4 сәуірде Совет үкіметі Советтік платформаға көшкен Алашордаға кешірім 

жариялап, ұлттық келісімге келді. Алаш зиялылары жаппай қуғыннан, қырғыннан ондаған жылдар бойы аман 

қалды. Совет үкіметімен Алашорда арасын жарастырып, ұлттық  келісімге жеткізген  Ахмет еді. 

Үшіншіден, В.И.Лениннің ұсынысымен қазақ өлкесін басқаратын қазақ  революциялық комитетінің  

төрағасы болған Ахмет Байтұрсынұлы  болашақ  қазақ  автономиясының аясына  барлық  қазақ  жерін  жинауда  

ерекше  қажырлық  танытты. Челябі  губерниясына  еніп  кеткен  Қостанай  уезін қазақ  өлкесіне  қайтару  үшін  

М.Сералинмен  бірге  В.И.Ленин атына  арнайы  хат  жазып  қана қоймай, Советтердің  бүкілодақтық  атқару  

комитетінде, РКП (б) Орталық  комитетінде  арнайы  қаратты. 
Қазақ ревкомы бұл ұсынысты қарап қаулы қабылдады. Сондай ақ Ахмет Байтұрсынұлы біртұтас 

Советтік мемлекет құрамындағы  Республиканың  егемендігі  туралы  мәселені  ашық  қояды. 

1920 Ахметтің қазақ үшін жасаған игі істерінің құны ешнәрсемен өлшенбейтіндігіне тағы да бір дәлел 

десек болады. Осындай арда  азаматтарымыздың кешегі жеңісі, бүгінгі күннің  жемісі болғандығы қуантады. 

Қашандажүрегі қазақ деп соғатындығына тағы бір дәлел: 

«Орынбор 13- октябрь» мақаласы. Мақалада мемлекеттік думада қазақ халқының мүддесін жақтайтын 

және қорғайтын тек қана қазақ азаматы болуы керектігін дәлелдей отырып, қазаққа қатысты заң жобасы 

түскенде, оның кемшіліктерін айтып, басқаларға түсіндіре алатын депутат тек қазақтан сайлануы ауадай қажет 

екенін айтты.  

Ол :«Қазақтың дүниеде болған болмағанымен жұмысы жоқ депутаттар, үкімет жүргізген проект  қандай 

болсада жарайды деп қабыл ете салады. Қазақ үшін ойланып, бастарын ауыртпайды. Төртінші думадағы 

депутаттардың көбі иә сондай басын ауыртпайтындарын,  иә  тегі басқа жұртқа күн тумасын дейтіндерден. 
Олар көп болған соң, олардың дегені болмақшы. Думада көп жағының ұнатқаны закон болып шықпақшы. 

Олардың дегені болып шыққан закон қазақты не оңдырмақшы?!» - деп ашына шындықты жазды [5, 224 б.]. 

Ахметтің қазақ үшін туылғандығына тағы бір дәлел келтірер болсам, 1917 жылдары Ақпан төңкерісіне 

дейінгі аралықта мектеп балаларына арналып жазылған кітаптар арасында кең қолданысқа ие болғаны – Ахмет 

Байтұрсынұлыныкі. Және де патша үкіметінің сол жылдары білім беру жүйесіндегі басты мақсаттарының бірі 

бұратаналарды шоқындыру  болғандығын білеміз. Осыған тосқауыл болу үшін күрескен жалғыз азамат та – 

Ахмет  болды.  

 «Бұл жолда Ахаң жалғыз ағартушы болды. Оның жаңа қазақ алфавитін жасауы іс жүзіндегі ішкі және 

сыртқы жаулармен күресінің көрінісі болатын, біздің тіліміздегі барлық дыбыстарды сақтай отырып, дыбыс 
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үндестігінің заңдылығы бойынша жаңа әріптер белгілеп, ана  тіліміздің синтаксисі мен этимологиясын жасап  

шықты», - дейді. [ 6, 47 б.]. 

Ахметтің елі үшін жасаған қызметі елеусіз қалған жоқ. Қазіргі таңда Алматы қаласында 1992 жыл 18 

қыркүйектегі №413 шешімі  негізінде мұражай ашылған. Мұражай үй 4 және бір жертөледен тұрады. Бір  

бөлмесі – Ахметтану дәрісханасы. Үш залда ғалымның шығармашылық ғұмырына қатысты экспонаттар 

жасақталған. Бірінші зал: «Ұлттық рухымыздың қайта оралуы», екінші зал :«Қазақ шамшырағы», үшінші зал: 

«Саясат құрбаны » деп аталып, онда  ғалымның  істі  болған, түрмедегі  кездері  қамтылған . 

Тарихи тұлға тұтынған мүліктер, жазу машинасы, мөртабаны, қаламсап, қолчемодан, самаурын, 
жезтабақ, сандық қойылған. Қорда ғалым еңбектерінің түпнұсқалары: «Қырық мысал», «Маса», «Оқу құралы» 

3 кітап; «Тіл құралы» 43 кітап, «Әдебиет танытқыш»т.б. кітаптарының көшірмелері сақталынған [7; 82 – 83 

бб.]. 

Қорытындылай келе, Ахметтің ағартушылықбағытындағы еңбектері көптеген қазақ баласының өміріне 

жарық сәуле болды десем артық  айтқандық емес. Бір ғана «Масасы» талай қазақты оятқаны анық. Оның 

жасаған «Оқу құралы» қазақша жазылған тұңғыш әліппелердің бірі. Қазіргі таңдағы әдістемелік кітаптардыда 

қазақ тарихында алғашқылардың бірі болып жазған осы- Ахмет. Ағартушылық бағытындағы жұмыстарының 

өміршеңдігіне дәлел қазіргі таңдада қолданылыста жүргендегі. Осындай өшпес мұралар қалдырған Ахмет 

Байтұрсынұлының есімі ел жадынан ешқашан өшпек емес. Қашанда мақтан тұтып, тәуелсіздік ұғымымен бірге 

жүруі хақ. Халқы үшін жасағанерен еңбегін ұрпағы қадірлеуі, құрметтеуі міндетті! 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Ерсайынов М. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Сегодня проблема информационного терроризма начинает привлекать все больше внимания в 

современной политической науке. Это связано, в первую очередь, с постоянно ускоряющимся техническим 

прогрессом, нарастающей информатизацией общества и переходом мировой цивилизации в информационную 

эпоху. Современное общество немыслимо без коммуникаций, вся жизнь среднего европейца, американца, да и 

уже многих россиян плотно «завязана» на информации. Нарушение работы информационных систем 

неизбежно влечет за собой потерю чувства реальности, хаос, как общественный, так и экономический упадок. 
Рассматривая роль массовых коммуникаций и их влияние на политические процессы, российские политологи 

отмечают, что в постиндустриальном обществе власть знаний и информации становится решающей в 

управлении обществом, оттесняя на второй план влияние денег и государственного принуждения. Причем 

непосредственными носителями и, особенно, распространителями знаний и другой социально значимой 

информации являются средства массовой коммуникации.  

Информационный терроризм осуществляется в области, охватывающей политические, философские, 

правовые, эстетические, религиозные и другие взгляды и идеи, то есть в духовной сфере, там, где ведется 

борьба идей. 

Его цель - ослабление и расшатывание конституционного строя. Он ведется разнообразными силами и 

средствами - от агентуры иностранных спецслужб до отечественных и зарубежных СМИ [1, c.18-19]. 

С помощью Интернета можно собирать подробную информацию о целях, включая изображение 

местонахождения целей и их характеристики. Если террорист получит подробную информацию о такой важной 
цели, как трубопровод или линия электропередач, он может манипулировать или шантажировать предприятия 

или правительство. Благодаря Интернету терроризм не ограничен лишь государством, где физически находятся 

террористы.  Более того, в стране, подвергающейся теракту, баз террористов обычно вовсе нет. 

Интернет может служить в качестве инициатора психологического террора. Часто психологическим 

аспектам Интернета не уделяют должного внимания. Благодаря кажущейся надёжности Интернета, его можно 

использовать для того, чтобы посеять панику, ввести людей в заблуждение или обмануть.  

Террористы используют открытость цивилизованного мира для достижения своих целей. В прошлом 

было труднее организовывать и исполнять теракты из-за воздействия таких факторов, как расстояния и 

сложность координации действий. Сегодня Интернет - мощнейший инструмент информационного века-
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практически устранил обе эти проблемы. В результате появились новые, «сетевые» террористы, которые могут 

координировать свою деятельность на доктринальном, содержательном, организационном и социальном 

(лояльность) уровнях, используя новейшие технологические достижения. 

На современном этапе развития общества многие традиционные ресурсы человеческого прогресса 

постепенно утрачивают свое первоначальное значение. Вместе с этим все большее значение приобретает 

информация. Информация становится сегодня главным ресурсом научно-технического и социально – 

экономического развития мирового сообщества. Уже принято говорить о новом витке в развитии общественной 

формации - информационном обществе. В настоящее время хорошо налаженная распределенная сеть 
информационно-вычислительных комплексов способна сыграть такую же роль в общественной жизни, какую в 

свое время сыграли электрификация, телефонизация, радио и телевидение вместе взятые. Свидетелем этому 

человечество стало на примере развития глобальной сети Интернет. 

В целом происходит трансформация мирового пространства: наряду с географическим пространством 

формируется, в частности, пространство информационное. 

По мнению специалистов, информация - новый ресурс, единственный продукт, не убывающий, а 

растущий со временем. Чем больше и быстрее внедряется качественной информации в народное хозяйство и 

специальные приложения, тем выше жизненный уровень народа, экономический, оборонный и политический 

потенциал страны [2, c.256]. 

Глобальная сеть Интернет инициирует процесс создания новой электронной, виртуальной среды 

обитания человеческой цивилизации. Интернет представляет собой, если взять всю историю цивилизации, 

самое быстро растущее средство коммуникации и, вероятно, наиболее быстро распространяющийся 
инструмент из всех, которые когда-либо существовали. Совокупное воздействие информационной технологии, 

Интернет и электронной торговли может вызвать такой же преобразовательный эффект, какой вызвала 

промышленная революция. Они будут и далее изменять мировой экономический ландшафт и 

трансформировать организационные структуры государств. 

Очевидно, что целостность современного мира как сообщества обеспечивается в основном за счет 

интенсивного информационного обмена. Приостановка глобальных информационных потоков даже на 

короткое время способна привести к не меньшему кризису, чем разрыв межгосударственных экономических 

отношений.  

Уже сегодня, по заявлениям некоторых иностранных экспертов, отключение компьютерных систем 

приведет к разорению 20% средних компаний в течение нескольких часов, 48% потерпят крах в течение 

нескольких суток.  Около 33% банков будут разорены спустя несколько часов после такой катастрофы, а 50% 
из них разорятся спустя несколько суток. Сегодня Интернет - это динамическая, в значительной степени 

самоорганизующаяся система, позволяющая говорить о новом социальном явлении – в открытом Интернет-

сообществе [3, c. 44].  

Технические достижения информационной эпохи предоставили качественно новые возможности 

средствам массовой информации и коммуникации, превратили их в мощный инструмент влияния. Характерной 

особенностью является то, что в информационной среде в интегрированном виде и разнообразных, зачастую 

довольно причудливых сочетаниях, одновременно функционирует информация, которая адекватно отражает 

существующий мир, а также деформированная, искаженная информация. 

Государство должно играть значительно более активную роль в обеспечении ясных и справедливых 

правил взаимодействия в информационном поле, как, например, это осуществляется в области гражданско-

правовых отношений. Необходимо правильно скоординировать деятельность законодательных и 
правоохранительных органов, чтобы одновременно обеспечить прочный правовой фундамент, задающий 

параметры развития информационной среды, и не сковать это развитие излишней регламентацией. 
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ҚАЗАҚ, ОРЫС, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНІҢ ҚОҒАМДЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ТҮРЛІ 

САЛАЛАРЫНДАҒЫ ӨЗ-АРА ҚАТЫНАСЫ 

 

Акимова А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 
Қазақ тілі – қазақ халқының тілі, мемлекеттік тіл. Ұлтаралық қарым-қатынас тілі – орыс тілі. Ғаламдасу 

кезеңіндегі бәсекеге қабілеттілікті арттыруға керек тіл – ағылшын тілі. Міне, осы үш тілдік саясаттың үш 

тұғыры болып саналады. Әлемдік қауымдастықта айшықты орын алуды өзіне биік мақсат етіп қойып отырған 

Қазақстан мемлекеті үшін экономикалық, интеграциялық байланыстарды нығайта түсуде ағылшын тілінің орны 

ерекше. Ақпараттар ағыны қарқындаған дәуірде, жаңашыл технологияларды қолдануға сұраныс артқан уақытта 

өмір сүріп жатқан қазақстандық әрбір азаматтың осы тілді меңгеруге деген құлшынысы, сондай-ақ уақыт 
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талабы да күн өткен сайын күшейе түсуде [1, 6]. Қазақстан алдағы уақытта Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіруге, 

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге ниет білдіріп отыр. Осы жағдайда 

халықаралық тіл – ағылшын тілін жетік, кәсіби түрде білу қажеттілігі арта түседі. Қазақстан мемлекетінің 

аумақтық-географиялық орналасуы, этникалық топтарының көптүрлілігі, Орталық Азияда, Тәуелсіз 

Мемлекеттер Достастығында, және әлемдік қауымдастықтың белді ұйымдарында, саяси имиджін көтеріп, 

жетекшілік орындарға ие болу ұмтылысы, экономикалық әлеуетінің орасан болуы себепті шетелдік 

инвесторлардың көптеп келуі, алға қойған стратегиялық мақсаттарының биік болуы – қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінің бірлігі мәдени жобасын іске асырудың негізгі алғышарттары деп білемін. Қазақтың 
үштілділігі, қамтығын адамның көлемі жағынана алғанда, қазақтың бұл тілдерден тұратын үштілділігі жеке 

адамдардан гөрі, топтық сипат ала бастағандай. Қазақтың үштілділіктің әр сыңарын білу деңгейі екі түрлі: ана 

тілі мен орыс тілін жоғары деңгейде біледі, ал ағылшын тілін білу деңгейі төмен, бірақ бетбұрыс айқын 

сезіледі. Қазақ үштілділігін дамытуға еліміздің әрбір бес адамының 3 – 4 адамы ат салысады деген жоромал 

жасауға болады.  Көптілді қоғам үшін нағыз керегі – бір әмбебеп тіл. Соған ағылшын тілі келе жатыр. 

Бірақ бұл ана тілі немесе ұлтаралық тіл ұмтылып, қолданыстан шығады дегенді білдірмейді. Бұл үш тіл 

мемлекетіміздің қоғамдың өмірінде маңызды функцияларды бірлесіп орындайды. Олар қоғамдық 

қатынастардың әр түлі салаларында өзара әрекеттесуі байқалуда. 

ХХ ғасырда қазақ тілі қоғамдық өмірдің әр түрлі салаларында қолданла бастады. Оның ішінде жаңа 

салаларда, сондықтан қазақ тілінің сөздік қоры жаңа ортаға бейімделуге мәжбүр болды. Қазақ тілі түоік тілдер 

тобына жататыны белгілі, сондықтан тілімізде түрік тілдерінен енген кірме сөздер кездеседі. Қазақ тілі – 

мүмкіндігі мол тіл. Тіліміздің сөз түрлендіру жүйесі семантикғалық жән лексикалық – грамматикалық тұрғыдан 
көптеген жаңа сөз топтарын өндіреді. Әлеуметтік – лингвистикалық кеңістікте кең жайыыылып келе жатқан 

тіліміз белсенді даму үстінде. Бұл даму міндетті түрде сөздік қордың дамуымен тікелей байланысты.  

Орыс тілінің үлкен ықпалын қазақ онамастика саласында байқауға болады (бұл жөнініде келесі 

авторлардың еңбектерінде қараңыз: С. А. Аманжолов, А. С. Аманжолов, Т. Д. Джанузаков, А. Т. Кайдаров, В. 

Н. Попова, О. А. Султаняев, Г. Б. Мадиева және басқалар). Қазір топонимдерді қазақтілінің эквиваленттерімен 

өзгерту процесі жүріп жатыр. Мұнда тек орыс атаулары аударылып қоймай, орыстандырылған қазақ 

топонимдері де өзгертіліп жатыр. Мысалы, Чимкент – Шымкент, Кзыл – Орда – Қызылорда, Джезказган – 

Жезказган, Иссык – Есик, Караганда – Караганды. Бірақ трансформ – атаулар да кездеседі. Мысалы, 

Өскемендегі «Аблакетка» район атауы. Бұд атаудың негізі қазақтың «Абылай кетті» деген сөз тіркесі еді. Ол 

«Аблакетка» деп орыстандырылып кеткен. Өкінішке орай, бір жұмыс төңіріегінде осыған ұқсас мысалдарды 

толық зерттеу мүмкін емес. Антропонимика саласында да қазақ және орыс компоненттерінің қатынасында 
өзгерістер байқалады. ХХ ғасырдың орта кезінде қазақтар арасында орыс вттвры қазақ аттарының 

эквиваленттері ретінде кең етек жайды. Сол кезде антропонимдердің орыс тіліне бейімделуі көрінген. Көбінесе 

бірінше дыбыстардың сәйкестігі ескеріледі. Мысалы, Нагима, Несипкуль – Надя, Зауре – Зоя, Жасарал – Женя; 

екі дыбыстық – Кажмухаммед – Коля, Тохтар – Толя; және бастапқы дыбыстық – Галия – Галя және тағы ды 

басқа. 

Ал қазақ тілінің орыс тіліне әсеріне келетін болсақ ол біріншіден лексикада көрінеді. Бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы қазақ лексикасы Абилкасимова Б. және А. Танабаевамен зерттелген [2, 14]. Олардың соңғы 

еңбегінде пәндік ерекшелігіне баланысты қазақ лексемаларының 10 түрі көрсетілген: 

- тұрғын жерлер мен құрылыс атаулары – аул, чайхана, юрта; 

- ыдыс – аяқ, тағамдар атаулары – ожау, тостаган, баурсак, сузбе, курт, айран; 

- киім, аяқ – киім – бешмет, малахай, кимешек, саукеле; 
- жануарлар мен өсімдіктер – аргымак, архар, бозторгай, арча; 

- өнерге байланысты атаулар – айтыс, акын, арнау, асатаяк, дастан, домбра.      

Ағылшын тілі өзге әлем тілдеріне әсер ететіні сөзсіз. 2001 жылы ағылшын тілі оқытушысы Rice 

University (Хьюстон, Техас) Сэнди Питерс интернетте аулақтан оқуға арналған “Topiks” (“Тақырыптар”) атты 

журнал ұйымдастырды. Сэнди Питерс әр түрлі тілде сөйлеушіліердің өз ана тілінде не болып жатқанын айтқан 

сөздерін куәга тартады. Бразилия, Германия, Жапония, Ресей, Сингапурда тілдерді жаппай американдандыру 

байқалады екен. Бұған себеп болған – Американ бизнесінің, Голливуд өнімдерінің, интернет, тамақ 

дайындаудың жедел технологиясы, әскери – теңіз қарулы күштерінің НАТО стандартына көшуі тағы басқа. 

Міне, осындай факторлар жаңа ұғымдардың пайда болуына себепші болады. Елімізде балалардың есімін 

ағылшынша атайтын болды, шет ел тілінде аталған мейрамханалар ашылды, кірме сөзбен фирмалар тіркелуде, 

адамдар ана тілімізде cafe, sandwich, e – mail, computer, cell phone тағы басқа сөздерге балама таба алмайды. 

Қазақ – орыс – ағылшын тілдерінің өзара қатынасын қоғамдық өмірдің барлық салаларында байқауға болады. 
Соның ішінде мұнай өнеркәсібіндегі үштілділікке тоқталатын болсақ, зертеулердің нәтижесі көрсеткендей бұл 

саладағы қазақ тіліндегі терминология орыс және ағылшын тілдерінің терминологиясына қарағанда аз дәрежеде 

таныс. Бұл салада қазақ, орыс және ағылшын тілдерін белсенді, қатар қолдана білетін адамдар саны 20%, ал 50 

% жуық адам терминдерді қанағаттанарлық дәрежеде түсініп, қолданады. Мұнай өнеркәсібіндегі үштілділік 

құбылсын келесі үзіндімен растағым келіп тұр: Repsol YPF – әлемнің 20 елдерінде барлау және өндіру 

жұмыстарын өткізіп жатыр, мұнай және газ күнделік өндіру көрсеткіші бір миллионнан астам баррель 

(күніне 1 млн баррель). Nelson Resources Limited ашық түрдегі батыс компания. Бүгінгі күні 

«Қаражанбасмұнай» ААҚ – Nations Energy Company Ltd. Компаниясының ең ірі мұнай өндіру кәсіпорны.  Әр 

түрлі жағдайларға байланысты қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің кезекпен қолданылуы үш тілдің 
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элементтерінің бір – біріне енуіне әкеледі. Орыс тілінде ағылшын лексикасынын кең қолдану қазақ сөздерін 

қолданумен қатар жүреді. Мысалы, - Заключённое соглашение является очередным шагом в развитии 

взаимовыгодного партнерства между КИНГ и «Чайниз Пайплайн Инжиниринг». Основными направлениями 

деятельности института являются инжиниринговые изыскания. Есть зависимость между Brent и Urals, но 

не в плане того, что Brent напрямую определяет Urals, а в том, что эти два типа нефти в принципе 

взаимозаменяемы. В настоящее время компания разрабатывает 15 месторождениий, из них 2 крупных – 

Каламкас и Жетыбай. Наши всемирные клиенты, такие как ВР, BG6 ExxonMobil, ChevronTexaco6 Total, Statoil, 

Agip, Phillips, NorskHydro и множество других ценят качество и надежность.  
 Қазақ – орыс – ағылшын үштілділігінің белсенді қолданылып келе жатқан саласы бұл білім беру. 

Көптеген ғылыми газет – журналдар, кітаптар, сөздіктер үш тілде басылып жатыр. Қазіргі уақытта шетелдің 

беделді жоғары оқу орындарын тәмамдаған көптеген қазақстандық түлектер Отанына оралып, мемлекеттік 

қызметке белсенді түрде кірісуде. Шетелде білім алғысы келетіндер өз елінің тілін ғана емес, сондай-ақ оның 

тарихын, салт-дәстүрін білулері керек. Өйткені, олар біздің мемлекетіміздің бүгіні мен болашағы емес пе?! 

Елбасының өзі “Болашақ” бағдарламасымен шетелге аттанатын Қазақстан азаматтарының ең бірінші кезекте 

мемлекеттік тілді жетік білуі – негізгі мақсат деп шегелеп айтты. Елбасының бұл талапты аталған бағдарлама-

ның ережесіне қосуды тапсыруы – елдігімізді ойлаудан туындаған сарабдал саясат. Яғни елімізде қазақ – орыс 

– ағылшын үштілділіндегі ең маңызды компонент біз үшін әрине қазақ тілі болып табылады. Елімізде «үш тілде 

білім беретін» статусына ие мектептер ашылып жатыр. Олар қазақ тілінің негізінде оры және ағылшын тілдерін 

оқиды. Бұл да  еліміздегі үш тілдің әрекеттесуінің бір көрінісі. Сонымен, қазақ – орыс – ағылшын 

үштілділігі өміріміздің әр саласында қолданылып келе жатыр, тіпті күнделікті өмірдің өзі үштілділік көрінісі.  
Бірақ “Үш тілдің бірлігі” мәдени жобасы – үш тілді, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін Қазақстан 

азаматтарының бірдей меңгеруін меңзегенімен, бұның түпкі негізі, көздеген мақсаты – мемлекеттік қазақ 

тілінің халықаралық қолданыстағы орыс, ағылшын тілдерімен терезесін теңестіріп, әлемдік деңгейге көтеріп, 

жаһан тілдерімен тең қолданылатын биікке жеткізу екендігін ұмытпау керек. 
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Көптілділік қостілділік негізінде қаланады, ал екіншісі өз кезегінде бастауын бір тілден алады. 

Қостілділік түрлерін зерттеу барысында көптеген зерттеу жұмыстары жазылған. Бұл жұмыстардың негізгі 

мақсаттарының бірі «туған тіл», «екінші тіл», «біртілділік», «қостілділік», «көптілділік» және тағы басқа 
түсініктердің мағынасын ашу еді, себебі оларға тілтануда әлде де нақты анықтама берілмеген.  

В. И. Беликов пен А. П. Крысинның пайымдауынша терминдердің тура мағыналары бойынша қостілділік 

пен көптілділік – бұл қоғамда (мемлекетте) бір немесе бірнеше тілдердің қолданылуы болып табылады [1, 22]. 

Қоғамда екі немесе бірнеше тілдердің қолданылуы сол қоғам мүшелерінің қанша тілді пайдалануына 

байланысты. Тұлға бірнеше тіл меңгерсе билингв, ал осы құбылыстың өзі билингвизм деп аталады. 

Индивид тек өзінің туған тілінде сөйлейтін болса оның қарым – қатынасы шектеледі, себебі ол қоғамның 

тілдік білестігінде кең таралған тіл өкілдерімен қарым-қатынас жасай алмайды. Мұндай жағдайда туған тілді 

адекватты білу жоғалтылып, екінші тіл шектелген мөлшерде меңгеріледі. Бұл құбылыс жартытілділік деп 

аталады. Екі тілдің де лексикалық құрамы шектеліп, грамматикасы жеңілдетіледі. Қарым-қатынастағы тілдер 

ұқсас болғанда жартытілділіктің ерекше түрлері қалыптасады. 

Көптілділік мәселесінде қостілділікпен қоса диглоссия термині жиі кездеседі. Диглоссия дегеніміз – 

тілдерді белгілі бір салада қолдану, мысалы заң саласында, іс қағаз жазуда мемлекеттік тілді қолданып, 
күнделікті қарым-қатынаста басқа тілдерді пайдалану. 

«Туған тіл» түсінігінің өзі толық анықталмаған. Негізінде туған тіл бұл балалық шақта қалыптасып, 

есейгенде де сақталатын тіл. Бірақ мұндай түсінік туған тіл мен адамның этникалық ерекшелігінің байланысын 

айқындамайды. 

А.В.Аврорин: «Туған тіл - адам немесе ұжым толық меңгерген, тек түсініп және сөйлеп қоймай сол тілде 

ойлайтын тіл болып табылады» дейді [2, 27]. Ал, Ахманова «туған тіл» терминін балалық шақта ересектерге 

еліктеу нәтижесінде меңгерілген тіл деп түсіндіреді [3,15]. У.Вайнрайх болса, тілдің доминанттылығын 

айқындаушы критерийлер қатарына тілді меңгеру дәрежесі, меңгеру реті, сөйлеушінің сол тілге деген 

көзқарасы және осылардың барлығының жиынтығын есепке алу қажет дейді [4,132]. У.Вайнрайх туған тіл деп 
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ең алғаш меңгерілген тілді көрсетеді. Алайда лингвистика әдебиеттерінде және халық арасында «туған тілді» 

анықтау критериі болып адамның этникалық ерекшеліктерін атайды, яғни әрбір адам өзінің ұлтының тілін 

өзінің туған тілі деп санайды. Анкеталық сауалнаманың нәтижесі бойынша қазақтардың 94% туған тілі ретінде 

өз ұлтының тілін яғни қазақ тілін белгілеген, орыстардың 100% солай белгілесе, басқа ұлт өкілдерінің 92% өз 

тілдерін атап көрсеткен. Жауап берушілердің тек 1,7% ғана туған тілі ретінде басқа ұлттың тілін көрсеткен. 

«Тіл мен этностың сәйкес келмеуі ассимиляция факторының орын алуын дәлелдейді. Ал ассимиляция дегеніміз 

– туған тілдің ауысуы, яғни адам өмірінің ең қымбаттысы руханилықты жоғалту» дейді Б.Хасанов [5, 32].  

«Ана тілі – алдымен психолингвистикалық құбылыс. Сондай – ақ ана тілін әлеуметтік лингвистикалық, 
лингвистикалық, тарихи – этникалық, демографиялық, философиялық, заңнамалық, экономикалық, 

географиялық, педагогикалық, саясаттануға байлнысты толық сипаттап, ғылыми түсінік беруге болады», деп 

жазады Б. Хасанов [5,32].  

Туған тіл - әлемдегі басқа тілдерден ішкі құрылымы, тарихи қалыптасқан этносы бойынша 

ерекшеленетін, этникалық салада орныққан және өмірдің барлық салаларында еркін қолданыста жүретін тіл [5, 

13]. 

Тілдік қатынас тұрғысынан алғанда, ана тілі дегеніміз – күллі тіл атаулыдан ішкі құрылыс 

ерекшеліктерімен дараланатын, белгілі бір халықпен нақты кеңістікте тарихи бірге жасап, оның төл мәдениетн 

ұрпақтан ұрпаққа үздіксз ұластырушы, сол халық адамдарына түгелдей және жан – жақты қызмет ететін 

ұлтішілік және ұлтаралық қарым – қатынас құралы. 

Кейбір ғалымдар «функционалды бірінші тіл» түсінігін енгізуді ұсынады. Бұл Н.П.Шумарованың 

ойынша «туған тіл» түсінігін дәл түсіндіріп, тұлғаның тілдік өмірінің дамуының динамикасын сипаттауға және 
түрлі әлеуметтік қарым-қатынас параметрлері негізінде көпұлтты қоғамдағы тілдік жағдайды 

дифференцияциялауға мүмкіндік береді [6, 207]. 

Ғалымдар «туған тілді» әлеуметтік - этникалық немесе әлеуметтік – лингвистикалық  категория деп 

қабылдайды. Бұған М.Н. Рубогло қарсылығын білдіре отыра, туған тілді этнопсихологиялық категория дейді, 

себебі туған тіл жазу, сөйлеу, ойлау тілі ғана емес, ол адамның өзін белгілі бір ұлт, халық өкілі ретінде өзін 

көрсету тілі. 

Адам санасында «туған тілдің» этнопсихологиялық болмысы оны біріншіден, жеке этникалық көрсеткіш 

және екіншіден, этникалық сананың бір бөлігі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді [7, 24]. 

Туған тіл қостілділіктің міндетті компоненті. Ю.Д. Дешериевтің еңбегінде: «қостілділік аты айтып 

тұрғандай ана тілін және екінші тілді еркін меңгеру» [7, 325]. Ғылыми көзқарас бойынша, шынайы қостілділік 

бұл екі тілді де тең дәрежеде меңгеру. Қостілділік өзінің бастауын тұлғаның екінші тілді меңгеру дәрежесі 
біріншісіне жеткенде алады [8, 140]. А.В.Аврорин: «Шынайы қостілділік адам екі тілді де сөйлеу және ойлау 

кездерінде тең дәрежеде қолдану» деп көрсетеді. «Ал басқа жағдайлардың барлығы жалған қостілділік.» [2, 

148]. Х.Х.Ханазаров оған қарсы келеді: «Қостілділікте адамның қай тілде ойлайтыны емес, екінші тілде қарым 

– қатынас жасау қабілеттілігі маңызды [10, 123]. Қостілділік мәселесін сөз ету үшін тұлғаның екінші тілде өз 

ойын еркін білдіріп, сол тіл өкілдерімен қарым – қатынас жасай алғаны жеткілікті.» А.А. Дарибаева К. Х. 

Ханазаровпен келіседі: « Қостілділіктің негізгі критериі: тілдің негізгі қасиеті – сөйлеушілердің қарым – 

қатынасы, өзара түсінісушілігі [11, 13]. Егер сөйлеушілер өз ойларын екінші тілде айтып, қайтарылған жауапты 

түсінсе, осының өзі қостілділік, себебі екінші тіл өзінің негізгі функциясын орындап тұр» [11,41]. 

Қостілділік билингвизм деп те аталады. Ю. Д. Бондалетов бойынша билингвизм бұл да қостілділік, яғни 

адамда немесе қоғамда екі тілдің қолданылуы, біріншісі ана тілі, екіншісі – қатынас нәтижесінде меңгерілген 

тіл. Ю. Д. Бондалетов билингвизмді екіге бөледі: 1 толық – халықтың барлық әлеуметтік – мәдени топтарында 
кездеседі және 2 топтық  - қоғамның жеке әлеуметтік қабаттарына тән, мысалы, сатушылар, ғылыми 

қызметкерлер[12,29].  

Б. Х. Хасановтың ойынша «қостілділік» және «билингвизм» терминдері синонимдер. «Біртілділік» пен 

«монолингвизм» де синонимдер, олар тек бір тілді қолдану деген мағынаны білдіреді.  

«Қостілділікті» біреулер адамның екі тілді білуі, қолдануы деп түсінсе, басқалар белгілі бір аймақта екі 

тілдің қолданыста болуын айтады. «Көптілділік» те көбінесе қоғам мүшелерінің көп тілді білуі емес, бір 

аймақта көп тілді пайдалану деп түсіндіріледі. Қостілділік – билингвизм процесінің практикалық нәтижесі. Ал 

осы терминнің нақты анықтамасының болмауы зерттеулер кезінде кездесетін қиындықтардың негізгі көзі. 

Лингвистикалық тұрғыдан алғанда қостілділіктің проблемасы – бұл бір – бірімен қарым – қатынастағы тілдер 

жүйесін, олардың айырмашылықтарын және екі тілдің әрекеттесуінің нәтижесіндегі интерференцияны 

сипаттау. 

М. М. Михайловтың пікірінше қостілділік осы уақытқа дейін тек тіл құбылысы болып зерттеліп келген. 
Алайда ол тілде емес, сөйлеуде орын табады. Тілде қостілділіктің нәтижесі көрінеді, бірақ ол сөйлеу кезінде 

болатын процесс. Басқаша айтқанда, қостілділік көбінесе процесс ретінде емес, нәтиже ретінде зерттеліп келеді 

[13, 32]. 

Б. Х. Хасанов: «Көптілділік бір аумақта көп тілдің қолданыста болуы ғана емес, сонымен қатар олардың 

бір – бірімен әрекеттесуі, бір ұлттың үш немесе одан да көп тілдерді қоғам қатынасында кезекпен қолдану 

практикасы деп жазады [14, 43]. 

Психолингвистика тұрғысынан қостілділік адамға екі тілде де сөз арқылы өз ойын жеткізудің 

психикалық механизмі. 

Ю. А. Жлуктенко: «Қостілділік – екі тілде қатынас жасау мүмкіндігі емес, оны іске асыру» дейді [15, 12].  
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Сонымен, қостілділік психолингвистиканың және әлеуметтік лингвистиканың зерттеу негізі. Жеке 

тұлғаның екі тілде сөйлеу құбылысы психолингвистика нысаны болса, тұлғаның екі тілді қатынаста қолдануы 

әлеуметтік лингвистикамен зерттеледі.  

Философиялық тұрғыдан қостілділік К. Х. Ханазаровтың, М.С. Жүнісовтың, Д. И. Маринескуның 

еңбектерінде түсіндіріледі. Философтар бұл мәселені әлеуметтік – лингвистикалық құбылыс деп сипаттайды. 

Мысалы, М. С. Жүнісов қостілділікті әр түрлі тілдерде сөйлейтін халықтардың қарым – қатынасының 

нәтижесіде пайда болатын әлеуметтік – лингвистикалық құбылыс ретінде түсіндіреді.  

Этносоциология қостілділікті былай түсіндіреді: «...қоғам қатынасында әр түрлі тілде сөйлеушілердің 
сұраныстарын қанағаттандыруға бағытталған өнім». Сондықтан этноәлеуметтанудың зерттеу нысаны – тілдің 

құрылымы немесе тілдік жүйе белгілері емес, ал адамдар, яғни монолингвтер, полилингвтер және олардың 

тілдерді өмірдің түрлі салаларында қолдануы. Ғалымдардың еңбектерінде сөйлеу мінез – құлқына көп көңіл 

бөлуі де осыған байланысты. Қостілділікті әлеуметтік контекстте зерттеуші ғалымдар «әлеуметтік» және 

«әлеуметтік – лингвистикалық» терминдерін синонимдер ретінде қолданады. Алайда олардың қолданысында 

дифференциация да кездеседі. Ю. Д. Дешериев пен И. Ф. Протченко қостілділікті төмендегідей анықтайды: 

«...интерференция дәрежесіне қарамастан екі тілде сөйлеуші индивидтің өз ойын басқаларға түсінікті жеткізе 

білуі және  басқалардың сөзін толық түсінуі» [16, 32].   

«Билингвизм дегеніміз не?» деген сұраққа Б. Н. Головинның жауабы: «Билингвизм – бір аумақта бір 

этникалық ортада екі тілдің қызмет етуі, яғни бір халықтың қарым – қатынас процесінде қолданылуы» [17, 46]. 

М. И. Исаев бойынша: «... кез келген тілдерді білу және қатынаста қолдану – екітілділік» [18, 97]. З. У. Блягөз 

әлеуметтік, лингвистикалық, психологиялық аспекттерді ескере отырып төмендегідей анықтама береді: 
«Қостілділік – адамның, халықтың немесе оның бөлігінің жазбаша немесе ауызша түрде екі түрлі тілді кезекпен 

пайдалана білу дағдысы және қарым- қатынас процесінде түсінісушілікке келу шеберлігі [19, 58].  

Көріп отырғанымыздай қостілділік көпаспектті құбылыс. Ғалымдардың ортақ пікірінше оның ешбір 

аспектін басқаларынан бөліп қарастыруға болмайды.  

Зерттеулер барысында қостілділіктің көптеген түрлері белгілі болды: «табиғи» және «жасанды», «таза» 

және «аралас» қостілділік (Л. В. Щерба), «контактті» және «контактті емес» қостілділік (Ю. Д. Дешериев), 

«жеке» және «көпшілік» билингвизм (Ю. Д. Бондалетов). Верещагин өз кезегінде билингвизмның тағы екі түрін 

ажыратады [19, 49]: 

1 субординативті – тілдік жүйенің бұзылуы; 

2  координативті – қатесіз, дұрыс сөйлеу; 

В.Ю. Розенцвейг те қостілділіктің екі негізгі түрін белгілейді: координативті және күрделі. 
Координативті қостілділікте индивид санасында екі тілдің әр қайсысы жеке «тіршілік етеді», яғни оның әр тілге 

деген дағдысы болады және бұл дағдылар бір тілден екіншісіне тасымалданбайды. Күрделі қостілділікте 

индивид санасында екі тіл ажыратылмайды, билингв ойын бір семантикалық түсінікпен жеткізеді, оған қоса 

сөйлеу дағдысы тасымалданады. 

«Активті» және «пассивті» қостілділік түрлерін де естен шығармау керек. Пассивті қостілділік бұл тілдік 

тұлға басқа тілде еркін оқу қабілетіне ие бола тұрып, сөйлей алмайтын қостілділік түрі. Мұндай жағдайда ол 

өзге тілдің ауызша сөзін де дұрыс түсінбейді. 

Қостілділік негізінде үштілділік пайда болады. Үштілділік көптілділіктің бір түрі. Көптілділік көп 

компонентті құбылыс, егер оның бір немес бірнеше компоненттері болмаса ол қостілділік немесе біртілділікке 

айналады. Б. Хасанов «Үштілділікті дамыту шынымен қажет пе?» деген сұрағына өзі былай жауап қайтарады: 

«Үштілділік оған сұраныс болған жағдайда ғана дамиды. Ал сұраныс республика халқының көпұлттылығымен 
шартталады» [14, 56-57]. Осы ғалымның мәлімдемесі бойынша көптілділіктің төмендегідей типтері бар: 

ұйғырлар үштілділігі (ұйғыр – қазақ – орыс), дунган (дунган – орыс – ұйғыр), өзбек (өзбек – тәжік – орыс және 

өбек – тәжік – қазақ), тәжік (тәжік - өзбек  – орыс  және тәжік - өзбек – қазақ) неміс (неміс – орыс – қазақ), түрік 

(түрік – орыс – қазақ), әзірбайжан (әзірбайжан – түрік – орыс және әзірбайжан – түрік – қазақ), шешен (шешен – 

ингуш – қазақ және шешен – ингуш – орыс), қырғыз (қырғыз – қазақ – орыс) және тағы басқа. 

Сонымен қатар Қазақстанда төрттілділік те кездеседі: дунган төрттілділігі (дунган – ұйғыр – қазақ – 

орыс), тәжік (тәжік - өзбек  - қазақ  - орыс), өзбек (өзбек – тәжік – қазақ – орыс), шешен (шешен – ингуш – қазақ 

– орыс) және де басқа. Республикамыздың Құрдай районында дунгандардың бір бөлігі бестілділікті көрсетіп 

отыр, олар туған тілдеріне қоса қазақ, орыс, ұйғыр және қырғыз тілдерін меңгерген. 

Соңғы уақытта қазақ-орыс-ағылшын үштілділігі Қазақстанның әртүрлі салаларында кең етек жайып 

келеді. Бұл үштілділік Қазақстандағы жаңа көптілділік түрі болса да кең таралды және көптеген зерттеулерді 

қажет етеді.  
Үштілділік – бұл үш тілді қарым – қатынастың құралы ретінде синхронды түрде (параллельді немесе 

аралас) қолдану процесі. Жалпы үштілділік мәселесі көптеген еңбектерде зерттелген, соның ішінде, әсіресе 

әлеуметтік лингвисттер қостілділікке жиі тоқталады, ал үштілділік аз зерттелген. Өткізілген әлеуметтік – 

лингвистикалық зерттеу нәтижесі бойынша Қазақстанның әртүрлі салаларына тән тілдік жағдай қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінің әрекеті мен қарым – қатынасының маңызды қызмет атқаруымен сипатталады.  
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

 

Бегимов Д. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 
Конфискация имущества как мера уголовного наказания известна с давних пор. Применялось оно за 

наиболее опасные преступления - поджог, разбой, казнокрадство и кроме лишения имущества предусматривало 

изгнание преступника из общины и превращение в холопов его жены и детей. 

Согласно ст.48 УК РК конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение 

в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого незаконным 

путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, а также имущества, являющегося 

орудием или средством совершения уголовного правонарушения. Будучи одной из самых суровых 

дополнительных мер, конфискация может быть применена только за тяжкие и особо тяжкие преступления, 

совершенные из корыстных побуждений. При этом в статье не содержится никаких ограничений в возможности 

применения в качестве дополнительного наказания конфискации имущества, если основное наказание не 

связано с лишением свободы. Только при условном осуждении не может быть назначено дополнительное 
наказание в виде конфискации имущества. Других ограничений применения конфискации имущества закон не 

устанавливает. 

Однако, когда основное наказание не связано с лишением свободы, при назначении дополнительного 

наказания в виде конфискации имущества целе-сообразно учитывать все обстоятельства дела (общественную 

опасность пре-ступления, степень вины, личность подсудимого). Конфискация имущества предусмотрена в 82 

санкциях норм Особенной части УК РК, что соответствует 14 процентам. Бесспорна эффективность 

конфискации имущества в борьбе с корыстной и коррупционной преступностью. 

Прежде законодательство предусматривало возможность конфискации и за государственные 

преступления, что вряд ли можно считать обоснованным. Эффективность конфискации имущества в борьбе с 

корыстной преступностью обусловлена ее воздействием на факторы причиненного характера. Ее ценность 

заключается не просто в безвозмездном изъятии имущества у виновного, а в изменении структуры его 

потребностей, ибо показывает ему бессмысленность его преступных действий. 
Следует заметить, что в юридической литературе высказывались различные социально-правовые оценки 

данной меры.  

Одни ученые считают, что конфискация имущества не соответствует целям и принципам уголовного 

наказания, в частности принципу личной ответственности, и даже при весьма ограниченном ее применении все-

таки направлена не только и даже не столько против виновного (он в то же время, как правило, лишен 

свободы), сколько против его семьи.  

Другие высказываются за постоянную потребность ее сокращения, предлагая даже использовать 

конфискацию имущества в качестве не только дополнительного, но и основного наказания, допустить 

возможность ее назначения при условном осуждении [1]. 
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Анализ действующего уголовного законодательства позволяет выделить четыре основные модели 

взаимозависимости характера уголовного наказания и характера уголовного правонарушения: 

1) корыстное преступление - имущественное наказание (например, кража) 

2) корыстное преступление - неимущественное наказание (мошенничество); 

3) коррупционное правонарушение - имущественное наказание (злоупотребление должностным 

положением; 

4) некорыстное преступление - неимущественное наказание (убийство). 

В соответствии с законом конфискация имущества применяется только как дополнительная мера и 
может быть назначена судом лишь в случаях, предусмотренных санкцией статьи Особенной части УК, 

обращается только на личную собственность осужденного и на его долю в общей собственности и не может 

быть обращена на долю других лиц, владеющих имуществом совместно с ним на праве общей собственности. 

Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, 

согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан. 

Конфискация может быть полной, частичной и специальной. Полная конфискация состоит в 

безвозмездном изъятии всего личного имущества осужденного и его доли в общей собственности. Частичная - 

заключается в изъятии определенной части имущества. 

В приговоре в таких случаях либо указываются конкретные предметы, подлежащие безвозмездному 

изъятию, либо устанавливается часть конфискуемого имущества (1/2, 1/3 и т.п.) [2]. 

Замена конфискации имущества эквивалентной денежной суммой не допускается. 

Специальная конфискация - это безвозмездное изъятие специальных предметов, служащих орудиями 
либо средствами преступления. Обычно они названы в санкции соответствующей статьи (орудия лова, 

плавучие средства, все добытое в результате незаконного занятия рыбным и другими промыслами и т.д.). 

Специальная конфискация не является видом наказания и может быть назначена судом вне зависимости от 

того, применена к осужденному конфискация имущества (полная или частичная) либо нет. 

Конфискацию имущества как вид уголовного наказания следует отграничивать от штрафа. Отметим их 

основные различия. 

1) уголовно-правовая значимость наказания.  

Штраф может применяться за совершение уголовного проступка и преступления. 

2) характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения.  

Штраф применяется за деяние небольшой или средний тяжести, конфискация - за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, совершенные из корыстных побуждений. 
3) характер и размер взыскания. 

 Штраф - это денежное взыскание, а конфискация - принудительное изъятие принадлежащего 

осужденному имущества. Порядок применения конфискации имущества, а также перечень не подлежащих ей 

предметов, порядок и условия удовлетворения из конфискованного имущества претензий по обязательствам 

осужденного регулируются уголовно-исполнительным и соответственно гражданским законодательством.  

4) степень карательного момента наказания. 

Размер штрафа устанавливается в зависимости от тяжести преступления и обязательно с учетом 

имущественного положения виновного, при конфискации имущество изымается (полностью или частично) 

безусловно. 

5) размер и содержание взыскания.  

Штраф назначается в пределах, заданных санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса в 
размере, соответствующем определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, либо в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период. Количество конфискуемого 

имущества суд должен определить сам. 

6) порядок назначения в качестве дополнительной меры наказания.  

В отличие от штрафа конфискация имущества выступает как дополнительная мера наказания. 

7) возможность назначения при условном осуждении.  

Штраф может быть назначен при условном осуждении, применение же конфискации в этом случае 

запрещено законом. 

8) возможность назначения несовершеннолетним.  

Штраф при наличии определенных условий к несовершеннолетним может быть назначен. Конфискация 

к несовершеннолетним не применяется [3, c.122]. 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Кострова В.  

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

В лингвистической литературе присутствует множество разнообразных определений, которые 

характеризуют речевой этикет в зависимости от угла зрения, под которым он рассматривается, акцентируя при 

этом тот или иной его аспект. Проанализируем наиболее типичные из соответствующих нашему пониманию 
данного явления формулировок. 

По своей природе РЭ принадлежит сфере речевого общения, которое, в свою очередь, представляет собой 

лишь одну из сторон сложного общественного взаимодействия – общения в целом. Вместе с тем, все значимые 

явления РЭ со 

временем закрепляются и в языке, где проявляется сущность понятия этикет в его первоначальном значении. 

Слово «этикет» (от французского etiquette - ярлык, этикетка) обозначает правила поведения, регулирующие 

внешние проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, поведение в общественных местах., 

манеры и одежда). А.К. Байбурин и А.Л. Топорков отмечают также, что этикет может быть рассмотрен «и как 

определённая система знаков, и как специфическая форма регуляции человеческого общения» [2, 6]. Специфика 

речевого этикета в соотношении с этикетом в широком смысле заключается в том, что этикет регулирует наше 

поведение в социальном плане, в то время как речевой этикет регулирует наше общение, наше речевое 

поведение. Речевой этикет представляет собой обширный запас единиц языка и речи, который словесно 
выражает этикет поведения, дает нам в руки те языковые средства, которые накопились в каждом обществе для 

выражения неконфликтного, «нормального отношения к людям, а это значит - отношения доброжелательного» [3, 

46]. 

Определения, данные речевому этикету другими лингвистами, базируются на вышеприведённых 

свойствах этого явления, но зачастую они содержат некоторые дополнительные оттенки. Например, А.П. Ступин и 

К.С. Игнатьев представляют речевой этикет как сгусток социально одобренных норм общения, форму нормативного 

речевого поведения между представителями единой нации. В более узком значении авторы подразумевают под РЭ 

совокупность формул речевого этикета, т. е. «типовых высказываний, закрепленных национально-культурными и 

языковыми традициями в данном языковом коллективе для использования в конкретных социально-

коммуникативных ситуациях» [4, 6-7]. 

Социальная природа РЭ подчеркивается и Рыдановой И.И. в ее книге «Уроки этикета»: «Формулы 
вежливости имеют серьезный смысл, являются сгустком социально одобренных норм общения, отражающих 

уважение к чечовеку, береженое отношение к его настроению, самочувствию» [5, 72]. Роль речевого этикета в 

человеческих взаимоотношениях акцентируется Н.И. Формановской, которая называет РЭ «волшебством»: по её 

мнению, речевой этикет не только «отражает особый уровень информации, который мы обмениваемся в 

общении» [3, 51], но и «открывает двери к нашим человеческим взаимодействиям» (Там же). А происходит это 

потому, что речевой этикет служит «механизмом балансировки» общения, позволяющим неравным по статическим и 

динамическим характеристикам коммуникантам находить общий язык. По разделяемому нами мнению А.И. 

Титаренко, «этикет приобретает особую ценность, облегчая общение и взаимопонимание, способствуя защите и 

охране чести и достоинства человека» [6, 150-152]. 

Более того, подробно рассматривая сущность этикета, Н.И. Формановская приходит к выводу о том, что 

речевой этикет представляет собой, во-первых, «микросистему национально специфичных вербальных единиц, 
принятых и предписываемых обществом для установления контакта собеседников, поддержания общения в 

желательной тональности соответственно правилам речевого поведения» [7, 2]. Во-вторых, это «выработанные 

обществом правила речевого поведения, обязательные для членов общества, национально специфичные, 

устойчиво закрепленные в речевых формулах, но в то же время исторически изменчивые» [8, 3]. Таким образом, 

формулы РЭ не производятся говорящим в процессе речевого творчества, а воспроизводятся им как готовые 

штампы [9, 31]. Поэтому в лингвистической литературе формулы РЭ называются также «связанными 

высказываниями», «шаблонными фразами», «речевыми клише» и т. п. 

Принимая во внимание всё вышеизложенное, представляется наиболее объективным понимать под речевым 

этикетом социально обусловленную и исторически изменчивую языковую подсистему, состоящую из: а) групп 

формул и б)свода правил по их употреблению, регулирующих речевое поведение в соответствии с национальной 

спецификой. 

Именно формулы РЭ и составляют довольно обширный и многообразный арсенал его языковых средств, 
находящийся в распоряжении носителей языка. Речевой этикет включает такие широко употребительные 

формулы, как приветствия, прощания, извинения, поздравления, пожелания, тосты, обращения и т. п. По своему 

содержанию формулы объединяются в тематические группы, «не имеющие четких границ, однако вполне 

обозримые и исчислимые» [10, 93]. Например, такие единицы как: Good morning/afternoon/evening, How do you 

do?, Hallo и др. образуют тематическую группу «Приветствия» (Greetings); Goodbye, Good night, So long, (I'll) see 

you (later/tomorrow/etc.) и др. - группу «Прощание» (Parting) и т.д. 

По мнению А.Г. Гурочкиной и Л.З. Давыдовой, в английском языке можно выделить двенадцать основных 

групп РЭ, каждая из которых обладает собственным набором формул. Они упоминают такие группы, как: 1) 

обращение, привлечение внимания; 2) приветствие; 3) прощание; 4) знакомство; 5) извинение; 6) благодарность; 7) 
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поздравление и пожелание; 8) утешение, сочувствие, соболезнование; 9) просьба; 10) приглашение; 11) совет; 12) 

комплимент, одобрение [11, 48]. 

Однако набор формул в работах разных отечественных и зарубежных лингвистов может варьироваться. В 

частности, как было упомянуто выше, В.В. Бузаров включает в число формул РЭ и тосты. С ним солидарны по 

данному вопросу Д. Лич и Д.Свартвик, что можно заключить из их коммуникативной грамматики, и некоторые 

другие лингвисты. В пособии «Разговорные формулы» М.А. Серафимова, А.М. Шаевич и др. в разряд формул РЭ 

включены также формулы удивления, формулы сомнения и недоверия и прочие. Подобное расширение сферы 

речевого этикета представляется не вполне обоснованным, поскольку к формулам РЭ принято относить только те 
единицы, которые обслуживают определённые стереотипные ситуации. При этом сложно обнаружить ситуацию 

недоверия или ситуацию сомнения в чистом виде -они, как правило, являются лишь составляющими. Поэтому, по-

видимому, более адекватно считать, что выражения сомнения или недоверия обслуживают не ситуацию в целом, 

а лишь отдельные ситуационно зависимые эмоционально окрашенные компоненты. В этой связи более обосновано 

будет, вероятно, их отнесение к тематически обусловленным клишированным единицам, но не к этикетным 

формулам. 

Подтверждением нашей точки зрения является и тот факт, что такие выражения обладают большой 

сочетаемостью с другими формулами, не свойственной этикетным формулам (за исключением обращений). 

Например, если формулы прощания могут сочетаться с формулами извинения или благодарности, и не могут 

сочетаться с формулами приветствия или поздравления, то выражения сомнения или недоверия могут сочетаться со 

всеми вышеупомянутыми. Кроме того, подобные выражения не несут отчётливого отпечатка статусных 

отношений и типа ситуации, что характерно для формул РЭ. В этой связи необходимо заметить, что, несмотря на 
различие количества групп формул этикета у разных авторов, по справедливому замечанию А.Г. Гурочкиной и Л.З. 

Давыдовой, число этих групп является конечным. 
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АЛЫМ - САЛЫҚҚА БАЙЛАНЫСТЫ ТУЫНДАЙТЫН МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

 

Халық Ж., Смағұлова А.С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасына сәйкес мемлекеттің салық саясатын жаңғыртуға бірқатар 

өзгерістер енгізу қажеттілігі айтылған. Салық ежелден-ақ қазақтың дәстүрлі құқық жүйесінің белді 

институттарының бірі алым- салық жүйесі. Ол әдет заңдарындағы міндеттеме институтын толықтыра түседі. 

Қазақ қоғамындағы дәстүрлі әдет құқығы жүйесіндегі алым - салық қатынаста ежелгі мемлекеттер мен сол 

қоғамға тән құқықтық жүйелердің қалыптасуы, дамуына сәйкес орнығып айқындалған. Дәстүрлі құқық 

негізінде қалыптасқан қоғамдағы азаматтық қатынастар сонау скиф мемлекеті үстемдік еткен замандарда да 

мәнін жоймаған. Қайта дәстүр сабақтастығы одан сайын өркен жайған. Қазір соны одан әрі жаңғырту қажет. 
Алым-салық жөніндегі осы деректі XVII – XIX ғасырлардағы көшпелі қазақ қоғамында кеңінен орын 

алған салық жинаудағы «айырбас», «ұшыр», «салым» немесе «алымды» салыстыра қарасаңыз дәстүрлі 

құқықпен тамырласып жатқаны анық байқалады. Ерікті сауда-саттыққа негізделген бұл заң нормасын өткен 

ғасырларда қазақтар бірауыз сөзбен «Ақ шом» деп атаған. Бұл құқықтық ұғым сонау Скиф – Сақ заманындағы 

азаматтық – шаруашылық мәселесін реттеген, соған лайықты қолданылған заңнаманың бір ғана үзігі», - деп 

көрсетеді зерттеу еңбектерде. [1, 26 б] Мемлекеттік биліктің күшеюі кейін әдет заңдарынан бастау алған, 

нормативтік негізі айқындалған заңдар қабылдай бастады. Оған дәлел Үйсін мемлекетінің Күнбиі - сыйлы 

Күнби бүкіл елге бітім жариялап: «Өріске оймақ, табынға тұяқ қосылмасын» деген заң өмірге жолдама алды. 

Мұның ерекшелігі-басқалары әдет заңы болса, бұл мемлекет заңы болып, өзінің жаңалығымен күшімен, 
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нормативтігімен дараланды», - деп көрсетеді. [2, 21б] Міне байқағанымыздай мемлекеттің пайда болуымен 

қатар, оның ішкі, сыртқы жағдайын реттейтін бұрынғы әдет заңдарынан да пәрменді, мемлекет тарапынан 

қолдау алған заңдар пайда болды. Солардың бірі үйсін елінде «малдың бас саны анық, адамдардың 

жауапкерішілігі күшті болсын, ондағы ауыс – күйістер ру басыларының алымына, ел Күнбиінің салығына 

салқынын тигізбесін дегенді» білдіреді. [2, 21 б.] 

Яғни салық міндеттемесі ежелден мемлекеттердің өзінде жетілдіріліп мемлекеттік аппаратты ұстау үшін 

қолданылып отырған. Ол туралы Е.Әбіл былай дейді: «Особый интерес при анализе государственных структур 

кочевников Евразии вызывают проблемы сществования налогообложения и системы повинностей для 
обеспечения аппаратура управления. Впервые о системе сбора налогов у кочевников известия появляются в 

государстве Хунну, причем сам институт налогообложениябыл заимствован в Китае», -деп көрсетеді. [3, 134-

135 бб.] Әрине, бұл оймен толық келісе отырып, дәстүрлі қазақ қоғамында алым-салық қатынастарының 

бастаулары тым ерте заманға кететіндігін көреміз және оның түрлері айқындалы, оларды жинау механизмдері 

де қалыптаса бастады. Оның бастауы сонау ғұн, үйсін, қаңлы дәуірлерінен басталған, яғни империя өмір 

сүруінің басты негізін оның алым-салық жүйесі құраған. Ол ел ішінен, сырт елдерден алынатын салық пен 

соғыстан түсетін олжаға сүйенген. Салық адамның санына қарай мал мен дүние-мүліктен салық жиналып, 

арнайы қітапқа тіркелген.  

Жалпы көшпелі қазақ қоғамындағы алым - салық қатынастары жүйесінің қалыптасуы бірнеше 

ғасырларды басынан өткізіп, өзінің эволюциялық даму жолында көшпелі өмірдің барлық ерекшеліктері мен 

талап - тілектерін сіңіре білген Әмбебап жүйе ретінде қалыптасқан. Ол ғұн, үйсін, түрік қағанаты Қарахан 

мемлекеті, Шыңғыс ханның «Ұлы Жаса» заңы, Әмір Темірдің заң кодексі, «Қасым ханның қасқа жолы», «Тәуке 
ханның жеті Жарғысында» алым салық нормаларына едәуір көңіл бөліп, құқықтық жағынан реттеуді 

қамтамасыз еткен. Яғни дәстүрлі қазақ қоғамында алым - салық қатынастары отырықшы елдердің 

тәжірибесінде қалыптасқан алым - салықтан біршама ерекшеленді. Ол ерекшелік дала халқының өзіндік өмір 

сүру ерекшелігіне байланысты, соған өте бейім болған және қазақ әдет құқығы жүйесіндегі алым - салық 

қатынастарына мұсылман құқық жүйесіндегі алым - салықтар ықпал етті.  Хан жарлығы елден - елге арнайы 

шабармандар арқылы таратылған. Көшпелі ауыл қауымдастығының өндірістік негізі өздерінің жеке 

меншігіндегі төрт түлік малды өсірумен айналысқанын көреміз. Міне осы жеке меншіктегі өсірілген малдан 

XVI ғасырдың аяғында мемлекет пайдасына алынатын салық түрлерінің бірі «зекет» деп аталды. Ол азық - 

түлік салығы, малдың өнімінің жиырмадан бір бөлігі мал шаруашылығымен айналысатын аймақтардан 

жиналған. «Зекет пен ұшырдың басым бөлігі мемлекет қазынасына, яғни ханның қарамағына түсетін болған», - 

деп көрсетеді зерттеушілер. [4, 142 б.] Дегенмен кейін зекет тек жетім - жесірлерге ғана емес, ханның 
қазынасын толтыратын алым - салық түріне айналып кетті.  

«Кеусен» - деп аталатын отырықшы, егіншілікпен айналысатын аймақта кең тараған көмек түрі. Мұның 

негізгі мазмұны егін жиналып отырғанда кедей ағайындары астық жинап жатырған рулас ағайындарынан 

астықпен көмек беруін сұраған. «Ұшұр» ретінде хан үкіметінде салық түрлерін жинаған «ұшұр» астықтың 

оннан бір бөлігін егін шаруашылығымен айналысатын диқандардан алынатын міндетті салықтар болды», - деп 

көрсетеді зерттеу еңбектерде. [4, 142 б.]  Қазақ халықтың тұрмыс - тіршілігі табиғатпен тығыз байланысты 

болды. Қысы қатаң, оның үстіне мұздақ жаңбыр жауса тебінгіге шыға алмаған жылқы, қой қырылып елде 

«жұт» болған. Жұтқа ұшыраған ағайынға көмек беріп, оның шаруасының түзеліп кетуіне бүкіл ру, болып 

көмектескен. Әркім өз жағдайына қарай мал берген. Жұт өте қатал табиға апат. «Байдың малы бір жұттық» 

деген халық мақалының мәні зор. «Елде болса ерніңе тиер» дегендей елдегі бай адамның шаруасының қыры 

кетсе ағайын, руластарына да кері әсері болған. Сондықтан көптеп - көлемдеп көмек көрсетіп көмектескен. Бұл 
да міндетті көмек түрінің бірі болған. Немерелес ағайын арасында берілетін көмек қайтарымсыз көмек ретінде 

есептелген. Алыс ағайындар мал бермесе де азық – түлік, өзгеде жеңіл - желпі көмек беріп қайырымдық 

көрсетеді. Жылу институты жалпы отбасына, жеке адам басына қандай да бір қиындық түсіп, ауыртпалықты 

жеке отбасының немесе азаматтың жеке өзі көтере алмаған жағдайда көрсетілетін көмек түрлері, ол кешегі 60-

шы жылдарға дейін сақталғандығын ауылдас ағайынның беріп жатырған көмектерін көзімізбен көрдік. Жылу 

сұраудың негізгі себептері туралы ғылыми - зерттеу еңбектерде біздің бұған дейінгі ойымызды қолдай 

түскендей былайша бағаланады: «Жылу сұрау кенеттен бақытсыздыққа тап болып (өрт, жұт, тасқын т.б.) 

апаттар әсерінен қиындыққа ұшырап қалғандар не құн төлеп кедейленгенде өз ағайын туыс руластарынан, құда 

жекжат, достарынан сұрайтын көмек. Бұл дәстүрді көбіне кедейленген үстем тап өкілдері көп пайдаланып, 

кедей руластарын тонаған. Қазіргі күнде жылу сұрау ел арасында (көбіне мемлекеттің малын ішіп – жеп, талан-

таражға салушы арамтамақтар) сирек те болса ұшырасады», - деп [5, 131 б.] көрсете отырып жылу сұраудың 

түп төркіні тым ертеде болғанымен оның қазірге дейін жітіп отырғандығын, мазмұн, мағынасын көрсетеді.  
Дәстүрлі қазақ қоғамында соғысқа дайындық, соғыс тұсында әскери алым салықтар жиналған. Яғни 

көшпелі ортадан мал, азық - түлік түрлері мен жылқы малына жем - шөп сияқты аса қажетті салық түрлеріде 

белгіленген.   

Қазақ қоғамындағы маңызды алым - салықтардың тағы бір нысаны ол сауда керуендерінен алынатын 

алым салықтар болды. Құдық көздерінен суды пайдаланғаны үшін де салықтар төленіп ол ру басының 

ақсақалдарына берілген. Орта ғасырлық белгілі шаһарлар Түркістан, Сығанақ, Отрар қалаларында өткен керуен 

саудагерлерінен, жергілікті саудагерлерден алым - салық жинайтын арнайы жасауылдар болған. Жалпы сауда 

керуендерінен түсетін алым - салықтарды хан қазынасына жөнелтіп отырған. Керуен жолының жандануына 

әсер еткен жағдай ол Азия арқылы өтетін халықаралық сауданың кең құлаш жаюы болатын. Ол туралы тарихи 
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зерттеу еңбектерде: «Обстановка сложившися на этой трансазиатской магистрали в 20-30-е гг. 19 в. 

благоприятствовала международной торговле. В результате международной торговли на запад, как и прежде 

поступали шелк, предметы роскоши. Шелк вывозился из Китая и Средней Азии через Ургенч и Хорезм. Среди 

шелков, вывозимых Генуэзцами из Каффы в списке товаров назван шелк хорезмской и ургенчский. По 

свидетельству Пегалотти в Средней Азии и Китае закупались также Шелковая и Золотая парча, шерсть, рис, 

шафран, сухие фрукты, керамика, фаянс, фарфор и многое, многое другое.  Из городов Ирана на Восток везли 

художественный металл, украшения, драгоценные камни, сандаловое дерево, жемчуг, из Европы на Восток – 

полотняные ткани», - деп дүниенің төрт бұрышын араластырып жүргізілген сауда - саттықтан әрбір мемлекет 
(ел) өз заңдарына сәйкес алым - салықтар алып отырған. Ол салықтар мемлекет қазынасына, ел 

басқарушысының қазына түсіп отырған. [6, 39 с.] 

Қазақ қоғамында алым - салық түрлері, оның жиналу нормалары, іске асыру механизмдері негізінен 

ертеден - ақ ханның құрылтайында бекітілетін болған, ал оның даулы мәселесі асқынған уақытта оған ең соңғы 

нүкте қоятын да осы халық құрылтайы болды.  

Әсіресе 20 ғасырдың екінші жартысында Ресей империясының отарлау саясаты күшейіп, соған сәйкес 

салық саясаты халықтың еңсесін түсіріп әлеуметтік жағдайлары нашарлай түсті. 

Алым - салықтың шектен тыс көбеюі, нормаларының өсуі және оны жинау механизмінің өзгеруі 

халықты ашындырып, қинай түсті. Сондықтан қарқаралы петициясында: «Следуемые с населения киргиз 

подати и повинности раскладывались бы самим населением без указании администрации», - деп көрсетеді. [7, 

140 б.]  

Көшпелі қазақ қоғамындағы алым - салық қатынастарының құқықтық бастаулары ежелгі ғұн, үйсін, 
қаңлы, түріктер заманындағы әдет - ғұрыпқа негізделген ел билеушілерінің қабылдаған заңдары, билік 

шешімдерінен көреміз. Қазақ қоғамындағы алым - салық қатынастарының ресми құқықтық негіздерінің 

қатарына жатқызар болсақ, сонымен қатар құқықтық жүйенің басқа да бағыттарын қамтыған бейресми 

нысандары қатар өмір сүрген. Олар сөзді қадірлей білген. Қазақ қоғамында мақал - мәтелдерден, айшықты 

афоризмді сөздерден көрініп, елдің есінде сақталған. 

Көшпелі қазақ қоғамындағы феодалдық құрылыстың орнығып, хандық биліктің дәуірлеу кезінде алым-

салықтың түрі жүйеленіп, нормалары айқындалып мемлекеттің ішкі қызметін ұйымдастыруда үлкен роль 

атқарған механизмге айналды. Қазақ қоғамына тән алым салықтың ерекшелігі ол көшпелі өмір талабына 

айналысқан шаруашылықтың ыңғайына бейімделіп ауызбіршілпен жүзеге асып отырған азаматтық құқықтық 

қатынас жүйесі болып есептелді. Ал оның кейбір түрлері тіпті халықтың еркімен, ризалығымен, сый - құрметі 

ретінде бастауларын алған. Оларға хан билігіне ризалық ретінде берілетін «ханлық» бидің билігіне берілетін 
«билік» сый құрмет ретінде берілетін соғым, сыбағаны атап өтуге болады. 

Бірақ дәстүрлі қазақ қоғамында 19 ғасырда хандық биліктің әлсіреп кейін жойылған кезде, қазақ 

даласының бүкіл территориясы Ресей империясының құрамына кірген кезден бастап алым - салықтар енді бір 

орталыққа жинақталып, патша қазынасына түсті. Ресей империясының қазынасына түсетін болды. Қазақ 

даласына Ресей бодандығының бекуінің әсерінен бұрынға халықтың еркімен берілетін алым - салықтың 

мазмұны өзгеріп көлемі көбейіп күштеп жиналатын болды. 

Міне сол кездерден бастауын алған салық саясатына байланысты көзқарастардың қазіргі егемен елімізде 

жүріп жатқан салық саястатындағы елеулі мәселелерде ескеріліп, тиісті орынын алатын өте өзекті мәселелер 

екендігін ескеру қажет. Себебі қоғам тек адам мүддесіне қызмет етуге тиіс. Мемлекеттік құрылым соны 

ұйымдастырушы, жүзеге асырушы тетік. Ол қоғам мүшелерінің жағдайына ыңғайлы механизмдерді тауып, оны 

заңды түрде іске асыруы үшін халыққа етене жақын заңдар қабылдауы қажет.  
Сондықтан қазақ даласында ежелден қалыптасып дамып өзінің автономиялық даму жолдарында қоғам 

дамуының талабына сәйкес өзгерістерге ұшырап тарихи дүниетанымдық көзқарастарға негізделген алым - 

салық саясатын қазіргі еліміздің құқықтық реформасында ескеруге, қолдануға әбден болады, ол салық 

саясатының тиімділігін арттыруда ескерілетін тарихи тәжірибені негіздейді.  
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ҚАЗАҚСТАНДА САУДА ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ДАМУ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

 

Тлегенова А., Смағұлова А.С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Рухани жаңғыру» бағдарламасына сәйкес нарықтық экономика 

жағдайында Қазақстан Республикасындағы сауда қатынастарының дамуының генізін салған қазақ қоғамындағы 

сауда - саттық қатынастары айырбастан кейін дамыды. Дәстүрлі әдет құқығы бойынша мүліктің меншік иес 
ғана сату  керек болды. Дегенмен  азаматтық айналымда кейбір жағдайларда мүлікті басқа адамның сатуына 

рұқсат беретін жағдайларда кездеседі. Ол ең жақын туыстары болса, сенімхат  негізінде, бастықтың өкіміне 

сәйкес. [1] 

Әйел адам тек ерінің рұқсатымен ғана сауда жасай алады. Ал рұқсатсыз сатылған зат қайтарылады. Бірақ 

жесір әйелге ерік берілген. «Вдовь у киргизов не возбраняется торговать» - деп  көрсетеді. [1, 94 б] Сонымен  

қазақтардың әдет құқығында сатып  алу - сату шартының толық құқықты субъектілеріретінде: от ағасы, енші 

алған  лдар, енші алмаған, бірақ кәмелетке жеткен ер балалар  және жесір әйелдер болса, ал шектеулі  құқықпен 

сауда жасай алатындар: кәмелетке жетпегендер әкесінің  рұқсатын алуы қажет және күйеуі бар әйел күйеуінің 

рұқсатымен ғана сауда жасай алатындығы  белгілі  болды.  

Сауда жасаудың да өзіне тән талабы, рәсімі болғандығы белгілі. Соның ішінде бір-біріне ризалық 

білдіріп, қол алысудың өзі сатып алу – сату шартының жасалғандығын білдіреді. Сауда шартын жазбаша 

жасауды онша талап етпеген, қазақтарда ауызша келісімнің өзі жазбашадан кем түспеген, себебі қазақ бір ауыз 
сөзге, берілген сертке, қабылдаған антқа, айтқан сөзге тұрған халық. Ол  туралы: «Письменная форма при 

купле-продаже хотя и встречается изредко но обязательной, как корпус сделки не бывает» - деп көрсетеді. [2, 

172 б.] 

Сауда жасауда куәгерлерде қажет болмаған, дегенмен «если контрагенты не знают друг-друга, то бывают  

поручители,» - деп  көрсетеді зерттеушілер.  [1, 126 б.]  

Сондай-ақ, екі жақтың саудасын келістіруші базарларда маклерлер болған. [2] Сауда шартынан 

туындайтын заңды қатынастарға тоқталсақ әдет  құқығында ол  жауапкершілік жүктеп, келіскен бағаны  

төлегенге  дейін  сатып  алушы  затты  беруді  талап ете алмайтын болды, ал сатушымүлікті керек - жарағымен 

түгелдей  беруге  міндеттенеді. Сатылған заттың  кемшілігі болмауға  тиіс, ал  егер болған  болса ол туралы 

алдын - ала ескертілуге тиіс, ескертілмей  сатылып, кемшіліктері кейін айқындалса онда саудаласқан зат 

қайтарылуы  да  мүмкін. Бұл  ойымызды зерттеу  еңбектерде қолдайды. Ол туралы: « если такие недостатки 
обнаруживается впоследствии, то, по требованию покупателя, продажная цена  может  быть  уменьшена, или 

сделка совершенно уничтожается», - деп [2, 109 б.] көрсетсе, мұндай заңның өзг де  халықтардың заңдарына 

сәйкес қолданылатын әдіс-тәсілдерінің  бар  екендігін көреміз, яғни: «уменьшение покупкой цены, встречается 

в римском праве, почти во всех инностранных  законодательствах  и  в  обычаях  русских  крестьян» - деп  

көрсетеді. [3, 135 б.] 

Сауданың бұзылатын жағдайы қазақтарда көбіне малмен байланысты жағдайларда бұзылады және 

шарттың бұзылуы 2-3 күннен аспауға тиісті  болған. Әсіресе  сауда-саттықта алдап  сатуға, кем  өлшеуге  өте  

жауаптылықпен қараған. Ол  туралы: «в  случае  же  обвеса, обмана  и обсчитывания, учинитель иного обязан 

дать присягу в  свой невинности, но когда  присяги  той  на  срок не достовить, то должен удовлетворить в иск 

обижанного», - деп [4, 181 б.] көрсетеді. Ал  сатылатын малды таңдаған кезде сатушы жақ сатып алушыға 

түгелдей  ерік беріп «алсаң өз еркің, алмасаң да өз еркің» деп малды  түгел  қарауға жағдай  жасаса, онда кейін 
ол  малдың кемшілігін  даулау заңсыз болып есептелген. Ол туралы «и тем не менее покупатель нашел 

возможность купить животное, тогда весь риск падает напокупателя, и животное ни в каком случае не 

подлежит возврату», - деп [1, 128 б.] көрсеткенімен  сауданы  келістіруші  маклер  сатып алушыдан малға  

қоятын  кінәсі болса сол бойда айтуын өтінген. Кейін тек көзге айқын көрінетін мал ақсақ, сарық  болса, 

ертеңінен  қалдырмай ескертуді  талап еткен.  

Көршілес елдермен сауда байланысы күшее түскен. Ол туралы: «уже в ХУІ веке  русские  караваны  

ходили вверх  п Иртышу, а  «бухарские» караваны направлялись  через Киргизский край в Европейскую 

Россию», - деп көрсетеді. [5, 288 с.]  

Қазақ  даласына орыстардың енуі сауда байланысын күшейтті. Ол  үшін  1764  жылдан бастап ақша 

бөлініп, Орынбор, Торғай шекараларында көпестер үшін мешіттер, керуен сарай салып, жағдай жасалды. 

Көпестердің керуендерінің қауіпсіздігін өкімет өз бақылауына алып, оларды  қорғау үшін қазақтарды жіберді. 

Петропавол қаласындағы сауда біршама жақсы жүріп, кеден бақылауын да ұйымдастырды, сауданы жақсарту 
үшін салықты жеңілдетті. 1831 ж. қазақтардан келеті тері, майға салық жеңілдесе, 1835 жылы қазақ даласына 

жіберілетін  астық пен жер  өңдейтін құралдарға  жеңілдік  берілді. [5] 

Ал 1845 жылдан бастап көпестер  қазақ  даласынаайырбас  сарайларын салып, емін-еркін  саудаға  кірісті 

1868 ж. реформадан кейін қазақ даласын төрт аймаққа бөлу саудада  бүкіл  салықтарды  жойып, көпестерге  

көптеген  мүмкіндік берді. Әкімшілік басқару  реформасы дайындалып жатқан кездің бастап-ақ, қазақ даласын  

зерттеушілердің бірі  В.Доменский  «сауда өзіне өзі жол ашады, тек әкімшіліктің сәл жәрдемі керек», - деді. [6, 

27с.] Ал «1867 – 1868 жж. реформаны дайындау комиссиясының  құжаттарында  қазақ даласының сауда  ісін  

дамытуда аса  қолайлы екені  айтылып,  мұнда  біздің  осы  өлкемен және Орта Азиямен саудамыздағы ең  
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маңызды  бұйымдардың бірі - мануфактура  өнімдерін, орыс саудагерлерінің өздеріне үлкен пайда келтіре 

отырып, малға  айырбастауына немесе  ақшаға  сатуына  мүмкіндігі бар» -  деп  атап  көрсетеді. [7] 

Міне осы тұста патша  чиновниктерінің  көпшілігі  қазақтармен  өзара тиімді  сауда  байланыстарын  

дамытуға  жергілікті  халық  арасында  орыстық  бағытты  күшейтудің  және  аймақта  үкіметтің  позициясын  

нығайтудың  аса  нәтижелі  құралы  ретінде  қарады.  

Осылайша  қазақ  даласына  айырбас, жәрмеңкелік  және   тұрақты (отырықшы)  сауда  орындары 

ашылда. Айырбастаушылар  өз  тауарларымен  қазақ  даласын  кезіп  тауарын малға, жүнге, мал өнімдеріне 

айырбастап, оны Троицк, Орынбор, Орск, Петропавлск, Омск  базарларына  сатып, ол Ресейдің ішкі  рыногіне  
жөнелтілді «Обороты  этой  торговли   можно  считать  до миллиона  рублей  в  год», - деп  көрсетеді. [5] 

Сауданың  екінші,  бір  түрі  жәрмеңкелерде  фабрика  өнімдерін  мал  өнімдеріне    айрбастау  еді. 

Осының  ішінде  Ақмола  облысындағы  үш  жәрмеңкеге  тек  Ресей,  Түркістан ғана емес Европадан көпестер 

келген. Ол туралы 1900 ж. Ақмола  облысындағы  Константиновск, Атбасарда-Петровск және Петропавл 

уезіндегі Тайшыкөл  жәрмеңкелеріндегі  сатылған  тауарлар  туралы  деректер бар.  

Міне  дала төсіндегі   барлық  сауда  рыногын  өз  қолдарына   жинақтаған    Ресей  өкіметі  шет  

аудандармен   ашықтан-ашық  тонаушылық   сипаттағы  айырбас  немесе  сауда  жүргізді. Далалық  аудандарда  

көптеп  жәрмеңкелер  ашылып, онда  өз  ережелерін  бекітті. Торғай  облысының  Орта  Азиямен  байланыс  

орнатуға  қолайлы  жеріне  орналасқан  Ырғыз  бекінісінің  ірге  тасы  1845-жылы  қаланып, 1869-ж. Ырғыз  

уездік  қала  статусын  алды. Осы  мерзімнен  бастап  Ырғыз  бекінісі 1 мыңға  жуық  тұрғыны  бар  уездік қала 

сапытына көшіп,негізінен қазақтар, татарлар, башқұрттар  қоныстанып, олар  қала  халқының  87% құрады. 

Қала  халқының  33%  әскерилер  мен  саудагерлер  болды. [7] 1870-ж.12 (19) қарашада  Ресей  ішкі  істер  
министірі  генерал-адъютант  Тамашев  Ырғыз  (бұрынғы  Орал)  бекінісі  жанында  ашылған  жәрмеңкенің  

жұмыс  ережесін  бекітті. Соның  бірі  1870  жылы  12 (19) қарашада  Ресей  ішкі  істер  министрі  генерал-

адьютант  Тамашев  Ырғыз (бұрынғы  Орал)  бекінісі  жанында   ашылған  жәрмеңкенің  жұмыс  ережесін  

бекітті. Бұл  ереже  жәрмеңкенің  ашылу  мақсаты мен  жәрмеңкеге келген саудагер  көпестердің  және  сатып 

алушылардың  негізгі  құқықтары  былайша көрініс  тапты:  

Ырғыз  жәрменкесінің  ережесі  бойынша  саудагерлер  мен  сатып  алушылардың  азаматтық  

және  еңбек  құқықтарының сақталуы 

1. Торғай облысының  қазақтарының  өз  қарамағындағы  малдарын  өткізу  және  өздеріне  қажетті  

нәрсенің  бәрімен  қамтамасыз  етуіне  қолайлы  жағдай  жасау, үшін  және  қазақтардың  малдарын  орыс  

саудагерлерінің  сатып  алуын  жеңілдету  үшін  Торғай облысында екі жәрмеңке тағайындалады: біріншісі 

Елек уезінің Ақтөбе  бекінісінде,  екіншісі Ырғыз  уезінің Ырғыз  (бұрынғы  Орал) бекінісінде. 
2. Бұл  жәрмеңкелердің  өткізілетін  мерзімдері: Ақтөбе  жәрмеңкесі үшін  15- шілдеден  15-тамызға  

дейін, Ырғыз  жәрмеңкесі  үшін  10-қыркүйектен  10- қазанға  дейін. 

3. Басқа  қалалардан  келетін  көпестердің   қауіпсіздігі мен қоғамдық  тәртіпті  сақтау  үшін уезд 

бастығының жарлығымен жергілікті бекініс горнизонынан шынайы  қажеттілікке   сәйкес  команда  

тағайындалады.  

4. Жәрмеңкедегі қоғамдық тәртіп пен тұрақтылықты сақтау ісін қадағалау жәрмеңкелердің ерекш 

комитетіне жүктеледі. Бұл комитет құрамында: уезд  бастығы  немесе  оның  көмекшісі, одан  басқа  4 мүше: 

қазақтардың  өздері  қалағанша 2 ордалық  ақсақал  және  жәрмеңкеге  келген орыс саудагерлері  арасынан  

сайланған  екі  адам  болады.  Осы  көрсетілген  комитеттердің әрқайсысының  жанында жәрмеңкеге  айдап  

әкелінген малдарды  қарап,  тексеріп отыратын  ветеринарлық  дәрігер  болады.  Сонымен  бірге  комитет  

қарамағында   түрлі  қажеттіліктер  үшін  қазақтарда  тағайындалады.  
5. Сонымен бірге жәрмеңке комитетіне мынадай міндеттер  жүктеледі: а) жәрмеңкеге  келген 

саудагерлерді  ұрлық пен тонаудан қорғау, б) жәрмеңкеге  келушілерді  қажетті  жазбаша құжаттарсыз келуден 

сақтандырып, алдын – ала тексеру, в) әртүрлі  бақытсыздықтардан сақтандырудың полициялық шараларын алу, 

г) сауда уставының  ХІ томдық  2857 статьясына сәйкес қазақтар  және орыс  саудагерлерінің арасында болған 

барлық істерді ауызша сот арқылы талдап, кінәлілерге айып тағу, арызданушылардың талабын тез арада шешу. 

Егер арызданушылар  қабылданған шешімге риза болмаса, онда олар  1868 жылы  21-қазанда бекітілген Орал, 

Торғай, Ақмола  және Семей  облыстарын басқару туралы уақытша Ереженің 124, 135 және 142- статьяларына 

сәйкес өз шағымдарын қанағаттандыру туралы уездік сотқа шағымдануына болады немесе қазақтардың  

халықтық дәстүріне сай шешулеріне болады.  

6. Жәрмеңкеге келген саудагерлердің паспорттары болуы шарт және олар келген бойда паспорттарын 

комитетке көрсетіп, олардың келгендігі туралы мәліметтердің барлығы арнаулы  тіркелу  кітабына жазылып, 

келгендердің қайта кеткендеріне дейін сақталады.  
7. Комитет паспорттарын көрсеткен саудагерлерге орын тағайындайды.  

8. Жәрмеңке алаңында әкелінген товарлар қойылатын номерленген орындар саны 200-ден  артық 

болмауға  тиіс. 

9. Әрбір орын 3 шаршы сажень болуы шарт. 

10. Жәрмеңке жинағының пайдасына мануфактура және тері - терсек сататын саудагерлерден әрбір орын 

үшін 2 рубль төлем алынды.  

11. Жәрмеңкедегі сауда орындары саудагерлердің өзара таласын тудырмау  үшін  әр  жәрмеңкеде  

барлық саудагерлердің қатысуымен жеребе тарту  арқылы  бөлінеді.  

12. Бір  орынды екі қожайын ала  алмайды. 
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13. Сүт тағамдарын сататын саудагерлер ерекше қатарда орналасады, олар әрбір шаршы  сажень  

күміспен 50 тиын  төлейді. 

14. Сүт тағамдары қатарынан қызыл қатарға ауысып орналасқысы келгендер, онда жеребе  бойынша 

бөлінген  әрбір орынға 2 рубль төлеуге  міндетті. 

15. Көрсетілген  алым-салықтар әр жәрмеңкеде бөлек  төленеді.  

16. Орындарды  бөлуге  жеребе жәрмеңкенің бірінші  күні бір-ақ рет  төленеді. 

17. Жеребе арқылы ие болған  сауда  орындарында  саудагерлер  сауданы  арба  үстінде, шатырда, 

балағанда, киіз үйлерде, жылжымалы және тұрақты лавкаларда жасай алады.  
18. Егер ағаштан жылжымалы немесе кірпіштен тұрақты лавкалар салғысы келген саудагерлер болса, 

онда оларға жеребе арқылы бөлінген  орындарға өз лавкаларын салуға рұқсат етіледі. 

19. Лавка салуға  жеребе тартқан  саудагер  қатарына 3-тен  артық  емес  лавка  салуға ғана  құқылы. 

20. Жылжымалы немесе тұрақты лавканың қожайыны жәрмеңке аяқталған соң келесі жәрмеңке үшін 

акциздіқ төлем жасауға міндетті. Егер бұл шарт оырндалмаса, онда жәрмеңке комитеті оның орнын жеребе 

тарту арқылы басқа саудагарге беруге құқылы. [7] Осындай жәрмеңкелер Семей облысы Ботов (Қоянды) 

жәрмеңкесі Қарқаралы уезінде орналасқан жылдық сауда айналымы туралы: «в 1900 до 1.644 тыс. рублей из 

них произведени степи образовалось на 955 тыс руб., остальная же сумма приходиласьна фабрично-заводская 

изделия Чарская  (в Семипалатинском уезде) с оборотом 310 тыс руб., Покровская (в Баян-Ауль) - на 210 тыс 

руб., Ивановская (в Песчанном) – на 134 тыс руб., и др » - деп  көрсетеді. [5, 290 б.] Жәрмеңкелерден пайданың 

көптігін сезген патша өкіметі оны жыл санап көбейтіп, оның  үстіне қазақ даласын ішкерілей енуді көздеген 

саясатта ұстады. Сондықтан өзінің әрі экономикалық, әрі саяси билік ету аймағын кеңейту мақсатында тауар 
сатудан жылдық табыстары мыңдаған рубльге шығатын жәрмеңкелер саны  жыл санап өсе түсті. Солардың 

ішінде: «В Тургайской  области значительные ярмарки  находятся: в Актюбинске  на 326 т.р., две  в  Кустанае – 

на 614 т.р., в Тургае – 186 т.р. и две в Иргизе – на 296 т.р.». [5,290 б.] Бұл  жәрмеңкелерде негізінен мал 

өнімдерінен басқа, астық өнімдері сондай-ақ «азиядан» келетін Бухара, Тәшкент кілемдері, жібек  шапан, 

маталар мен кептірілген жемістер әкелінген. Ал көшпелі қазақ халқы үшін ең қажеттісі ол – мануфактурадан 

шығарылған өнімдер мен үй шаруашылығына керекті бұйымдар - самаурын, леген, қалақ, өзге детемір 

бұйымдармен, айыр- күрек, кетпен  сияқты шаруашылық құралдарын сатып алған.  

Ресей империясы  көпестердің қауіпсіздігін сақтау үшін және қоғамдық тәртіпті қорғау үшін 

жәрмеңкелер кезінде оларды қорғайтын әскерлері жіберіп тұрды. Ал жергілікті чиновниктердің көпшілігі 

отарлаушы саудагерлердің алдамшылығынан және алаяқтығынан қарапайым халықтың мүддесін қорғамақ 

түгел, өздері приказчиктер мен агенттердің  көмегі арқылы  сауда-саттық пен  айналысты. 
Сонымен сауда қазақ даласында отарлық сипат алды. Мұнда Ресейдің ең төменгі сорттағы, яғни өзінің 

ішкі аймағындағы жәрмеңкелердің бәрінде болып шыққан және мүлде өтпеген өнеркәсіп бұйымдары әкелінді. 

[8] Бұл бұйымдардың жергілікті халыққа өте ауыр шарттармен жоғары бағаға сатылуы да сауда саясатының 

отарлық сипатын анықтады. Көпестер қазақтармен арада жүрген саудадан түскен мол пайда есебінен байып 

алды. Ол дала халқының сауда ісіндегі тәжірибесінің аздығын, өз құқықтарын дұрыс түсіне алмауын 

пайдаланды. 

Сауданың отарлық сипаты орыс көпестері сатқан бұйымдардың бағасының жаппай өсіріліп, керісінше 

жергілікті халықтың малы мен шаруашылық өнімдерінің бағасы жасанды түрде төмен есептелгені байқалды. 

Дегенмен қазақтар сауда жасауға үйрене бастады. Қазақ өлкесі малға бай, бірақ өнеркәсіп бұйымдары жоқ ірі 

тұтыну рыногіне айналды. Сондықтан қазақ өлкесі патша үкіметінің метрополия ретінде мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіретін шикізат көзіне айналдыру мақсаты толығымен, ойдағыдай іске асты.  
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АЗАМАТТЫҚ ҚАТЫНАСТАҒЫ АЙЫРБАС ЖӘНЕ ҚАРЫЗ АЛУ  ШАРТТАРЫ   

ҚАЛЫПТАСУ, ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Темірбек М., Смағұлова А.С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ әдет құқығына айырбас ұғымы өте ертеден енген. Себебі қазақтардың қолында қолма-қол ақшаның 

болмауы да бұған әсер еткен болар. Негізінен айырбас құралы әсіресе мал, оның ішінде ұсақ мал болған. 
Айырбас ұғымы дәстүрлі қазақ қоғамында сан ғасырлық тәжірибеден өтіп, дамып, қалыптасқан арналардың 

бірі болып табылады. Қазақ қоғамындағы айырбас келісім шарт нормалары көшпелі өмір жағдайында мал 

шаруашылығын  жүргізудің талаптарына сәйкес туындап, дамып отырды. Айырбастың негізгі мазмұны екі 

жақтың келісімі бойынша бір тарап екінші тараптың меншігіне белгілі келісілген затты беруге міндеттенеді. 

Қазақ даласындағы айырбас шарытының қалыптасуы мен дамуы туралы деректерді кездестіруге болады. 

Солардың ішінде маңыздылардың қатарына орыс саяхатшылары мен патша чиновниктерінің дала  өмірі, 

ондағы азаматтық қатынастың қалыптасу ерекшеліктері туралы жазбалары өте құнды. [1] 

Қазақ әдет-ғұрып жүйесіндегі айырбас шартының дәстүрлі қазақ  қоғамында сан ғасырлық тәжірибеден 

өткен қолданылған, қалыптасқан тарихына қарамастан кейін біршама өзгерістерге ұшырады. Оған себеп қазақ 

жерінің  Ресей қол астына өтуімен байланысты күрделенді, біршама өзгерістерге енді. Кейде басқа ұлт  

өкілдерімен жасалған айырбаста алдау, арбау сияқты бұрын  қазақ жерінде кездеспейтін қазаққа жат жағымсыз 

қылықтарда кездесетін  болған.  
Негізінен дала халқы өздерінің малын, малдан өндірілген өнімдерін әр түрлі тұрмыстық ұсақ-түйек 

заттарға, тоқыма заттарға айырбастап әркім өзінің қажетін өтеуге тырысқан. Бұл ойымызды мынадай бір 

деректер дәлелдей түскендей, яғни Н.Гродековтың айтуынша: «Сделки этого рода известны обычному праву 

киргизов. в степи сарты, киргизы и татары меняют мануфактурные и мелочные товары, сухие плоды и 

лекарство на  шерсть, шкуры и другие  продукты  скотоводства», - деп көрсетеді. [1, 126 б.] Әрине айырбас 

институтының кеңінен  қолданылғанын  дәлелдейтін  деректердің бәрінде ірі қалалармен, елді мекендерде 

орналасқан арнайы айырбас сарайларының болғандығы туралы: «... для этой цели построенные в Оренбурге и 

Троицке «меновые дворы»» - деп  көрсетеді. [2, 105 б.] 

Ресей империясының қол астына енген соң мүліктік қатынастағы, азаматтық айналымдағы заттардың 

көбеюі, түрінің өзгеруі айырбасты ығыстырып орнына ақшаға сатып алу басымдырақ болды. Бұл дала 

халқының жағдайына кері әсерін тигізді. Ақша мен малдың құнын шағын қарағанда саудагерлерге желініп 
қалып отырды. «Так, например, ситец самых лучших сортов, покупаемый в Ирбит от 5 до 6 копеек за аршин  и  

ценяемый  в степи уже в 15 копеек, отдается в количестве 5 аршин  за  барана  с тем, что бы  этого барана 

получить через год, то есть например  в следующем май месяце, и с тем, что если  взявший этот ситец не 

захочет или не в состоянии будет  заплатить в срок, то уже в следующем мае то есть через 2 года, обязан 

заплатить два барана, еще через год 4 барана и так далее точно так же определяются цены и на прочие товары, 

то есть на 1рубль почти до 2 рублей », - деп  айырбас пен  саудадан қазақ даласынан көпестер көп пайда 

көргенін  дәлелдейді. [3, 18 б.]    

Айырбастан, саудадан қарыз болғандар тек қой менен ғана емес олар түйемен, жылкымен, өгізбен, 

жүнмен, терімен, киізбен, тіпті аң  терілерімен, әйтеуір қазақтың  қолында не  бар соның бәрімен айырбас, 

сауда қарызын өтеуге болатын болды. «Разумеется все оценивается на баранов или баранами в натуре» - деп 

көрсетеді зерттеушілер еңбегінде. [3, 19 б.] 
Қазақ даласында қалыптасқан рулас, туыстар ағайын арасында баланы айырбастап алу, асырап алу 

кездеседі. Әсіресе ер балаларды ағайын туыстан алып, өзінде ұл болмаса мұрагер ретінде қалдыруға тырысқан 

және ол заңдастырылған. 

Ал қазақ даласында ұлдар мен қыздарды кедейліктің әсерімен малға айырбастауда болды деген 

деректерді Гродековтың еңбектерінен кездестіреміз: «В степи бывают случаи мены девушек и мальчиков. Так 

известны случаи, когда под давлением бедности, меняли мальчиков на 20 баранов и девушек за 1-2 головы 

крупного скота», - деп  көрсетеді. [1, 35 б.] 

Міне қазақ даласында империя саясатының келуі қазақтардың қалыптасқан, қарапайым өмір тіршілігіне 

өзгеріс әкеліп, балаларын малға айырбастау туралы бұрын болмаған, естілмеген жағдайлардың болғандығын 

көрсетеді. Көбінесе бұл жазбаларда қазақ әдет құқығының нормалары мен институттары, оның құрылымы мен 

жүйесі, сол кездегі Ресейде қолданылған заңнаманың түсініктері аясына икемделіп, орыс жиһангерлері сол 

түсініктер негізінде қарауға ұмтылды. (Мұны қазақ әдет құқығы жүйесіндегі келісім шарт нормаларының 
жүйесінен де көруге болады). 

Қазақ қоғамындағы әдет құқығында қарыз, қарызға алу деген ұғымдар кенже дамыған институттардың 

(шарттардың) қатарына жатады. Себебі қазақта ежелден-ақ ру ішінде бір-біріне уақытша көмек беру, қолдау, 

ежелден-ақ болған. Ол «сауын» беру, «ат майы» деп аталатын уақытша міну немесе жүк тасу үшін  жылқы, 

түйені ағайыннан сұрап  алу, уақытша пайдалану кейін иесіне қайтару ертеден –ақ қолданылған. Дегенмен 

қарыз (институты) шартының өрбуіне, оның қарқынды дамуына қазақ даласына империялық  саясаттың әсер 

етуі, Ресейдің  қол  астына  өтіп, ақша  қатынастарына  тартылуы  үлкен әсер етті. Қазақ жері ежелден-ақ сауда 

жолында орналасқан белгілі сауда-саттық  жүрген жерде қарыз мәселесінің де қатар жүретіні белгілі. Ол 

туралы орыс зерттеушілерінің айтуы бойынша: «Вопреки  ожиданию и не смотря на столь прогрессивные 
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возрастание долгового  обязательства, обе стороны остаются в огромнейшем выигрыше от отсрочки долга. 

Если  купец назначит низкую цену на вещь или скот , то должник, по принявшым правилам, просто 

отказываться платить  до  следующего года и даже до 4-х лет. При этом  не  нужно  упустить из вида, что 

киргиз в означенные и года пользуется от баранов шерстью, молоком и мерлушками с павших ягнят, 

пологаемых ему на ущерб, что дает ему по меньшей мере до 50 рублей серебром, на деньги а равно что упадок 

баранов и другого скота естественно  смертью для киргиза не составляет ущерба, потому что он кушает падаль 

себе на здоовье» - деп, қарыздан қазақ белшешінен пайдаға батады деп көрсетумен қатар, мұсылман  қазақты 

арам  өлген малдарының өлігінде жеп пайда көреді дегендей тұжырым  жасайды. [4, 101 б.] Сонда бұл орыс 
зерттеушілерінің қазақ халқының  ерекшелігін  білмегендігі ме, әлде  біле  тұра  арнайы кейінгі ұрпаққа жазып 

қалдырған  «мұраларыма». Дегенмен қазақ халқының Ресей  империясы тұсында сауда - саттыққа өздерінің  

адалдықтарын көрсетіп, өзге ұлттар татар, башқұрттардан ерекше өз сөзіне тұра білетін, «аманатқа қиянат 

жасамайтын» халық  екендігі туралы да пікірлер айтылған. 

Қарыз шартының әрине, дәстүрлі қазақ қоғамында нақты белгіленген мерзімі көрсетілмеген, бірақ та, 

орыс жазбаларында көрсетілгендей қарызды қайтару бір жылдық көлемдегі мерзімде жасалатындығы 

айтылады. Ол көбінесе күзде мал семіріп, санақтан өтіп, қазақ етек-жеңін жинаған уақытта кімге де болса 

қарызын қалдырғысы келмеген. Себебі табиғаттың құдыретінің басымдығын мойындаған дана халық алдағы 

қыс қандай болатындығына сенбеген, сондықтан қарызын келіскен мерзімінде қайтаруды өзіне үлкен міндет 

деп түсінген. Кейбір жағдайларда қарызға берілген затқа балама ретінде талап етілетін малдың нақты түрі, 

жасы өзара келісілуі де мүмкін. Мұндай  жағдайда келісімге сәйкес талап орындалып отырған. Қарыздан  

міндеттеме  туындайтындықтан кейде кепіл зат  шарты да қолданылып отырған. Ол  негізінен  жылжитын  
мүлікке  негізделген. Әрине қазақ  қоғамындағы азаматтық айналымда кепіл шарттың қолданылуы мен жүзеге 

асуы өз ерекшелігімен танылған. Бұл  шарттың қазіргі кепіл зат шартының түсінігінен және жүзеге асуынан, 

қолданылуынан айырмашылығы да болды. Яғни кепіл зат талабының мынадай ерекшеліктері  болды: «Если  

залогодержатель до наступления условленного срока  продаст или иным путем отчудить заложенное 

имущество то он теряет право на получение  долга, и кроме того, должен уплатить закладчику стоимось 

имущества по оценке, а  если  при  продаже было выручено больше, то всю вырученную сумму». [4,  410-411 

бб.] 

Міне  азаматтық  айналымнан  туындайтын   қарыз  беру - қарыз  алу, айырбас, затты кепілге  қою,  сату-

сатып  алу институттары  қазақ  даласының Ресей  империясының  қол  астына  енуіне  байланысты  қарқынды  

дами  түсті. Ол  қоғам  өмірінде   маңызды  роль  атқарды. 

Қарыздың  шариат  заңдарына  сәйкес ережелері  мен  азаматтық  қатынастағы  алар  орны  туралы  
шариат  заңының  білгірі,  ғалым Н.Өсерұлының  еңбегінде  былайша  баға  берілген: «Қарыз  -  міндеттеме  

болып  саналып, бір  кімсе  екінші  бір кімсеге  өз  жеке  меншігіндегі  мал-мүлкін  пайдаланып,  онан  пайда  

көруге  береді, әрі  қалаған  кезінде  талап  етіп, сол  мал-мүлкін  қайтару  міндеттемесін  жүктейді. Өз  мүлкін  

қарызға  берушіні - муир, қарыз  алушыны – мустаир, қарыз затты -  мустаяр - деп  атайды», - деп  көрсетеді.  [5, 

112-113 бб] 

Әрине, мұсылман құқығында қарызға қатысты ережелерде қалыптасқан. Ол қазақ әдет заңдарындағы  

азаматтық  қатынаста  қолданылатын негізгі   қағидаларға  сәйкес  екі  жақтың  өзара  келісімі, шарттың  ақысыз  

болуы, қарыз  затты пайдалануға   әрі  пайда  табуға  жарамды, өзі  жойылып  кетпейтін  зат   бола  отырып, 

оның  сақталуы  қарыз  алушы  мустаирге  жүктелген.  [5]  Қарыз  алушы  әрине  қарыз  алған  заттан  түсірген  

пайданы  өз еркімен  жұмсауға  ерікті  болған  және  оның  қайтарылу мерзімін  екі  жақтың  келісімімен  

ұзартуға,  өзгертуге  де  болатын  болған. Сонымен  қатар  қазақ қоғамындағы   азаматтық  қатынасты  
реттеудегі  қолданылатын  негізгі  қағидалардың  бірі  қарыз  алушылар  мен  қарыз  берушілердің  кәмелетке   

жастарының  жетуі, ақыл  естерінің  дұрыс  болу  жағы  да  ескерілген. Бұл  міндеттемені  жасауда  екі  жақты  

келісуінен  басқа  ешбір жол - жоралар көрсетілмейді. Бұл  шарт  өзара  сенімділік  тұрғысында   ауызша  

бекітіліп,  жазбаша  міндеттеме  жасалмаған. Себебі қазақтар  ежелден-ақ  сөзге  тоқтап, ауызша  жасалған  

келісімнің  күші  жазбашадан ешбір  кем  түспеген. Дегенмен  қазіргі  қолданыстағы  азаматтық  қатынастарды  

реттеуші  Қ.Р. Азаматтық  кодексінде   қарыз  алумен тепе-тең  түсетін   жаңа  ұғымдағы  заем  шартының   

нысаны  туралы:  «заем  шарты  заемшының  облигациясы,  қолхаты  немесе  оған  заем  берушінің  белгілі  бір  

соманы  немесе  заттардың  белгілі  бір  мөлшерін  бергендігін  куәландыратын  өзге  де    құжат  болған  

жағдайда   да  тиісті  жазбаша  нысанда жасалды деп  танылады» - деп көрсетеді. [6, 192 б.] Яғни қазіргі  заем 

шартының  қазақ  қоғамындағы  қарыз  алу  шартымен  ұқсастығы  болғанымен, өзіне  тән  ерекшелігі де  бар  

екенін  көреміз. Ол  азаматтық  айналымдағы  қарыз  алу, қарызға  берілетін  зат  түрлерінің  көбеюіне  де  

байланысты  болып отыр. 
Дәстүрлі  қазақ  қоғамында  келісім  шартының  қай  түрі  болса да  кейбір  жағдайларда  уақытында  

орындалмай  немесе тиісінше  орындалмай  бұзылатын  кездері  де  болған. Мұндай  жағдайларда  қазақ   

қоғамы  көбінесе сотқа жүгіну тәсіліне  сүйенетін  қай  қоғамда  болмасын  келісім  шарттар  қоғам  өміріндегі  

азаматтық  қатынасты  реттеуші, ортаның  өмір  сүруінің, қозғаушы  құралдарының  бірі  деп  есептелген. 

Себебі қоғамда, күнделікті  өмірде сатып  алу-сату, айырбас, сыйға  тарту, қарыз  беру  өзге де  қатынастар  

тоқтаусыз  жүзеге  асып жатады. Бұл  қоғамдық  экономикалық  тұрғыда дамуының  қажеттіліктері  өмірге  

әкелген  талаптарының  бірі. Ол  көшпелі  қазақ  қоғамына  да  тән  болған. Дегенмен  қазақ  қоғамының  

хандық  дәуірінде  Ресей  қоғамына  өтпей  тұрған  кездерде  мұндай  даулы  мәселелер  өте  сирек  кездескен. 

Себебі  ру  ішіндегі  өзара  келісімнің  қай  түрі  болса  да  ар-ұят  шеңберінде  шешіліп  өзара  келісіммен  бітіп  
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жататын. Тек  мәселе  ушығып  рулы ортаның  көбіне  қарыз  алуға  байланысты   келісім  қатынастары  

орындалмай,  бұзылған  жағдайда  қазақ  қоғамында   жаза  қолданудан гөрі,   дәстүрлі  қоғамға  тән  

ерекшелікпен  қалпына  келтіріп, жөндеу  мәселесі  негізге  алынып  отыратын. Соның  ішінде   қолданылған  

жазалар  бетіне  басу, көптің  көзінше  сөгу, айып  төлету  нысандарында  болған, намысына  тиген  жағдайда  

ғана билер  шешіміне  жүгінген, ал басқа   жағдайда  ауыл  ақсақалдарының  ақыл-кеңесі  мен  пәтуасы  арқылы  

тоқтам  тауып  жататын. 

Ресей құрамына енгеннен бастап, қазақ қоғамында белгілі дәрежеде жаңа қатынастар ене  бастады.  

Дәстүрлі қазақ қоғамында өзімен өзі бітіп жататын қарыз алу, қарыз беру, сатып алу, сату шарттарының 
барлығы көп жағдайда даулы істердің қатарына көтерілді. «Мұндай даулы істер  ауыл  биінен де, болыстық 

биден де шешім таппай, төтенше билер съезіне дейін  ұласып  жатты» - деп  көрсетеді  зерттеушілер. [7,  17 б.] 

Дегенмен дәстүрлі қазақ  қоғамында  келісім  шарттың  нормалары, уақытша  бұзылған  жағдайда оны 

қарап шешетін билер  соты  болып  табылады. Сондықтан да, билер  соты,  қазақ  қоғамында қарыз  дауларын  

шешу  үстінде  де  маңызы  роль  атқарған  орган  болып  табылды. Егер іс билердің  алдына  бара  қалатын  

болса  мұндай  даулар  әдетте  бітімгерлік  үрдісімен  шешілетін  болған. Сондықтан  қазіргі  кездеде  азаматтық  

істерді шешуде сол  билер  шешімінің  үлгісін  басшылыққа   алып  отырудың  ешбір  артықшылығы жоқ  

сияқты.  
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МОУШН ДИЗАЙН - ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК 
 

Жанабаева Д.М. 

Актюбинский Региональный Государственный Университет им. К. Жубанова 

 

Моушн дизайн (англ. Motion graphics) – визуальное оформление для видео, телевидения и кино, которое 

оживляет статическое изображение. Создаётся в основном при применении компьютерных технологий. Но 

нередко встречаются и работы созданные при использовании классических приёмов съёмок на видео, в 

основном комбинированных или анимационных. Каждый анимированный текст или изображение, которые 

встречаются в повседневной жизни, задуманы моушн-дизайнером. Анимационная графика использует сразу 

три канала информации: изображение, текст и звук, и зритель лучше усваивает данные. С помощью моушн-

графики можно визуализировать конкретные данные и абстрактные идеи. Для этого используются визуальные 
эффекты, аудио, графический дизайн и различные методы анимации. Это превращает статическую картинку в 

динамическую. Анимация – прекрасный способ распространения идей и вовлечения в контент.  Зритель следует 

за рассказом, а звук и ожившая графика буквально рисуют в его мозгу картину, которую легко воспринимать и 

запоминать. 

Основные сферы применения моушн-дизайна 

1. Телевидение. (Заставки, титры, субтитры, оформление программ). 

2. Киноиндустрия. (Опенинги, титры, заставки, производство трейлеров и тизеров). 

3. Маркетинг. Реклама на телевидении и в интернете, промоматериалы, нативная реклама в виде 

анимационной инфографики. 

4. Бизнес. Презентационные ролики и инфографика для сайтов, конференций, представления продуктов, 

презентаций бизнес-партнерам. 

5. Образование. С помощью моушн-графики можно легко и доступно разъяснять сложные идеи, 
представлять информацию. Один из примеров качественного образовательного проекта, полностью 

построенного на моушн-дизайне, – ютуб-канал Kurzgesagt – In a Nutshell, который в коротких роликах 

разъясняет самые популярные научные вопросы. 

6. Индустрия развлечений. Игры, развлекательные видеопроекты, стриминговые сервисы. 

Что же должен уметь моушн-дизайнер? 

Моушн-дизайнер – новая и востребованная на рынке профессия. Однако стать моушн-дизайнером не так 

просто: в вузах Казахстана нет такой специальности, а обучение в иностранных колледжах не всем по карману.  

Каждый моушн-дизайнер в буквальном смысле создает себя сам. Суть анимационной графики – гармоничное 

http://netology.ru/programs/motion-design
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соединение текста, аудио и видео. Это подразумевает, что дизайнер разбирается в указанных трех категориях. 

Во-первых, разбираться в графическом дизайне – это композиция, типографика, теория цвета.  

Композиция – основа любого кадра. От того, насколько гармонично дизайнер умеет расположить и 

связать между собой графические элементы, зависит вид всей работы. Именно правильная композиция делает 

изображение живым и интересным. 

Типографика – умение художественно оформить текст, добавить ему выразительности, эмоционально 

зацепить читателя. Это один из главных навыков моушн-дизайнера. Важно разбираться, какие шрифты 

гармонируют с общей картиной: современные или готические, с засечками или без, как вписать текст в общую 
композицию. Типографика может как вытянуть на себе весь проект, так и полностью его загубить. 

Теория цвета – колористика. Цвет – мощный инструмент воздействия, поэтому моушн-дизайнер должен 

уметь им пользоваться. Желательно не только уметь правильно подбирать цветовую гамму проекта, но и 

разбираться в основах психологии цвета. 

Во-вторых, моушн-дизайнеру не обойтись без основ сценарного искусства. Анимационная графика 

всегда рассказывает зрителю историю. Необходимо уметь создавать сюжетную линию, использовать приемы 

драматургии, разбираться в режиссерском мастерстве. 

В-третьих, знание инструментов. Здесь предпочтения расходятся, поэтому мы приведем основные 

программы, которыми пользуются большинство моушн-дизайнеров. 

1. Программы для обработки видео: 

 Adobe After Effects; 

 Adobe Premiere Pro; 

 Nuke; 

 Autodesk Combustion; 

 Apple Motion. 

2. Программы для работы с графикой: 

 Adobe Illustrator; 

 Adobe Photoshop; 

 Adobe Flash. 

3. Инструменты для создания и редактирования трехмерной графики и анимации: 

 Autodesk 3ds Max; 

 Autodesk Maya; 

 LightWave 3D; 

 Blender; 

 Cinema 4D. 

Мультимедийная выставка– это инновационная технология в сфере маркетинга, направленная на 

действенное продвижение товара. Динамичные образы всегда более эффективно привлекают внимание 

посетителей, нежели статичные экспонаты. 

 Звуковое сопровождение экспозиции, экраны, на которых демонстрируются ролики о продукции, 

наверняка обратят на себя внимание. Интерес посетителей к таким выставкам заметно выше, что значительно 

увеличивает эффективность всего мероприятия в целом. Чем красочнее и эффектнее будет оформлено 

мероприятие с использованием электронных способов отображения информации, тем больше посетителей 

заинтересуются вашим товаром.  
Современные технологии позволяют создавать объемные образы на плоской поверхности с имитацией 

их текстуры и свойств. Возможна даже демонстрация экспонатов в действии. При помощи проекций на 

специальные экраны создается эффект изображения, парящего в воздухе. А голограммы способны реалистично 

продемонстрировать объекты. 

Один из минусов большей части традиционной живописи – отдаленность картины от зрителя, между 

которыми всегда существует как минимум рама, и чьи миры обычно не пересекаются. Не зря многие 

художники, особенно модернисты, пытались сломать пространство картины, чтобы она врывалась в 

пространство зрителя, преодолевая раму и становясь частью нашей реальности. Но чтобы зритель врывался в 

пространство картины – такое случается в живописи еще реже. И в этом вопросе мультимедийные выставки 

одерживают уверенную победу, ведь они не просто переносят нас внутрь полотна, но и наполняют внутренней 

жизнью. Создается эффект погружения, который абсолютно точно является одной из причин популярности 
этих выставок. 

Эффективность выставок в мультимедийном формате обусловлена многими факторами. Во-первых, 

разнообразные эффекты – голограммы, 3D-изображения, движущиеся в воздухе предметы – привлекают 

внимание посетителей. Во-вторых, информация, переданная за счет ярких зрительных образов и грамотного 

звукового сопровождения, надолго остается в памяти посетителей. 

Мультимедийные выставки – это жанр, набирающий все большую популярность. Однако при всей его 

внешней привлекательности важно понимать, что есть круг проблем, с которыми обязательно столкнется 

каждый, кто решится идти этим путем. Одна из таких проблем – кадровый вопрос. Очень сложно найти 

высококлассных специалистов в этом жанре, поскольку у нас нет устоявшейся институции их обучения. Между 

тем, человек, который привлекается для работы над таким проектом, должен быть «универсальным солдатом», 
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владеющим не одной какой-то специфической программой или специальностью. Он должен уметь и 

анимировать, и кодировать, и со светом-звуком работать, и понимать основополагающие принципы действия 

тех или иных приборов. 

Это не галерея со статичными картинами, здесь важно взаимодействие публики с произведением 

искусства. Люди должны не просто что-то там увидеть, а провести время с комфортом для себя. 
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АЗАМАТТЫҚ ҚАТЫНАСТАҒЫ МЕНШІК ИНСТИТУТЫ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Меншіктің экономикалық санатын ұғынудың негізі тіптен ХІХ ғасырдағы ғылыми жұмыстарда 

кездеседі. Ондағы ой меншік қоғамда , тек мемлекет ұйымдастырған қоғамда ғана болады дегенге тіреледі. 
Меншік, бұл – зат та емес, мүлік те емес. «Бұл –белгілі бір экономикалық (нақты) қатынас».[1,385] 

Меншік дегеніміз тарихи қалыптасқан, белгілі бір қоғамдық қатынас, ол адамдар арасында затқа 

байланысты туындайды.Меншік ұғымы әрқашанда ұйымдасқан адамдар қоғамына тән. Адамзаттың алғашқы 

даму кезеңінің соңына қарай меншіктің туындауы мемлекеттің пайда болуына және қоғамның ары қарай 

екпінді дамуына әкеп соқты.Меншік қатынасы қоғамдық құрылыстың әлеуметтік – экономикалық мәнін 

білдіреді. Сондықтан да меншік мәселесі қоғам өміріндегі негізгі мәселе болып табылады. Қоғамның қалай 

ұйымдасқандығына және адамдар тұрмысы оның қалай тұрғызылғанына байланысты. Меншік пен өндірістік 

қатынастардың негізгі фомалары қоғамның құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік сияқты типтерін тарихи 

анықтап берді.Сонымен қатар, меншікке дейінгі кезеңді – алғашқы қоғамдық және ғылыми жобаланған, бірақ 

толық іске аспай қалған социалистік кезеңді бөліп алуға мүмкіндік берді. 

Меншік қатынастарының өзгеруі – қоғамның негізгі қозғаушы күші және барлық әлеуметтік 
сілкіністердің себебі. Ал, меншік қатынастарының өзгеруі қоғамды прогреске де, регреске де әкелуі мүмкін. 

Өзгерістердің тиімділігін анықтау қиын емес, ол үшін тиісті кезеңдердегі мемлекет пен азаматтың 

экономикалық және әлеуметтік дамуының статистикалық мәліметтерін салыстырса жеткілікті. 

 «Меншік» термині әртүрлі мағынада пайдаланылады. Күнделікті өмірде меншік, көбіне , мүлікпен 

немесе құқықпен теңдестіріледі.Бірінші жағдайда «Мынау менің (оның)меншігім(меншігі)»деуге болады. 

Екінші жағдайда - «меншік иемдендім(бердім)» дейді. Құқық тұрғысынан алғанда мұның екеуі де дәл емес. 

Меншікті меншік құқығынан айыру қажет. «Меншік – экономикалық, ал меншік құқығы – заңдық 

санат».[1,387] 

Меншік құқығы дегеніміз субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзіне тиесілі 

мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы. Меншіктің экономикалық қатынастарына 

қарағанда меншіктің құқықтық қатынастары адамның еркі бойынша қалыптасады, оған қатысушылардың  
санасынан және ырқынан пайда болады. Адамдар бұл қатынастарға құқықтар мен міндеттердің  иесі ретінде 

кіреді, ол құқықпен реттеледі және қорғалады. Меншіктің құқықтық қатынастары меншіктің экономикалық 

қатынастарының мәнін сипаттағанмен, олар қондырманың кез келген құбылысы ретінде өзінше дербес болады. 

Меншік қатынастарын реттеуді әртүрлі құқықтық тәсілдермен жүзеге асыруға болады. Соған 

байланысты, сондай – ақ проблеманы зерттеу тұрғысынан алғанда меншік құқығы ұғымы көп мағыналы. Оны 

түсінудің екі қырына тоқталайық. Құқықтық институт ретінде меншік құқығы құқық нормаларының жиынтығы 

болып табылады, ол материалдық игіліктің белгілі бір адамға берілгендік (тиесілік) жағдайын бекітеді, реттейді 

және қорғайды.Бұл жерде әңгіме объективтік мәндегі меншік құқығы туралы болып отыр.Заңдық биліктің 

белгілі бір мөлшерін  меншік иесіне бекітіп беру субъективтік мәндегі меншік құқығы туралы айтуға мүмкіндік 

береді. Меншік құқығы мүліктік, абсолюттік, заттық құқық болып заңға сәйкес белгіленеді, ол затқа тікелей 

ықпал ету мүмкіндігімен және иемдену, пайдалану және билік ету құқығының болуымен сипатталады. Қолдану 

және артықшылық құқығы меншік құқығына ілесе жүреді.[2] 
Меншік құқығы –негізгі заттық құқық.Заттық құқық құқықтың басқа да типтерімен тұрақты байланысты 

болады. Заттық құқық иесі, әдетте, міндеттемелік қатынастарға , оның ішінде өзінің меншік объектілерімен 

қатынасқа кіреді. Бұл жағдайда құқықтың екі түрі қатар жүреді, олар, негізінен, әртүрлі субъектілік 

байланыстарымен анықталады. Мысалы, меншік иесі өзінің ғимаратын жалға берсе, онда оны жалдаушымен 

міндеттемелік қатынас байланыстырады. Ал, барлық қалған үшінші жаққа қатысты ол – тиісті қорғану тәсілі 

бар заттық құқық иесі. Сондықтан да әртүрлі құқықтарды немесе олардың бірлестігін аралас сипаттағы жаңа 

кешенді құқықпен араластыру жайында сөз болмауға тиіс. Біздің жағдайымызда әңгіме заттық және 

міндеттемелік құқықтардың араласып жатуында болып тұр. Бірақ олар қанша тығыз және ауқымды 

https://netology.ru/blog/motion-design
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араласқанмен , бұл жерде заттық құқықтан , міндетттемелік құқықтан сапа жағынан өзгеше, жаңа құқық 

туындамайды, туындауы да мүмкін емес. 

Меншік құқығының міндеттемелік нышандарының бірі – оны заңмен белгілеу қажеттігі.Бұл нышан 

меншік құқығының АК-ның 188 бабында келтірілген «заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын» 

элементтер бойынша байқалады. 

Меншік құқығы мемлекет танымайтын шекте ғана болады. Бұл дегеніміз меншіктің абсолюттік құқығы 

заң құжаттарымен шектелуі мүмкін деген сөз. Бірқатар жағдайларда меншік құқығын шектеуде арнаулы сипат 

болады, ол меншіктегі мүліктің ерекше құқықтық режимімен байланысты. Мысалы, азаматтық құқықтың 
кейбір нысандары азаматтық айналымнан толықтай немесе ішінара алынып тасталуы мүмкін, оны мұндай 

мүлікке (мысалы, жерге, орманға, радиоактивтік заттарға, т.б.) құқықты шектеу бар екендігімен түсіндіруге 

болады.Шетелдік құқық меншік құқығын мойындауы, ал қазақстандық құқық мойындамауы  мүмкін. Бұл 

жағдайда халықаралық жеке құқық нормалары қолданылады, және қазақстандық заңнама юрисдикциясы 

шегінде меншік құқығы  жоқ жағдайларда да болуы мүмкін. Меншік құқығын қорғаушылық нышаны оны 

азаматтық – құқықтық тәсілдермен қорғау мүмкіндігін  білдіреді. 

Меншік құқығы – неғұрлым толық құқық. Бұл меншік иесінен жоғары тек заң ырқы мен оның қоғамдық 

міндеттерінің ғана болатындығынан туындайды. Меншік иесі иемдену, пайдалану және билік ету өкілеттігін 

тек өз қалауы бойынша  жүзеге асырады.Сондықтан меншік иесі шарт бойынша өзінің меншіктік өкілеттігін өзі 

шектей алады. АК-ның 188-бабаның 3-тармағы «өз қалауы бойынша» әрекетке жуықтау анықтама береді. 

Мысалы, меншік иесі өзіне тиесілі мүлікке қатысты өз қалауы бойынша кез келген әрекет жасай алады, яғни ол 

мүлікті басқа адамның меншігіне береді, меншік иесі бола тұрып өзінің мүлікті иемдену, пайдалану және оған 
басқа тәсілдермен ауыртпалық түсіреді, оған басқадай түрде билік жасайды.[1] 

Меншік иесіне өз мүлкін иемдену, пайдалану және оған билік ету құқығы берілген (АК-ның 188-бабы 2-

тармағының 1-бөлігі). Бұл құқықтар меншік құқығының мазмұнын анықтайды. Алғаш рет аталып отырған 

триада рим жеке құқығының орта ғасырлық коментаторларының  еңбектерінде пайдаланылған, ал рим жеке 

құқығының өзі меншік иесі өкілеттіктерінің толық тізбесін білмеген. Ресей заңнамасында ол алғаш 1832 жылы 

пайда болды.[4] 

Иемдену құқығы мүлікті іс жүзінде  иеленуді жүзеге асыруды заңмен қамтамасыз ету мүмкіндігін 

білдіреді.(АК-ның 188-бабы 2-тармағының 2-бөлігі). 

Иемдену құқығы дегеніміз мүліктен оның пайдалы табиғи қасиеттерін алудың, сондай –ақ одан пайда 

түсірудің заңмен қамтамасыз етілген мүмкіндігі. Пайда табыс, өнім, төл өндіру түрінде және басқа формада 

болуы мүмкін (АК-ның 188-бабы 2-тармағының 3-бөлігі). 
Билік ету құқығы дегеніміз мүліктің заң жүзінде тағдырын белгілеудің заңмен қамтамасыз етілуі. (АК-

ның 188-бабы 2-тармағының 4-бөлігі). Мүліктің заңдық тағдыры көбіне мәмілемен белгіленеді. Сонымен қатар 

мүлікке басқадай заңдық факторлар арқылы билік ету дағдылы жағдайға айналған.АК-ның  188-бабаның  3-

тармағына сәйкес меншік иесі өзіне тиесілі мүлікке қатысты өз қалауы бойынша кез келген әрекеттер жасауға, 

соның ішінде бұл мүлікті басқа адамдардың меншігіне беріп, иелігінен шығаруға, өзі меншік иесі болып қала 

отырып, оларға мүлікті иелену, пайдалануға және оған билік етужөніндегі өз құқығын тапсыруға, түсіруге, 

оларға  өзгеше түрде билік етуге құқылы. [3] 

Меншік иесі өз мүлкіне толықтай билік етуге құқылы.Басқа құқықтар меншік құқығынан туындайды, 

оған тәуелді және көлемі жағынан бастапқы құқықтан кең болуы мүмкін емес.Егер заңнама талаптары, сондай-

ақ басқа адаидардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделері бұзылмайтын болса меншік иесі өз мүлкін 

тіптен жойып жіберуге құқылы. 
Меншік құқығы оның нысанының ерекшелігіне қарай тоқтатуы мүмкін, мысалы, пайдалану және билік 

ету өкілеттітері біріккенде. Әдетте бұл тұтыну заттарын тұтынғанда болады, мысалы құқығының тоқтауына 

әкеп соғады. 

Конституцияға бағдар алып Азаматтық кодекс меншік формасы ретінде жеке (191-бап)  және 

мемлекеттік (192-бап) меншікті бөліп қарастырады. Сонымен қатар қазақстандық заң шығарушы , ресейлікке 

қарағанда , топтастыру кезінде «форма» терминін пайдаланбады. Оған саналы түрде барды, себебі «форма» 

және «түр» ұғымдары өз мәндері жағынан көп мағыналы және меншік құқығына қатысты қолдануға онша 

келмейді. Бұл ұстаным дұрыс та шығар. Дегенмен, бұл мәселеге қатысты екі көзқарасты атап өткен жөн. 

Біріншісі бойынша меншік құқығы бір тұтас және біртекті. Ол нарықтық экономиканың жалпы ережесіне 

бағындырылған. Бірақ мемлекеттік меншік құқығын бұған жатқызуға болмайды, ол мемлекет функциясын 

қолдау және жеке меншік құқығының қалыпты жұмысын қамтамасыз етуде шектеулі ауқымда болады. Яғни , 

жеке меншік түрлік емес, меншік ұғымына келетін тектік ұғым. 
Екінші көзқараста меншік құқығы тектік ұғым, ал жеке және мемлекеттік меншік құқығы – түрлік ұғым. 

Мүліктің жеке және мемлекеттік меншік үшін заңнамада белгіленген әртүрлі құқықтық режимі оған негіздеме 

болады. Бұл мемлекет функциясының айрықша сипатынан туындайды және субъектінің ерекшелігіне 

байланысты.[1] 

Ак-ның 191-бабында жеке меншіктің екі түрі белгіленген, олар – азаматтар меншігі және мемлекеттік 

емес заңды тұлғалар мен олардың бірлестіктерінің меншігі. Өз кезегінде АК-ның 192-бабы «мемлекеттік 

меншіктің екі түрін белгілейді, олар – республикалық және коммуналдық меншіктер», – деп көрсетеді.[3,62] 

Қазақстан Республикасына қарағанда Ресей Федерациясына муниципалдық (коммуналдық) меншік 

мемлекеттік болып табылмайды, сондықтан ол оның құрамына кірмейді. 
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Меншіктің кейбір объектілері меншіктің белгілі бір формалары мен түрлеріне ғана тән. Жер және оның 

қойнауы, су, өсімдік және  жануарлар әлемі, басқа да табиғи ресурстар меншіктің ерекше объектісі болып 

табылады. ҚР Конституциясының 6-бабының 3-тармағына сәйкес олар мемлекет меншігінде болады. Бірақ, жер 

заңда белгіленген негіздерде, жағдайларда және шекте жеке меншікте де болуы мүмкін. Жерге қарағанда 

қойнаудың жеке меншікте болуы мүмкін емес, себебі жоғарыға шығарылған жыныс қойнау болудан қалады, 

яғни ол жеке меншік объектісі бола алады. Басқа объектілердің тиесілігін анықтағанда әңгіме жалпы су, өсімдік 

және жануарлар әлемі жайында екенін ескеру қажет.Олар тек мемлекет меншігінде ғана болады. Ал, нақты бір 

ағашты немесе жануарды бөліп алсақ, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке меншік 
объектісі бола алады.  

Жеке және мемлекеттік меншіктің сандық ара қатынасы бастапқы кезде мемлекеттік меншікті 

жекешелендіру қарқынымен анықталды. Бұл процесс ТМД – ның басқа елдеріне қарағанда Қазақстанда 

белсенді жүргізілді, ондағы мақсат мемлекеттік меншікті ең төменгі қажетті деңгейге жеткізу еді. Қазір бұл ара 

қатынас мемлекеттік мүдделер бойынша анықталуда. 

Сонымен қорыта айтқанда, меншік құқығы туралы нормалар өзінің заттылығын күшейтті және өзінің 

мәні бойынша және стратегиялық бағыттылығы бойынша дамыған елдердің тиісті заңнамасына жақындады деп 

айта аламыз. Кеңестік кезеңде иемденген теориялық цивилистикалық багаж жоғалған жоқ, қайта қазіргі 

заңнамада дамыды, ол Қазақстанның меншік құқығын әлемдік құқықтық жүйедегі ең жетілген институттардың 

бірі деп айтуға мүмкіндік береді.[5] 
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АЗАМАТЫҚ ӨНДІРІСТЕ - ІСТІ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНА ӘЗІРЛЕУ 

 

Ахмедияр М., Сапақов Т, Абуов А.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 
Арыз соттың іс жүргізуіне қабылданғаннан және азаматтық іс қозғалғаннан кейін судья оны уақтылы 

және дұрыс шешуді қамтамасыз ету мақсатында істі сотта талқылауға дайындауды жүргізеді. Судья істі сот 

талқылауына дайындау туралы ұйғарым шығарады және жасауға тиіс әрекеттерді көрсетеді. Әрбір іс 

бойынша міндетті болатын азаматтық істі сот талқылауына дайындау міндеттері:  

1) істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды нақтылау;  

2) тараптардың құқықтық қатынастарын және сот басшылыққа алуға тиіс заңды айқындау; 

3) іске қатысатын адамдардың құрамы туралы мәселені шешу және оларға сот отырысының уақыты 

мен орны туралы тиісті түрде хабарлау; 

4) әрбір тараптың өз талаптарын немесе қарсылықтарын негіздеуі үшін ұсынылуға тиіс дәлелдемелерді 

айқындау; 

5) тараптарды татуластыруға жәрдемдесу болып табылады. 
Азаматтық істерді сот талқылауына дайындау, егер азаматтық процестік кодексте және басқа да 

заңдарда өзгеше белгіленбесе, талап қою арызы соттың іс жүргізуіне қабылданған күннен бастап он бес 

жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. 

Кейбір ғалымдардың пікірінше сотта іс қарауға әзірлеу сатысында тек сот қана әрекет етеді, бірақ бұл 

түбінде осы сатының мәні мен мазмұнына сөйкес емес. Әрине, судьяның қызметі негізгі болып есептеледі, 

сондықтан оның әрекеттері азаматтық іс жүргізу құқығының арнайы нормаларымен реттеледі. Бірақ әзірлік 

жүргізуге іске қатысушы тұлғалардың тікелей қатысы бар. Мысалы, тараптар іс бойынша сотқа дәлелдемелер 

ұсынуға міндетті. 

Әзірлеу сатысында дәлелдемелер ұсынуға жағдай жасалуына байланысты іс жүргізуге басқа да тұлғалар 

қатысуы мүмкін. Осылай, мысалы, сотта істі қарауға әзірлік жүргізу кезінде алғашқы, қосымша және қайталама 

сараптама тағайындауға болады. 

Істі сотта қарауға әзірлік жүргізуді әр түрлі іске қатысушылар жүзеге асырады, бірақ процесте негізгі 
қызметті судья атқарады. 

Сондықтан ҚР АПК –ң нормаларының талаптарына сәйкес істің мән-жайларын ескере отырып, істі сотта 

қарауға әзірлеу тәртібімен судья жеке-дара мынадай әрекеттерді жүргізеді: 

- талап қоюшыдан ол мәлімдеген талаптардың мәні бойынша жауап алады, одан жауапкердің тарапынан 

мүмкін болатын қарсылықтарды анықтап алады, егер бұл қажет болса, қосымша дәлелдемелер беруді ұсынады, 

талап қоюшыға оның іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді; 

- қажет болған жағдайларда жауапкерді шақырып алады, одан істің мән-жайлары бойынша жауап алады, 

талап қоюға қандай қарсылықтар бар екенін жөне бүл қарсылықтардың қандай дәлелдемелермен расталуы 
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мүмкін екенін анықтайды; айрықша күрделі істер жөнінде жауапкерге іс бойынша жазбаша түсінік беруді 

ұсынады, жауапкерге оның іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді; 

- куәларды сот отырысына шақыру туралы мәселені шешеді; 

- талап қоюды қамтамасыз ету туралы мәселені шешеді; 

- талап қоюшының өтініші бойынша оның берген талап арызын (арызын) қайтару туралы ұйғарым 

шығарады; 

- басқа да қажетті іс жүргізу әрекеттерін жасайды. Судья іс жеткілікті әзірленген деп тапса, оны сот 

отырысында қарауға тағайындау туралы ұйғарым шығарады. 
Істі сотта қарауға әзірлеу барысында судья кемшіліктер байқайтын болса, ол оларды дереу толықтыру 

үшін қосымша әрекеттер жасап, тағы да ұйғарым шығаруы керек.  

АПК-нің 163-бабына сәйкес судья сотта істі қарауға әзірлік туралы ұйғарым шығаруға міндетті. 

Ұйғарымда істі сот мәжілісінде қарауға дейін орындалуы қажетті, нақты әрекеттер көрсетілуі тиіс. Соттың 

шешімі немесе ұйғарымы бұзылып, істі бірінші инстанцияда қайтадан қарауға жібергенде, егер оған қосымша 

әзірлік жүргізу қажет болған жағдайда да осындай ұйғарым шығарылуы керек. Сотта істі қарауға әзірлік 

жөніндегі ұйғарым, сондай-ақ әзірлеуге байланысты шығарылған басқа да ұйғарымдарға шағым арыз 

берілмейді, өйткені, бұлар істің әрі қарай жүру мүмкіндігіне кедергі болмайды.  

Судья талапкер мен жауапкердің арасында бітімгершілік-келісімге келу мүмкіндігі бар-жоғын анықтауға 

тиісті. Бітімгершілік-келісім жасауға келіскен жағдайда бұл мәселені сот мәжілісінде шешу керек. Мұндай 

келісім мүмкіндігі болмайтын болса, тараптарда пайда болған даудың қандай маңызды мәселелерінен 

келіспеушілік жоқ екенін (мысалы, бөлуге жататын мүлікті бағалауда) анықтау қажет. Үшінші тұлғаларды іске 
қатыстыру немесе іске кірістіру мәселесін шешуде соттардың ескеретін жайы дербес талаптар қоятын және 

қоймайтын үшінші тұлғаларды судья іске қатысуға тарта алмайды, қажет деп тапса, олар өз ынтасымен іске 

кірісуге құқылы. Олар, судьяның немесе тараптардың инициативасымен талапкер немесе жауапкер жағында 

іске қатысуға тартылуы мүмкін  

Егерде iстi қарауға әзiрлiк үстiнде судья, келтiрiлген шығынның жауапкер ретiнде тартылған 

қызметкерлердiң кiнәсiнен ғана емес, шаруашылық субъектiсiнiң басқа да лауазымды тұлғасының кiнәсiнен 

болғандығы туралы мәлiметке ие болса, судья осы лауазымды тұлғаны екiншi жауапкер ретiнде iске тартуы 

мүмкін. Прокурордың іске қатысуы туралы мәселені шешуде еске алынатын жай, прокурор азаматтар мен 

ұйымдардың маңызды құқықтарына тиетін дауларды, сондай-ақ қоғамдық үлкен мәні бар күрделі істерді 

қарағанда қатысқаны орынды. Бұнымен қатар, заңда көрсетілген жағдайда прокурор  іске міндетті түрде 

қатыстырылады.  
Судья істі сотта қарағанда, қоғамдық ұйым мен еңбек коллективтері өкілі қатысуы мәселесін, даудың 

түрі мен қоғамдық маңызына байланысты шешеді. Егер қоғамдық өкілді қатыстыру орынды деп танылса судья 

тиісті қоғамдық ұйым мен еңбек коллективтеріне пайда болған дау туралы хабарлауға, мұндай хабардың 

мақсатын және іске қатысуға өкіл тағайындалатын болса оның өкілдігін қандай тәртіппен дайындау керек 

екенін түсіндіруге тиісті.  

Сотта iстi қарауға әзiрлiк ретiнде дәлелдемелердi жинауда судья сот құрамымен iс қарағанда АПК 

нормаларын, атап айтқанда бұлар дәлелдемелердiң iске керектігi мен iске жататындығы туралы  дәлелдемелердi 

сұратып алу және қарап көру туралы, айғақты дәлелдердi, оның iшiнде тез бұзылатындарын да сұратып алу 

және қарау көру туралы АПК-iнiң тиісті нормаларын басшылыққа алуға тиiсті.  

Істі сотта қарауга әзірлеу сатысы істі сотта қарауға әзірлеу туралы ұйғарым шығарудан басталады және 

істі сот отырысында қарауға тағайындау туралы ұйғарым шығарумен аяқталады. 
Судья істі дайын болды деп тани отырып, оны сот отырысында қарауға тағайындау туралы ұйғарым 

шығарады және осымен бір мезгілде тараптар мен процестің басқа да қатысушыларына істі қараудың орны мен 

уақыты туралы хабарлайды. 

Іс бойынша тараптарды және басқа да іс жүргізуге қатысушыларды (куәларды, сарапшыларды, 

мамандарды және аудармашыларды) сот отырысының немесе жекелеген іс жүргізу әрекеттерін жасаудың 

уақыты мен орны туралы: 

- соттың шақыру қағаздарымен (іске қатысушы тұлғалар және пошта арқылы); 

- тапсырыстық хат арқылы; 

- телефонограмма немесе жеделхат арқылы; 

- хабарлау мен шақырудың жасалуын қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалану арқылы 

хабарландырылуы немесе сотқа шақырылуы мүмкін, бірақ адамдардың сотқа уақытылы келуі және іске 

даярлануы үшін жеткілікті мерзімі болуы есептеле отырып жолдануға тиіс. 
Шақыру қағазын жеткізу тапсырылған адам оны тапсырған күні керсетілген және адресаттың шақыру 

қағазын алғандығы жөнінде қолы қойылған шақыру қағазының түбіршегін сотқа қайтаруға міндетті, себебі, 

одан кейін сотта іс қарау кезінде судья үшін сотта іс қарауды жалғастыру немесе оны кейінге қалдыру туралы 

ұйғарым шығаруға негіз болып табылады. 
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ХХ ғасырдың 60-жылдарының басы әлем тарихында ең елеулі және қарама-қайшы мәселелерге толы 

болды. 1956 жылы Суэц дағдарысынан кейін 1961 жылы батыс Берлин үшін ГДР мен КСРО билік 

басындағылардың келіспеушілігі туындайды. Ал 1962 жылдың қазанындағы Кариб дағдарысы әлемді 

термоядролық соғысқа жақындатты. 

1962 жылдың қазан айы тарихқа қырғи-қабақ соғыстың шиеленісін туындатқан және әлемді ядролық 

апаттың шегіне жеткізген Кариб дағдарысы деген атпен енді. Адамзат апокалипсистің шынайылығын 

толығымен сезінді. Бағына қарай, сол кезде ақыл күші ойламаушылық үстінен үстемдік алды. КСРО, АҚШ 

және Кубаның мемлекеттік қайраткерлері “ядролық тығырықтың“ не екенін ұғынды және өткір халықаралық 

мәселені әскери емес, саяси тұрғыдан шешуге жол тапты. [1, 296 б]. 

Әлем 1962 жылғы Кариб дағдарысындағыдай ядролық соғысқа жақын тұрмады. 1962 жылы 27 қазанда 
ядролық қауіп шегіне жетті және бұл қауіп бұрыс әрі қайғылы жолмен шешілуі тиіс болды. Бұған дәлел 1987 

жылы Кембриджде өткен Кариб дағдарысына арналған конференциядағы американ әкімшілігінің мүшелері 

Макнамара, Банда және Соренсеннің айтқан сөздері еді. Бұл жоғарғы мәртебелі шенеуніктер Дж. Кенедидің Ақ 

үй қызметкерлерінің барлығына Вашингтоннан кетуін және ядролық қарудың іске қосылғанын күтуі туралы 

бұйрық бергенін айтады. Екі астанаға да ядролық және ядролық соққылармен алмасу қаупі туды. 

Ол кезде Фидель Кастро коммунист те, марксист те емес еді. Америкалықтардың өздерінің қате 

саясатымен Кеңес Одағымен жақындасу жолына итермеледі. Оған экономикалық, саяси, қару-жараққа көмек 

жөнінде қолдау керек болды. Осының барлығын ол Мәскеуден тапты. 

1960 жылы ақпан айында КСРО-ның сауда министрі Кубада іс-сапармен болып , сол жылдың наурыз 

айында Куба мен КСРО арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Сонда да АҚШ өзінің қате саясатын 

жүзеге асыруды жалғастыра берді. 1961 жылы америкалықтар кубалық эмигранттардың Кубаға қарсы әскери 
іс-әрекеттерін қолдап отырды. Кочинос шығанағындағы Плая – Карга және Плая – Хирон аймағында 

дисанттармен Ф.Кастро әскерінің арасында кескілескен ұрыс болды. Шайқас 72 сағатқа созылды. Бұл күресте 

десанттар талқандалып, эмигранттардың көп бөлігі тұтқынға түсті. Кубалықтар көп мөлшердегі қару-жарақты 

тартып алды. Бұл қару-жарақтар Америкаға тиесілі еді. Осыған орай, бұл операция американ әкімшілігі 

тарапынан қолдау тапқаны ешкімнің күмәнін туғызбады [2, 234-б]. 

Конгресс пен баспасөзде Кубаға тікелей шабуыл жасау жөнінде үндеулер таратылды. Куба басшылары 

жаңа шабуылдардың алдын алу мақсатымен бірнеше рет ірі әскери іс-шаралар өткізді. Сонымен қатар Куба–

Кеңес қатынастары жедел дами бастады. Бұған Кубаның өзіндегі маңызды өзгерістер де әсер етті. Фидель 

Кастро Біріккен революциялық ұйымның Ұлттық басшылығының бірінші хатшысы болып сайланды. Кеңес 

Одағы Кубаға экономикалық көмек көрсету туралы шешім қабылдады. Бірінші кезекте Куба қантын сатып алу 

көзделді. 
1962 жылдың тамыз айында Кубаға қару-жарақ тасымалдау туралы келісімге қол қойылды. Куба 

контрреволюциясының немесе Орталық Америка елдерінің тікелей әскери әрекеттерінің жаңа шабуылы болған 

жағдайда алдын-алу шараларына, сондай-ақ АҚШ интервенциясына дайындық басталды. 

Шілде мен қыркүйек айларында Кеңес Одағы Кубаға 100-ге жуық кеме жіберді. Бұл кемелердің негізгі 

бөлігі қару-жарақтар тасымалдады. Америкалықтардың есептеуі бойынша, аралға 42 орта қашықтықтағы 

ракеталық-баллистикалық қондырғы, 12 жақын қашықтықтағы ракеталық-балистикалық қондырғы, 42 ИЛ-28 

бомбалаушы истребителі, 144 зинитті құрылғылар әкелінді. Сондай-ақ Кубаға 40 мыңға жуық кеңес әскерлері 

мен офицерлері орналастырылды [3, 401 б]. 

Әрине, бұл құрылғылар туралы америкалықтар білді. 16 қазанда америкалықтар Кубаға Кеңес 

құрылғылары орналастырылғанына қатысты нақты мәліметтер алды. Бұл мәліметтерді У – 2 барлаушы ұшағы 

жеткізді. Сол күні президент Дж. Кеннедиде хабардар болды. 

18 қазанда президент жиналыста, Кеңес Одағының ядролық соққысы АҚШ халқының шығынымен 
есептегенде 80 млн.-ды құрайтынын айтты. Сарапшылар Кеңес ракеталары атылған жағдайда американ 

авиациясының оны жойып жіберетініне кепілдік бере алмайтынын және Вашингтон, Нью-Йорк қалаларын 

бомбалау мүмкін болғанда не істеу керек екенін талқылады. Сол күні КСРО-ның сыртқы істер министрі 

Громыко, Дж. Кеннеди және мемлекеттік хатшы Д. Раск кездесіп, мәселені талқылады. 

23 қазанда Дж. Кеннедидің американ телевидениесі арқылы мәлімдемесін алған кеңес басшылары, 

Хрущевтің бұрынғы көмекшісі О. Троянскийдің бағалауы бойынша “Жеңілдік серпін” байқалды. 

1962 жылғы 22-28 қазандағы үндеулер екі канал арқылы жүргізілді. Дж. Кеннедидің үндеулері 

Мәскеудегі АҚШ елшілігі (Ф. Коллер) мен Вашингтондағы КСРО елшілігі ( А. Добрынин) арқылы 

жарияланды. 
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23 қазанда “Известия” газетінде АҚШ елшісі Ф. Коллерге сыртқы істер министрінің орынбасары арқылы 

жіберілген Кеңес Үкіметінің мәлімдемесі Хрущевтің үндеуімен бірге жарияланды. Бұл құжаттарды Вашингтон, 

Гавана және Нью-Йорктегі кеңес дипломаттары да алды. 

24 қазанда Дж. Кеннеди авиацияның стратегиялық дайындығының дәрежесін №2 сатыға көтергені 

туралы мәлімдеді. 

25 қазанда КОКП ОК президиумының мәжілісінде Хрущев АҚШ Кубаның тәуелсіздігіне кепілдік берген 

жағдайда ғана Кубадан ракеталарды әкететіндігі туралы мәлімдеді. [4 265 б]. 

26 қазанда Дж. Кеннидидің Н.С.Хрущевке жауап үндеулері жарияланды. Америка президенті БҰҰ-ның 
бақылауымен қауіп төндіретін қаруларды Кубадан шығаратын болса, онда карантинді жойып, Кубаға шабуыл 

жасаудан бас тартатынын атап көрсетті. Осылай ол кеңес өкіметінің ұсынысымен келісті. 

28 қазан күні Куба аспанында У-2 ұшағы ракетамен атып түсірілді. Пилот майор Р. Андерсен мерт 

болды. Бұл блокададағы алғашқы және соңғы құрбан еді. 

3 қараша күні Л. Томсон А. Добрынинге жауап үндеуді тапсырды. Бұл үндеуде Ф. Кастроның Куба 

территориясындағы ракеталардың шығарылуын тексеруге тыйым салуы шиеленіс тудырғаны айтылды. 

Фидель Кастро У Танның ұсынысымен келіспеді. Ол БҰҰ бақылаушыларын өзінің еліне кіргізбеді. 

Н. Хрущев өзінің 19 қарашадағы үндеуінде Кеңес үкіметінің ракеталары мен АН-2 ұшағының әкетілуі 

АҚШ Қорғаныс министрімен дәлелденгеніне қарамастан, карантин жойылмағанын, Америка ұшақтарының 

Куба үстінен ұшу тоқтамағанын атап көрсетті. 

Жауап ретінде АҚШ әкімшілігі 20 қарашада карантинді алып тастады, қарулы күштерін дағдарыс 

кезіндегі дәрежесінен төмендетті. 
Кубадан шабуыл қаруларын шығару туралы кеңес үкіметінің шешімін Кастро “шегіну капитуляция“ деп 

есептеді. 1962 жылы 1 қарашада Кастро кеңес елшілігімен кездесіп, КСРО-ның қолдау көрсеткеніне 

ризашылдығын білдірді. Алайда 3 қарашада кеңес үкіметінің мүшесі А. Микоянды Гаванада суық қабылдады. 

Куба халқы ракеталардың КСРО меншігі екенін білмеді. Америкалық барлаушылар да аралда ұзақ уақыт қалған 

үш мыңдық кеңестік бригадаға көзін жұмып қарады. 

1963 жылдың 20 маусымында Ақ үй мен Кремль арасындағы “горячая линия“ радио-телефон жүйесін 

құру туралы келісімге қол жеткізілді және бұл жүйе 30 тамыздан бастап іске аса бастады. 1963 жылы 5 тамызда 

КСРО, АҚШ және Ұлыбритания елдері ядролық қаруды атмосферада, космоста және суда сынақтан өткізуге 

тыйым салу туралы Мәскеу келісіміне қол қойды. 

Кариб дағдарысын алдын алу Дж. Кеннеди мен Н.С. Хрущевке тиесілі еді. 

Б. Путилин Кариб дағдарысын үш кезеңге: жабық (қыркүйек пен 21-қазан), ашық (22-27 қазан ), және 
аяқталу (28 қазан-20 қараша) кезеңдері деп бөліп қарастырады 

Дж. Кеннедидің бұрынғы кеңесшісі бірнеше нұсқаларды атап көрсетті. Кеннеди өзінің кеңесшілеріне 

құлақ асып Кубаға қарсы қарулы шабуыл жасаса, кеңес басшысы Н. Хрущев АҚШ-қа ядролық соққы берсе не 

болар еді? Ал АҚШ У-2 ұшағына жауап соққы беруге ұмтылса? Осы сұрақтардың барлығына: “Онда бүгін біз 

мұнда болмайтын едік“, - деген жалғыз ғана жауап берілді. 
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Кеңестік кезеңде мүлдем көтерілмеген, жабық тақырыптардың бірі- КСРО әскери-өнеркәсіп кешенінің 

тарихы. Себебі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін КСРО-ның жарыса қарулануға қатысуы, құпия әскери-

инженерлік инфрақұрылымдардың салынуы бұл тақырыптың зерттелуіне кедергі болды. КСРО-ның ыдырауы 
бұл мәселені зерттеп, оқып-үйренуге мүмкіндік беріп, бірқатар ресейлік және Отандық авторлардың 

еңбектерінің пайда болуына ықпал етті. Олардың қатарында ресейлік авторлардан Н.С.Синовтың, 

И.В.Быстрованың, А.К.Кругловтың және т.б. еңбектерін атасақ, [1] Отандық тарихнамада С.Байділдинаның 

еңбектерін атауға болады[2]. 

КСРО-ның Қазақстандағы әкери-өнеркәсіптік кешенінің қалыптасуы, тек ғана әскери-инженерлік 

құрылыстар ғана емес, сонымен бірге әскери оқу орындарының, түрлі әскери өнеркәсіп мекемелелері мен 

әскери қалалар мен қалашықтардың да пайда болуына ықпал етті. Солардың бірі Маңғыстау территориясында 

орналасқан Ақтау қаласы. 
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КСРО-ның екінші дүниежүізіік соғыстан кейінгі «қырғи-қабақ соғыс» жағдайындағы жарыса қарулану 

салдарынан пайда болған қалалардың бірі-Ақтау қаласы. Ақтау қаласының өмірге келу тарихы XX ғасырдың 40 

жылдарының аяғы, 50-жылдарының басында екінші дүние жүзілік соғыстағы одақтас елдер – КСРО мен 

Америка Құрама Штаттары жанталаса атом қаруымен қарулана бастаған қырғи-қабақ соғыс дәуіріндегі саяси 

жағдаймен тығыз байланысты. Қысқа мерзім ішінде КСРО-ның сенімді ядролық қорғанысын құру мәселесі 

уран рудасына деген қажеттілікті алға тартты.1942 жылдың 28 қыркүйегінде КСРО Мемлекеттік қорғаныс 

комитетінің «Уран өндіру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру туралы» қаулысы қабылданып, КСРО Ғылым 

Академиясы жанынан атом ядросының арнайы зертханасын ашу міндеттелді, барлық геологиялық ұйымдар 
радиоактивті рудаларды іздеуге жұмылдырылды.  

КСРО Мемлекеттік қорғаныс комитеті 1944 жылдың 8 сәуіріндегі қаулысымен КСРО Халық 

Комиссарлар Кеңесі жанындағы геология мәселелері жөніндегі Комитеттің алдына Орта Азия, Казақстан, 

Батыс және Шығыс Сібір аймақтарынан уран кен-орындарын іздеуді ұйымдастыру міндетін қойды. Осы 

жылдың мамырында министрліктер мен ведомстволардың геологиялық басқармаларында арнайы топтар, 

партиялар мен отрядтар құрылып, алдымен тау жыныстарының, кендерінің коллекцияларына тексеру 

жұмыстары басталады. 1945 жылдан бастап атом энергиясын игеру кең ауқымда жүргізіле бастаса да, елді 

табиғи уранмен қамтамасыз ету шешілмеген мәселенің бірі болып қала берді. Осы уақытқа қарай КСРО-да 

бірнеше радиоактивті кен орындары белгілі бола тұра, олардың бәрі уран қорының аздығына байланысты атом 

өнеркәсібінің шикізаттық негізі бола алмады. Осындай жағдайда КСРО Халық Комиссарлар Кеңесі 1945 

жылдың қазан айында радиоактивті шикізатты іздеу, барлау мақсатында өндірісті шоғырландыру және 

мамандандыру туралы қаулы қабылдап, барлық күшті атом өнеркәсібін аяққа тұрғызу үшін шикізатпен 
қамтамасыз етуге жұмылдыруға шақырды. Осы қаулымен мемлекеттік геология комитетінің құрамында 

алғашқы Бас геологиялық барлау басқармасы құрылып, 1946 жылдың сәуіріне қарай бүкіл ел территориясында 

геологиялық барлау, тексеру жұмыстарын жүзеге асыратын 270 арнайы далалық геологиялық партияларды 

құру жоспарланды.  

КСРО-ның әскери өнеркәсіп кешені құрылымында Байқоңыр ғарыш алаңы және Байқоңыр қаласы 

ерекше орын алады. 

Байқоңыр-ғарыш алаңы. Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан. Іргесі 1955 ж. 

қаланған. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашық болуы, 

экватор жазықтығына жақындығы, ракета ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық объектілер үшін 

қолайлы қону аймақтарының болуы, т.б. факторлар ескерілді. Байқоңырдың басты және көмекші объектілері 

мен қызмет ету орындары кең аймаққа орналасқан, олар бір-бірімен автомобил жолдары және теміржол аркылы 
байланысқан. Байқоңырдың негізгі  объектілеріне: техникалық тұғырлар, старттық кешендер мен ұшу 

трассасының бойындағы өлшеу бекеттері (олардың әрқайсысы жалпы техника және арнаулы технология кұрал-

жабдықтары бар ірі құрылыстар), ғарыш алаңына әр түрлі жүктерді жеткізетін кірме жолдар, т.б.; көмекші және 

қызмет көрсету объектілеріне: отын (жанармай) сақтайтын алаң, сұйық оттегі мен азот өндіретін заттар, энергия 

және сумен қамтамасыз ететін жүйелер, байланыс жүйесі, телевизия, т.б. жатады. Байқоңырда ракета 

тасығыштың әрбір түріне сәйкес бір не бірнеше техникалық тұғырлар және олардың әрқайсысына арналып бір 

не бірнеше старттық кешендер салынған. Байқоңырдың ұшу трассасы Арал теңізінен Камчатка түбегіне дейін 

созылып жатыр. 

Ғарыш кешенінің тарихы өз бастауын 1955 жылдан алады. Сол жылдың 2 ақпанында КСРО Министрлер 

Кеңесі кейін “Байқоңыр ғарыш айлағы” деп аталып кеткен №5 Ғылыми зерттеу полигонын салу туралы шешім 

қабылданған болатын. Космодромның әкімшілік орталығы халқы 60 мыңға жуық Байқоңыр қаласы. 
1957 ж. 4 қазанда Байқоңыр ғарыш алаңынан тұңғыш ғарыш ракетасы сәтті ұшырыдды. Ол дүние 

жүзіндегі ең бірінші Жердің жасанды серігін орбитаға шығарды. Байқоңырдан 1961 ж. 12 сәуірде адамзат 

тарихында тұңғыш рет Ю.А. Гагарин «Восток» ғарыш кемесімен ғарышқа аттанды. Байқоңыр одан кейін де 

ғарыш кеңістігін игеруде көптеген жаңашыл бастамалардың старттық орнына айналды.  

Қазіргі кездегі Жем қаласы – бұрынғы әскери Ембі-5 қалашығы – КСРО Қорғаныс Министрлігінің 11-

Мемлекеттік ғылыми-зерттеу полигонының әкімшілік және тұрғын орталығы. Полигонда зенитті-ракеталық 

кешендер (С-300, Тунгуск) сынағы, шағын радиусты іс-әрекеттің жедел – тактикалық ракеталар сынағы 

пайдаланылды. Сондай-ақ осы типтес қару-жарақтың жаңа үлгілерін қолдана отырып, әскери оқу-жаттығу 

түрлері өткізілді (ең соңғы оқу-жаттығу түрлері «Қорғаныс –92», «Күз - 93», «Феникс-96»). Полигонның 

ұзындығы: солтүстіктен оңтүстікке қарай – 240 километр, шығыстан батысқа қарай –60 километр; жалпы 

ауданы – 791 мың гектарды құрайды. 1959 жылғы 3 қазандағы Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің Қаулысымен 

КСРО Қорғаныс Министрлігіне Қазақ КСР Ақтөбе облысы аумағынан жалпы ауданы 2 960 144,6 га жер телімі 
бөлінді. 

Қаланың ірге тасы 1960 жылы 7 мамырда қаланған [3, 255 б.]. Қазақ КСР Ақтөбе облысы Ембі 

станциясынан 10 километр қашықтықта алғашқы қазық қағылды және палаткалы лагерь орналасты. 1960 жылы 

маусымда алғашқы геодезиялық және құрылыс жұмыстары басталды, оны полигон бастығы болып 

тағайындалған Н.А. Рощицкой басқарды. 1963 жылы полигонда алғашқы бірлескен сынақтар басталды. Осы 

уақытқа дейін полигонда барынша қажетті сынақ және өлшеу алаңдары, штабтық және ғылыми-зерттеу 

жайлары дайын болды, тұрғылық ғимараттар, қонақ үйлер, асханалар және басқа нысандар шағын көлемде 

салынды. Содан біраз уақыттан кейін неғұрлым жетілдірілген зениттік ракеталар мен радиоэлектрондық 

құралдарды сынауға арналған қажетті инфрақұрылымның толық көлемі құрылды. 1999 жылы полигон 
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таратылды, ал Ресей әскері «Капустин ЯР» полигонына көшірілді (Ресей, Астрахань облысы), ал Ембі қаласы 

қазақстандық билік органдарының ұйғарымымен Жем қаласы деп аталды. 

Сонымен қорытындылай келе, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде КСРО-ның әскери-

өнеркәсіптік кешенін салу Қазақстанда бірқатар қалалардың пайда болуына ықпал етті. Олар бастапқы кезде 

жабық, құпия әскери қалашықтар болса, КСРО ыдырағаннан кейін бастапқы мәнін жоғалтып, азаматтық 

сипатқа ие болды.  
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ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВ ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ  

БІРІГЕЙ ТАРИХИ ТҰЛҒА РЕТІНДЕ 

 

Избанова А.А.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бүгінгі ұрпақтың бақытына бұйырған ел Тәуелсіздігі ұзақ та, тағдырлы күресінің маңызды белесі 

«Алаш» қозғалысымен тікелей байланысты екені белгілі. 

XX ғасырдың басында халқымыздың ұлттық санасының оянуына айрықша әсер еткен ірі қоғам және 
мемлекет қайраткерлері, ғұлама ғалымдар,қазақ тарихындағы бірден – бір радикалды, демократиялық 

« Алаш» саяси партиясындағы зиялы өкілдерінің орнын ерекше атап кетсек болады. Солардың бірі - 

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов. 

Әлихан Нұрмұхамедұлы 1866 жылы бұрынғы Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 

жетінші ауылында өмірге келген. Әлиханның әкесі – Нұрмұхаммед, анасы – Бегімханым оқуға жақын, 

парасатты адамдар болған. Әлиханның үлкен атасы – Бөкей, ол атақты көкжал Барақ сұлтанның ұлы [1; 7 б.]. 

Оның өмірдеректеріне көз салсақ жастайынан зерек өскен Ә.Бөкейханов заманына лайық білім алып, сан түрлі 

өнерді бойына жыйған дарын иесі. «Ұлтына, жұртына қызмет ету -  білімнен емес, мінезден» - деген 

Әлиханның сөздерінен біздер оның білімі мен елге деген махаббаты қанмен және туа біткен мінезінен берілген 

десек те қате айтқанымыз емес.Замандастары мен халқы қадірлеп «Әлекең» деп атап кеткен Әлихан Бөкейханов 

бүкіл саналы өмірін қазақ халқының ұлттық саяси бостандығы мен дербестігі үшін арнаған аяулы ұлы тұлғамыз 
[ 2; 29 б.]. 

Әлихан Бөкейханов қазақ даласын отарлау саясатына білек сыбана кіріскен патша өкіметімен күрес 

жүргізу үшін әуелі бүкіл қазақ жұртының басын біріктіруді, сонымен бірге орыс қоғамының ішінде ресми 

билікке қарсы тұрған саяси күштерге сүйенуді алға тартты. Бөкейханов 1905 жылы қарашада Мәскеуде өткен 

Земство және қала қайраткерлерінің  съезіне қатысты. Съезде қазақ халқының жоғын жоқтап сөз сөйледі. 

Сөзінде ол қазақ халқының тіл, сайлау, дін т.б. бостандықтары мәселесін көтерді. Ол осы жылы « Халық 

бостандығы» партиясының мүшелігіне, ал 1906  жылы оның ОК – нің құрамына енді. Бөкейханов 

конституциялық – демократиялық партияның Қазақстанда бөлімшесін ашуға ынта білдірді. 1906 жылы 

маусымда Семейде өткен қазақ сайлаушыларының съезінде Бөкейханов «Халық бостандығы» партиясының 

бағдарламасын қуаттап сөз сөйледі [ 3; 35 б.]. 

1905 жылы желтоқсан айында I Мемлекеттік Думаны шақыру туралы патша үкіметінің жарлығы шығып, 

оған Қазақстаннан 9 депутат, оның ішінде 4 қазақ сайланды. Олар: Ә. Бөкейханов, А. Бірімжанов, А. Қалменов, 
Б.Құлманов. 1906 жылы тамыз айында II Мемлекеттік Дума шақырылды. Оған  Қазақстаннан енді 13 депутат, 

соның ішінде, қазақ халқынан 5 депутат сайланды [4; 29 б.]. Бұдан біз қазақ халқының қоғамдық –  саяси 

санасының оянып келе жатқанын көре аламыз. Әлихан қазақтардың атынан екі Думаға да сайланып, өзінің 

патша үкіметінің алдында абыройлы екенін, қазақтардан да мықты және оқыған білімді азаматтың шыққанын 

дәлелдей түсті. Әлихан Бөкейхановтың саяси өмірге белсене араласуы 1905 жылы Семей облысында өткен I 

Мемлекеттік Думаға депутат болып сайлануынан басталды. Сол кезеңдері Семейде шығып тұрған 

«Семипалатинский листок» газеті былай деп жазады: «Ә. Бөкейханов мемлекеттік Думада ұлт мүддесін қорғай 

алатын, қазақтың жоғын жоқтап, тілегін жеткізе білетін бірден – бір адам. Халық оған сенсе керек!»- деп халық 

өз ойларымен, Әлиханды қолдайтындарын газет бетіне жариялағандарынан көре аламыз.  
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Бірақ, Бөкейханов I Мемлекеттік Дума жұмысына қатынаса алмайды. Өйткені ол Дума өз жұмысын 

бастаған кезде Омбы генерал – губернаторының негізсіз жарлығымен соттың тергеуінсіз үш ай Павлодар 

абақтысында отырады. Ал абақтыдан шығып Петербургке жеткенде, Дума патшаның үкімімен таратылып, 

оның біраз мүшелері наразылық актісін қабылдау үшін Финляндияның Выборг қаласына жүріп кеткен еді. 

Әлихан Бөкейханов та солардың артынан аттанып Выборг үндеуіне қол қояды. Қазақ депутаттары өз 

мүмкіндіктеріне қарай Думаның мұсылман фракциясына қатысты. Мұсылман фракциясындағы басқа 

депутаттарымен бірге олар жер реформасының Қазақстанға қатысты мәселелерін көтерді. Ол : « Мен кадет 

партиясынан неге шықтым?» деген ашық хатында өз ойын былай білдірген  
«Кадет партиясы жерді адамға меншікті қылып алса, башқұртша көрші мұжыққа сатып, біраз жылда 

сыпырылып, жалаңаш шыға келеді» [4; 129 б.].  

Бұл сөзінде Әлихан жер мемлекеттің негізгі қазынасы екенін меңзеген. Сол кезеңде-ақ біздің 

зиялыларымыз жер қадірін түсіне білген. Қазақтың жері тек қазақтарда қалу керектігін, көрші бауырларымызға 

жерімізді меншіктеуге бермеуімізді ашына жазғандығын көре аламыз 

1909 – 1917 жылдар аралығында Дон егіншілік банкі бөлімшесінде жұмыс істеді. 1907 жылы кадеттер 

партиясы ОК –нің мүшесі болып тағайындалады. ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамының саяси және рухани 

өмірі жарияланып тұрған « Қазақ» газетін ұйымдастыруда және оның жалпы ұлттық деңгейге көтерілуіне зор 

еңбек сіңірді [1; 12 б.]. 

«Ә. Бөкейханов 1913 жылдың ақпанынан бастап Орынбордан шыға бастаған «Қазақтың» негізін қалап, 

бағыт – бағдарын анықтаушылардың бірі болып қана қойған жоқ, сондай – ақ газеттің ыстығына күйіп, 

суығына тоңғаң ең белсенді және өндірімді авторларының қатарында болды.    
Әлихан Бөкейханов қазақ еліне сол кездері бар өмірін арнаған қазақ зиялыларының бірі болып қоймай, 

ол қазақ халқын өзге ұлт өкіліне билеткісі келмей, сол кездегі үкімет билігін өз қолында ұстағысы келген қазақ 

– жанашыры. 

1917 жылы 20 наурызда Уақытша үкіметтің Торғай облысы комиссары және Түркістан кадетінің мүшесі 

қызметіне тағайындалды. Бөкейханов ескі патшалық биліктің орнына келген облыс басшысы дәрежесіне 

көтерілген алғашқы қазақ болатын. 

1917 жылы 5-13желтоқсанда Орынбор қаласында өткен екінші жалпы қазақ съезі Алаш автономиясы деп 

аталатын Ұлттық мемлекет құрылғандығын мәлімдеп, оның үкіметін сайлады. Оның бірден – бір басшысы 

Әлихан Бөкейханов болды. Алаш идеясы – ұлтты біріктіруші, тұтастырушы идея ретінде қашан да қазақпен 

бірге жасайды. Алаш зиялыларының Қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде Елбасы Н. Назарбаев 

өзінің «Тарих толқынында» кітабының «Алаш мұрасы және осы заман» атты тарауында: « ХХ ғасырдың 
басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани – зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын 

жасау міндетін өз мойнына алды» деп атап көрсеткен болатын [ 5;].  

Менің ойымша, жетпіс жылдан астам уақыт жүріп өткен тарихи жолымыз көрсетіп бергендей, қазақ 

қоғам қайраткерлері тәуелсіз дербес мемлекет құру жолын таңдауда қателеспеген секілді. Әрине, Алашорданың 

өмірге келуі тарихи қажеттіліктен туған болатын. Майдандағы жұмысшы жігіттерге көрсеткен риясыз қызметі 

үшін ол құрметке бөленіп, «Алаштың Әлиханы» атанды. 

«Алаш» қозғалысы жетекшісінің іс – қимылы мен рөліне қазақтың қазіргі заманғы тарихында алғаш рет, 

1920 жылдары баға берілді. Қошмұхаммед  Кемеңгерұлы «Қазақ тарихынан» деп аталатын тарихи очеркінде: 

«Үкіметтің қара қуғын жасаған күндерінде айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшін басын құрбан қылған ат 

төбеліндей ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулыған – Әлихан», - деп жазды»[4; 19 б.]. Қошмұхаммед 

Кемеңгерұлы Әлиханды жоғарылап бағалап, оған өзінің зерттеулерін арнап, оның еңбектерін зерттеп, өзінің 
әділ бағасын берген бірден – бір қоғам қайраткері. 

ХХ ғасырдың басында айналасына интеллектуалды элитаны жинап, елдікке ұмтылған Ә.Бөкейханов 

тарихшы М. Қойгелдиев айтқандай « Егер Латын Америкасы үшін Симон Боливар қандай болса, Әлихан қазақ 

үшін сондай тұлға. Егер Ататүрік қандай болса, Әлихан қазақ үшін сондай. Егер Махатма Ганди Үндістан үшін 

қандай болса, Әлихан қазақ үшін сондай тұлға» [5]. Бұл жерден біз Әлиханға деген құрметті көре аламыз. Ол өз 

заманында қазақ үшін өмірін, білімін жұмсап, жанын қиып жүрген күллі қазақ халқына бірінші дерлік жан 

басшымыз. 

Қазіргі зерттеулерге сүйенсек, ол 1919 жылы большевиктер  өкіметінің бұрынғы алашордашыларға 

жасаған кешірімінен кейін қалған өмірін зерттеушілікке арнаған, соның ішінде көзге ерекше түсетіні оның 

шығармашылық ғұмырының XIX ғасырдың  90 жылдары басталғаны. Айтып кетсек, 1913 жылы жазған « 

Қазақтың тарихы» деп аталатын мақаласында Алаш атауына тереңірек тоқталып, Алаш атауының астарында 

«жетекші» деген мағына жатқанын айтады. «Жошы ханды халық « Алаша» деп атап кетті. Бұл «Алаштың – 
алаш жұртының басшысы» екенін білдіреді» деп жазады. Профессор Айгүл Ісмақова «Алаш» сөзінің 

қалмақтыкі емес, қазақтыкі екенін алғаш дәлелдеп шыққан Әлихан Бөкейханов екенін айтады.    

«Қазақ» газетінің бір нөмерінде «Ұят» деген мақала жариялап , Алаштың біртуар азаматтарына қолдау 

көрсетті [5].  Әлихан Бөкейханов – заманының өзекті мәселелеріне жан  - жақты қозғаған, халқының алдына 

тарих қойған өткір сұрақтарға жауап бере алған, ұлтының тағдыры тығырыққа тірелгенде, содан шығар жолды 

көрсете білген, қазақ –қамқоршысы. 

Әлихан Бөкейхановтың қазақ тарихындағы алатын орны ерекше. Қазақ хандығының өткенін зерделей 

келе, 1914 жылы жазған мақалаларының бірінде «Хан баласында қазақтың хақысы бар: қалай да қазақтың бір 
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қызметіне жарамай қоймаймын!»-деп жазады. Іс-әрекеттерінен, шығармаларынан саналы ғұмырының соңғы 

демі қалғанша осы сертіне адал болғаны байқалады.  

Қорытындылай келе, біріншіден, Әлиханның Мемлекеттік Думаға алғашқы қазақ болып сайланғаны, 

оның өзін патша үкіметіне мойындатқаны деп білем. Екіншіден, Әлиханды түсіну үшін алаш қозғалысының 

тарихын білу керек. Ол Алаш қозғалысының жетекшісі болып қана қоймай қазақ зиялыларын біріктіруші, 

Азамат соғысы жылдарында қызыл әскерге қарсы қарулы күресті басқарған «буржуазияшыл ұлтшыл»,  ғалым, 

әрі Қазақстанды бес саусағындай білетін теңдессіз сарапшы ретінде танылған – қоғам қайраткері. Үшіншіден, 

сол кездің өзінде-ақ ғұмырының бір бөлігін шығармашылыққа арнап, «Қазақ» газетінің негізін қалады. «Қазақ» 
газеті осынау аз ғұмырының ішінде барша қазақ зиялыларын ортақ мақсат жолында топтастыра алды және 

ұлттық-демократиялық «Алаш» партиясының ұйымдасуына ұйтқы болған да осы газет.   

Мағжан  Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» деген сөзінің астарында зор мән – мағына жатыр. Әрбір 

қазақ жастары ұлтжандымын деп ұғынып, бойларында ұлттық намысын жоғары қою керек. Кезінде Әлихан: « 

Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгіні өзінде, бөлек мемлекет болады» - деген. Ұлт 

көсемінің ұлы арманы орындалғанын өзі көрмесе де, бүгінде оның ұрпағы көруде. Тағдыры қайғылы 

аяқталғанымен, ол ел үшін еңбек сіңірген, ұрпағына үлгі қалдырған, тарихымызға өшпес із салған қайраткердің 

есімі ел есінде мәңгі қала бермек.   
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СТРАНА «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ».  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЫ И ЕВРАЗИИ 

 

Валиуллин Р.Р. 

Оренбургский государственный университет, Россия 

 

С каждым днём интеграция среди ряда стран евразийства и ряда стран Европы набирает обороты, идёт 

определенное заимствование каких-либо норм семейного права. Правовое регулирование идёт вместе с научно-

техническим прогрессом нога в ногу, такие темы как: отбирание детей, права эмбриона, вмешательство 

государства в личную жизнь членов семьи и т.д. становятся наиболее актуальными и обсуждаемыми. 

Отсутствие права на предъявление требования об установлении происхождения ребенка при жизни 

родителя ребенка (предполагаемого родителя) суды легально объясняют первичностью права мужчины, 

назвавшегося первым отцом ребенка, по закону знавшего, что не он настоящий отец ребенка, но прямо и 
открыто заявившего об этом в государственном органе регистрации актов гражданского состояния; на самом 

деле истина кроется в том, что государство в лице судебных органов пытается минимизировать свои расходы 

на поддержание материнства и детей, закрепляя за мужчинами, которые, по сути, не являются биологическими 

отцами детей, которых они воспитывают, обязанность содержать детей, к происхождению которых они не 

имеют никакого отношения. 

К сожалению, российское семейное законодательство далеко от совершенства, в нем нет, не только 

правовых определений семьи, ребенка, брака, родителей, супругов, но и существует презумпция 

недобросовестного применения закона в виде санкции за благие намерения мужчины, назвавшегося отцом 

ребенка, чтобы хоть кто-то был записан отцом ребенка в его свидетельстве о рождении, в надежде на 

справедливость, то, что он будет помогать женщине в браке воспитывать ее ребенка, а когда брак будет 

расторгнут, не будет содержать ребенка этой женщины, поскольку в суде, так думают 99% мужчин, им удастся 

доказать, что они к происхождению ребенка никакого отношения не имеют, а если не должны после 
расторжения брака содержать чужую к тому времени им женщину, то ее ребенка и подавно. 

Но на деле в суде оказывается не так все просто, в поисках справедливости их ждут одни лишь 

разочарования.[1] 

Определенной критики заслуживает ст. 17 «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. № 

143-ФЗ, в которой указано: «Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями в записи 

акта о рождении ребенка по заявлению любого из них. Сведения об отце ребенка - на основании свидетельства 

о браке родителей».[2] 

Решение национальных государственных органов об изъятии ребенка из-под родительской опеки и 

передаче его на попечение государственных органов, даже если речь идет о его временном изъятии, является 

http://tarbie.org/alikhan_ult_kosemi
consultantplus://offline/ref=D6EC8404A581CA3AAEC97EED792ECCCE087343797228E38C3BD931369D0BD37D3113BE5AA1EF1C89r6i8A
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серьезным вторжением в право на уважение семейной жизни. Степень допустимого вмешательства в 

осуществление прав, защищаемых ст. 8 Конвенции, определяется конкретными обстоятельствами дела, однако 

во всех случаях национальные органы должны иметь для этого веские основания. При этом еще более 

тщательный анализ ситуации требуется в случае ограничения права родителей на доступ к ребенку или, тем 

более, лишения их родительских прав полностью. 

Ключевые подходы к рассмотрению данной категории дел были сформулированы Европейским судом в 

решении по делу Йохансен против Норвегии.[3] Заявительница жаловалась на действия властей, которые 

отобрали у нее ее дочь, лишили заявительницу родительских прав и права доступа к ней, передав девочку в 
приемную семью, которая затем должна была ее удочерить. Норвежские власти обосновывали свои действия в 

том числе тем, что у них уже был негативный опыт общения с заявительницей по поводу ее старшего ребенка, 

который также в течение значительного времени находился под опекой властей, и что они предвидели, что 

заявительница едва ли будет сотрудничать с ними и, скорее наоборот, будет постоянно беспокоить приемную 

семью, если за ней сохранить право доступа к ребенку. Отметив то фундаментальное значение, которое имеет 

для семейной жизни общение ребенка и родителя, Европейский суд признал, что помещение ребенка под опеку 

государства должно рассматриваться как временная мера и ее применение должно осуществляться с учетом 

конечной цели воссоединения родителя и ребенка - Противоречие цели воссоединения ребенка и родителя и 

нарушение ст. 8 было констатировано Судом в деле Эрикссон против Швеции, в котором власти затягивали 

возвращение девочки ее родителям на том основании, что она, прожив несколько лет в приемной семье, 

привыкла к ней, и передача ее родителям могла причинить вред ее психике и развитию. Eriksson v. Sweden, 

ECHR, Judgmentof 22 June 1989. 
 При этом должен быть соблюден баланс между интересами ребенка, которые, при определенных 

обстоятельствах, требуют его нахождения под опекой государства, и интересами родителя, заключающимися в 

желании воссоединиться со своим ребенком. В поисках этого баланса Суд придает особое значение наилучшим 

интересам ребенка, которые, в зависимости от их существа и степени серьезности, могут перекрыть интересы 

родителей. Например, - и в этом Суд согласился с доводами норвежского правительства - ст. 8Конвенции не 

предоставляет родителю права совершать такие действия, которые могут причинить вред здоровью или 

развитию ребенка. 

В деле Йохансен против Норвегии в отношении заявительницы были предприняты меры с далеко 

идущими последствиями, заключавшимися в ее полном лишении семейной жизни с ее ребенком, что было 

несовместимо с целью их последующего воссоединения. Такие меры могли быть предприняты только в 

исключительных случаях и могли быть оправданы, только если они «перекрывались» требованием обеспечения 
наилучших интересов ребенка. Однако с учетом обстоятельств данного дела Суд счел неоправданным с 

позиции ст. 8 решение норвежских властей о лишении заявительницы родительских прав и права доступа к 

ребенку и не соответствующим требованию соблюдения интересов ребенка наилучшим образом. Поэтому Суд 

пришел к выводу, что национальные власти превысили предоставленные им пределы усмотрения, и восьмью 

голосами против одного признал нарушение ст. 8 Конвенции.[4] 

Таким образом, выходит, что определённые юридические факты происходят схожего состава, в 

буквальном смысле практически везде, Европа, Россия, страны евразийства, но судебная практика, нормы 

семейного права, а именное подзаконные акты, семейный кодекс, всевозможные конвенции дают разный исход, 

результат, нельзя сказать, что это неправильно или своего рода отсутствует взаимодействие и заимствование 

данных государств, но так и есть и всё идет к тому что вероятность принятия определенных положений не 

будет в России, по сравнению с Европой никогда, к примеру: регистрация в органах ЗАГСа однополых браков.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИГРАНИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА  

ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ 

 

Толкачёва М.С. 

Оренбургский государственный университет 

 

Российско-казахстанская граница одна из самых протяженных в мире, в приграничных регионах 

Республики Казахстан с регионами России проживает около 28 миллионов человек, из которых около трех 
миллионов – проживает в непосредственно прилегающих к границе административных районах. Население 

западных и северных приграничных регионов Казахстана составляет 5,7 миллиона человек. Безусловно в 

отношениях между населением приграничной зоны с обеих сторон основополагающее значение сохраняют 

приграничная миграция. Демографическая наука достаточно хорошо изучила общие причины, характер и 

масштабы миграций, которые активно продолжаются уже более двух десятков лет.  

Но можно отметить что, интенсивность миграционных процессов между приграничными государствами 

уменьшается. Это характерно как для эмиграции в Россию, так и для иммиграции из нее. При этом эмиграция 

из РК в РФ уменьшалась гораздо быстрее, чем в обратном направлении. Так, за период с 2001 по 2014 гг. 

эмиграция из Казахстана в Россию уменьшилась в 4,3 раза, а эмиграция из России в Казахстан – в 2.8 раза. Это 

привело к довольно существенному сокращению удельного веса прибывших из Казахстана к общему 

количеству всех прибывших в Россию из других государств с 36% в 2001 году до 16% в 2014 года. В то же 

время доля прибывших из России в Казахстан в общем числе всех прибывших в данную страну из других 
стран, с точностью наоборот, увеличилась с 13% в 2001 году до 21% в 2014 году. 

 
 

Рисунок 8 – Число прибывших из Казахстана в Россию и выбывших из России  

в Казахстан, % от общего числа прибывших/убывших 

 

 Как видно из рисунка 8 миграционные процессы между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан, к настоящему времени имеют направленны к снижению. Существует большая равномерность 

распределения населения между казахстанскими приграничными зонами по сравнению с российскими 

приграничными зонами. 

 

 
Рисунок 9 – Распределение населения между приграничными регионами  

Российской Федерации и Республики Казахстан за период 2010-2014 годов 
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Из этого можно сделать вывод, что интенсивность миграции между Россией и Казахстаном не 

ослабевает. Причем из Казахстана прибывает значительно больше мигрантов в Россию, чем уезжает из него. 

Длительное время исключением из этого правила была Астраханская область, однако в 2011 году число 

мигрантов, прибывших из Республики Казахстан, превысило в ней число лиц, выбывших в Казахстан. С 2010 

по 2014 гг. увеличение числа въехавших по сравнению с выбывшими составило 39%. Более того, количество 

приезжающих из этих регионов в Казахстан имеет тенденцию сокращаться. Так, за период с 2010 по 2014 гг. их 

численность уменьшилась на 78.2%. 

Из данных таблицы можно наблюдать неравномерный характер приграничного переселения, это 
связанно с тем, что за период 2010-2014 активно реализовывалась государственная программа по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, именно в этот период были открыты для возможного переселения приграничные регионы России. 

Данная программа способствовала активному переселению соотечественников в Россию изначально после 

вступления в силу Программы, последние годы реализация программы проходит достаточно активно в связи с 

тем, что были открыты новые приграничные регионы для вселения. 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию 

соотечественников, проживающих за рубежом является важным инструментом в реализации миграционной 

политики, утверждена программа Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, 

является важнейшим направлением российской миграционной политики. Государственная программа 

направлена, в том числе, на оказание поддержки соотечественникам, желающим жить и работать в Российской 

Федерации, в переезде или в оформлении своего правового статуса в России. 
 

Таблица 2 – Российско - казахстанская  миграция  по  приграничным регионам  

 

регион Прибыло из Казахстана Выбыло из Казахстана 

 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Алтайский край 2335 2231 2455 1835 2371 1154 808 763 652 605 

Астраханская 

область 

585 352 378 329 843 638 465 404 408 516 

Волгоградская 

область 

454 461 335 251 284 121 78 77 87 78 

Курганская 

область 

583 707 873 505 487 343 256 243 186 125 

Новосибирская 

область 

1537

5 

2138 2359 1655 3394 499 376 403 343 283 

Омская область 2812 2886 2948 1966 2808 1494 885 977 1172 807 

Оренбургская 

область 

1691 1052 1207 876 1036 1043 667 461 499 524 

Республика 

Алтай 

62 122 111 64 9 36 25 8 14 6 

Самарская 

область 

943 974 1001 705 8289 137 123 108 142 124 

Саратовская 
область 

1318 1331 1331 867 1078 548 381 331 257 263 

Тюменская 

область 

1565 2011 2084 1708 1925 409 281 277 309 299 

Челябинская 

область 

5308 2583 2421 1311 1567 637 534 588 516 413 

Всего по 

областям РФ 

граничащими с 

РК 

1623

1 

16851 17493 12038 16625 7052 4875 4638 3959 3958 

 

Государственная программа с 1 января 2013 г. имеет бессрочный характер. Работа в рамках данной 

осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном. При этом оказание содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников базируется на следующих принципах:  

– добровольность участия переселенцев в Государственной программе; 

– финансовая обеспеченность мероприятий, предусмотренных Государственной программой, социально-

экономическая поддержка участников Государственной программы; 
– обеспечение интересов соотечественников, принимающих участие в программе, Российской 

Федерацией в общем и ее субъекты по отдельности, а также органов местного самоуправления и 

предпринимателей; 
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– приоритет мер социально-экономического стимулирования, определяющих рамочные условия и 

характер переселения, а также направление этого процесса; 

– обеспеченность государственными гарантиями и социальной поддержкой, обусловленность их 

предоставления соблюдением участниками Государственной программы условий участия в ней и социально-

экономическими характеристиками субъектов Российской Федерации, разрабатывающих региональные 

программы оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников; 

– взаимосвязь содержания мероприятий, предусмотренных Государственной программой, с задачами 

государственного, социально-экономического, национально-культурного развития Российской Федерации в 
целом и ее субъектов; 

– реализация открытого доступа к информации об условиях участия в Государственной программе, 

правах и обязательствах участников Государственной программы, объемах государственных гарантий и 

социальной поддержки, а также о социально-экономических характеристиках территорий, предлагаемых для 

переселения. 

Государственная программа определяет основы организации работы по оказанию содействия 

добровольному переселению за рубежом и на территории Российской Федерации, а также устанавливает 

базовые права и обязательства участников Государственной программы и членов их семей, совместно 

переселяющихся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.  

При этом объем государственных гарантий и мер социальной поддержки зависит от территории вселения 

(территория субъекта Российской Федерации или ее часть, куда целенаправленно привлекаются участники 

Государственной программы в рамках реализации проектов переселения), избранной соотечественником для 
проживания в России. Государственной программой устанавливаются две категории территорий вселения, на 

которые могут переехать участники Государственной программы и члены их семей: территории приоритетного 

заселения и территории, не относящиеся к территориям приоритетного заселения.  

Территория приоритетного заселения – стратегически важная для Российской Федерации территория 

вселения. Порядок присвоения территориям Российской Федерации статуса «территория приоритетного 

заселения», а также их перечень определяются Правительством Российской Федерации. При выборе 

территорий для вселения находящихся в рамках приоритетных, участники получают больший объем 

государственных гарантий и мер социальной поддержки, полное возмещение финансовых затрат на переезд, 

транспортировку личных вещей и затраты на государственные пошлины, нежели при выборе территорий, не 

носящих статус приоритетных. Такая тактика государства направлена на выравнивание демографической 

ситуации в стране. 
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К ВОПРОСУ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО И ФИЛОСОФСКОГО ПОНИМАНИЯ ПОНЯТИЯ 

«СУВЕРЕНИТЕТ»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аслямова К.Р. 

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 

Государство является сложной организацией, состоящей из определенного количества сегментов 

(институтов), формирующихся в целях реализации государственно-правового механизма обеспечения 
государственного суверенитета посредством взаимодействия между собой государственных организационных 

институтов. 

В теории государства и права имеются различные подходы к пониманию понятия государственного 

суверенитета.  

Если обратиться к античной древности, в частности, к Греции и рассмотреть самостоятельно 

существовавший античный полис, то говорить о полностью сформировавшемся понятии государственного 

суверенитета не приходится, так как он заключал в себе лишь отдельные его части. Так, по мнению некоторых 

авторов, у Аристотеля понятию суверенитета предшествовало понятие автаркии (самодостаточности, 

самоудовлетворенности), заключающееся в том, что государство (полис) должно быть построено таким 

образом, чтобы оно удовлетворяло все необходимые потребности его граждан, независимо от варварского мира 

и других греческих государств[1]. Понятие же элевтерии (свободы) Аристотель, а также Платон рассматривали 

как возможность автономии полиса, причем под автономией понималась способность определенного 
публичного образования обеспечить свою территориальную целостность и неприкосновенность, а также 

возможность определять свою политику, как внутреннюю, так и внешнюю (вершить правосудие, участвовать в 

качестве одной из сторон в заключении  межполисных договоров и т.д).  

Однако, когда Греция становится частью Македонии, а затем и Римской империи, то ее относительная 

независимость рассматривается уже как автономия, ограниченная центральной частью метрополии. Вместе с 

тем, в античной Греции и Риме «понятие суверенитета не было необходимым потому, что государству не 

противостояло никакой другой претендовавшей на власть силы»[2]. 

Но уже в более позднее время, в конце эпохи средневековья происходит формирование светской 

рационалистической концепции суверенитета. Этому способствовали известные мыслители  Николо 

Макиавелли и Жан Боден. 

Являясь хорошим знатоком истории, Николло Макиавелли, по происхождению итальянец, видел 
возможность усиления и территориального объединения раздробленной Италии под абсолютной властью 

монарха, где высшим политическим интересом установил государственные интересы, которым должны 

подчиняться все остальные интересы. Поэтому в труде «Государь» мы замечаем, что Макиавелли оправдывает 

насилие по отношению к народу, так как ему совершенно чуждо представление о народе как об источнике 

народного суверенитета. 

Жизнеспособное государство, по мнению Макиавелли, это государство, где реально обеспечивается 

неограниченная власть монарха, которая рассматривается с государственным суверенитетом как 

тождественные понятия. Самого термина в трудах мыслителя как токового нет, но его идеи легли в основу 

абсолютистского учения о государственном суверенитете. 

Схожую точку зрения имел и другой мыслитель, француз по происхождению, Ж. Боден. 

Именно Ж. Боден впервые ввел в научный оборот понятие «суверенитета» как «постоянный и 
абсолютный (непрерывный)» элемент государства, означающий высшую власть повелевать[3, с.13].  Он 

доказывал, что  абсолютность суверенитета имеет место тогда, когда суверенная власть не знает каких-либо 

ограничений для проявлений своего могущества. В своем известном труде «Шесть книг о государстве» (1576) 

Жан Боден  хотя и упоминает народ  как «совокупность  свободных и разумных существ», где кроется 

суверенитет,  но все же связывает  высшую власть с личностью государя (суверена), которому «эту верховную 

и постоянную власть над гражданами с правом жизни и смерти народ может передать… без всяких 

ограничений, также как может это сделать собственник, желающий кого-либо одарить».  

По мнению Бодена, главным инструментом управления является закон, поэтому способность издавать 

законы является первейшим признаком суверенной власти. Другие же признаки обусловлены и взаимосвязаны 

с ним: это право решать вопросы войны и мира, назначать высших должностных лиц, выступать судом высшей 

инстанции, чеканить монеты. 

Противоположную точку зрения к идеям вышеупомянутых деятелей  содержат работы Марсилия 
Падуанского, которому принадлежит пальма первенства  в исследовании данного вопроса.  

В отличие от других философов, М. Падуанский в трактате «Защитник мира» (1324) отстаивал очень 

смелый по тем временам тезис о том, что настоящий источник всякой власти – народ. Поэтому и суверенитет  

должен быть народным.  Ведь именно от народа исходит как светская власть, так и духовная. Только он один - 

ее носитель и верховный законодатель. Такое право могут иметь все граждане или их преобладающая часть 

(высшая категория, которая служит общему благу), а не одно лишь лицо, не исключая и монарха. 

Весьма сложным на первый взгляд кажется определение Гегеля понятия «суверенитет». В своем труде 

«Философия права» (1826)  Гегель, в отличие от М. Падуанского, не считает суверенитет вытекающим из воли 
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народа, а связывает с идеей государства, то есть отстаивает абсолютную ценность государственного 

суверенитета над народным. 

Государство, в понимании Гегеля, это не некая конструкция, возвышающаяся над народом, а его 

неотъемлемое  составляющее, как, например,  душа по отношению телу.  

В качестве «души» общества выступают субстанциональная составляющая с одной стороны и 

субъективная составляющая с другой стороны. Это, во-первых, тотальность, т.е. всеобщность и 

континуальность всех его членов. Во-вторых, полное самоопределение – самоопределение, не зависящее от 

внешних факторов, а имеющее источник исключительно в себе самом. Так получает свое развитие гегелевская 
трактовка сущности права как духовной субстанции-субъекта свободы. В таком виде государство выступает 

как одно, подобно единому и единичному существу: «Идеализм, составляющий суверенитет, есть то же 

определение, по которому в животном организме его так называемые части суть не части, а члены, 

органические моменты, изоляция, и для себя пребывание которых есть болезнь» [4, с.317-318]. Эта 

субстанциональность, единичность, которая вытекает из самой природы государства, обозначается Гегелем как 

суверенитет. 

Проблема суверенитета государства остается актуальной и на сегодняшний день в связи с 

глобализационными процессами, происходящими во всем мире, которые наряду с позитивными изменениями 

для различных государств, очень часто влекут за собой и отрицательные последствия, в первую очередь для 

суверенитета государства. 

Так, в большей части отечественной юридической литературы суверенитет является правовым качеством 

или свойством государства, символизирующим политико- правовую самостоятельность государства, его 
верховенство в пределах своей территории и независимость в межгосударственных отношениях от других 

государств[5]. Безусловно, данное понятие очень хорошее – оно лаконично, содержательно, указывает на 

внутригосударственные и международные составляющие суверенитета, устанавливает полномочия государства 

на своей территории и вне ее. Однако, по мнению ученого А.А Моисеева, такое определение не раскрывает всю 

суть понятия суверенитета, т.к. остается множество вопросов, на которые еще нужно ответить (вопрос 

делимости или неделимости суверенитета, о его относительной или абсолютной природе). Кроме того, 

некоторые положения данного определения являются весьма спорными. 

Например, исходя из логики вещей может сложиться впечатление, что суверенитет и государственная 

власть тождественные понятия. Если предположить, что это действительно так, то возникает вопрос, какое же 

место занимает народ в известной конструкции государства: территория-власть-народ.  

Бесспорно, государственная власть является непосредственным реализатором возможностей государства, 
но не в большей степени, чем народ, который является не только «людским ресурсом, выступающим в качестве 

важнейшей составляющей экономической основы суверенитета», но именно непосредственным источником 

суверенитета [6, с.15].  

Следствием подмены народа как источника суверенитета властью является ошибочные суждения о 

правоспособности суверенитета. Утверждения сводятся к тому, что власть в своих полномочиях безгранична и 

способна по своей воле наделять суверенными полномочиями и ограничивать суверенитет, который якобы 

является делимым, делегирующим «часть властных полномочий внутри государства и за его пределами» [7]. 

Согласиться с таким воззрением  совершенно нельзя, иначе возникнет множество вопросов, таких как « 

В каком количестве может передаваться суверенитет?» или же «Сколько можно передать суверенитета, чтобы 

государство оставалось независимым?» 

Суверенитет не терпит к себе утилитарного отношения – из суверенитета нельзя извлекать «выгоду», 
невозможно «окупиться» частично своим суверенитетом.  

В заключение следует отметить, что суверенитет − это качество государства, а не «сущностная 

характеристика государственной власти», не «целенаправленный процесс, осуществляемый высшей 

государственной властью…», не «установление монополии государства на верховную власть в обществе», не 

«качественный признак государственной власти», не «полнота законодательной, исполнительной и судебной 

власти на его территории», ведь если  исчезнет народ, то исчезнет и власть, а не наоборот [8, с.78]. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Рагимова С.Р. 

Оренбургский государственный университет, Россия 

 

Факт совершения уголовного правонарушения порождает уголовные правоотношения, а само уголовное 

правонарушение как особый вид ответственности- уголовную. Участниками уголовных правоотношений в 

науке уголовного права считать государство и лицо, совершившее уголовное правонарушение. 
Если гражданину уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный 

вред, он может быть признан потерпевшим на основании постановления следователя, органа дознания или 

определения суда. С этого момента он реализует свои права и законные интересы в процессе производства дела 

как участник процесса. [1;25] 

Таким образом, потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, в отношении которого есть 

основания полагать, что ему непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический 

или имущественный вред. О признании потерпевшим органы расследования, а также судья выносят 

постановление, а суд - определение. При этом ему, как и каждому лицу, Конституция Республики Казахстан 

гарантирует судебную защиту его прав и свобод.  

Понятие «потерпевший» - это правовое понятие. В уголовном процессуальном законе раскрывается, кто 

может быть признан потерпевшим. Понятие «потерпевший» употребляется не только как правовое понятие, но 

также используется и в обыденной жизни. Однако отличие между этими понятиями заключается в том, что 
правовое смысле понятие «потерпевший» связано с признанием лица таковым при наличии внешнего действия 

или бездействия, носящего противоправный характер. Такое действие или бездействие может быть результатом 

не только преступных деяний, но и иных при которых наступает административная и гражданско-правовая 

ответственность. 

Несмотря на широкое употребление в нормативных материалах различных отраслей права термина 

«потерпевший», его определение встречается  только в уголовном процессуальном законе. В уголовном праве 

определение термина «потерпевший» не дается, отсутствует оно и в уголовной правовой литературе. 

Неурегулированность в уголовном законодательстве понятия «потерпевший» и его правового статуса  на 

практике приводит к ущемлению прав потерпевшего. [3; 18] 

Важно подчеркнуть, что лицо приобретает статус участника уголовного процесса не в момент 

причинения ему вреда, а лишь после признания его потерпевшим в соответствующем постановлении или 
определении. С момента принятия указанного решения лицо приобретает определенные права и несет 

процессуальные обязанности потерпевшего. 

Потерпевшим может признаваться только гражданин. Юридические лица, которым преступлением 

причинен моральный или имущественный вред могут участвовать в уголовном деле лишь в качестве 

гражданских истцов. В этом случае права и обязанности потерпевшего осуществляет представитель 

юридического лица. [2; 40] 

Основанием для признания лица потерпевшим являются доказательства, указывающие на причинение 

гражданину морального, физического, или имущественного вреда, непосредственно понесенного от 

преступления, то есть обусловленного необходимой причинной связью с совершенным преступлением. При 

наличии таких доказательств, признания потерпевшим должно быть незамедлительным. Обычно на момент 

возбуждения уголовного дела имеются достаточные данные для этого. 
Моральный вред как основание для признания потерпевшим состоит в том, что совершенным 

преступлением унижается часть, достоинство гражданина, ему причиняется нравственные страдания; 

физический - в расстройстве здоровья, причиненный телесных повреждений, физических страданий; 

имущественный - лишении, принадлежащих ему имущественных благ, имущества, материальных благ. 

Потерпевшим должно признаваться всякое физическое лицо, которому не только реально причинен 

указанный вред, но и когда его права и законные интересы оказались поставленным под угрозу при покушении 

или приготовлении к совершению уголовного правонарушения. По делам, по которым вред причинен 

преступлением полностью, частично или ограниченно недееспособному гражданину (душевнобольному, 

несовершеннолетнему и т.п.), потерпевшим признается именно данное лицо, но не его родители, опекуны и 

другие лица, которые должны участвовать в уголовном деле в качестве законных представителей 

потерпевшего. 

Решение о признании гражданина потерпевшим следователь, лицо, производящее дознание, принимает 
по собственной инициативе или по заявлению пострадавшего и уведомляет о нём потерпевшего или его 

представителя. 

При допросе или явке потерпевшего ему разъясняются процессуальные права, которыми он наделяется 

законом, о чем делается соответствующая отметка в протоколе допроса или на постановлении о признании 

потерпевшим. 

Под уголовно-процессуальным правовым статусом личности потерпевшего следует понимать такую 

совокупность установленных нормами уголовного процессуального законодательства прав и обязанностей 

данного участника уголовных процессуальных отношений, которая обеспечивает способность выступать в 

качестве действенного механизма для реальной защиты своих прав и интересов в процессе предварительного 
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расследования, рассмотрения и разрешения дела судом. 

Индивидуальный статус потерпевшего включает в себя следующие элементы: 

а/процессуальную правосубъектность; 

б/субъективные права; 

в/субъективные обязанности; 

г/законные интересы. 

Потерпевший по уголовному делу обладает широким кругом прав, дающим возможности реально 

осуществлять защиту своих законных интересов и вместе с тем активно способствовать раскрытию 
преступления изобличению лица, его совершившего, и разрешению других задач уголовного судопроизводства. 

Лицо, производящее дознание, следователь и судья выносят постановление о признании гражданина 

потерпевшим, а суд- определение. По смыслу закона, пока не будет соответствующим органом вынесено 

постановление или определение о признании лица, пострадавшего от преступления, потерпевшим, оно не 

является таковым. На практике получается, что пострадавшему от преступных действий не сразу, а с момента 

вынесения соответствующего постановления или определения, может быть гарантировано право на 

обжалование действий и решений должностных лиц правоохранительных органов, а также на своевременное 

заявление ходатайств и отводов. В этой связи целесообразным является предложение о том. чтобы заявление 

гражданина о преступлении, в результате которого ему был причинен вред либо он поставлен в реальную 

опасность причинения вреда, рассматривалось как факт признания пострадавшего от преступления 

потерпевшим. Подобным образом о потерпевшем как лице, которому причинен вред преступлением, говорит не 

только уголовный процессуальный закон, но и материальный уголовный закон.  
В современном уголовном судопроизводстве потерпевший защищен значительно меньше, чем 

обвиняемый, что признано всеми практическими и научными работниками. В теории советского уголовного 

процесса отрицалось наличие у потерпевшего самостоятельной процессуальной функции. Считалось, что 

потерпевший лишь примыкает к стороне обвинения и самостоятельного участия в деле не принимает и не 

должен вообще принимать. Такое положение потерпевшего в уголовном процессе наглядно показывает 

характер отношений между государством и личностью. Здесь не остается места для частного интереса 

потерпевшего. 

Для реализации в сфере уголовного судопроизводства конституционных норм о приоритете прав, свобод 

и интересов человека в системе охраняемых законом благ, обеспечения положения личности как высшей 

ценности представляется необходимым претворение в жизнь следующих принципиальных положений: 

-расширение прав потерпевших должно идти параллельно с развитием комплекса мер по их защите от 
незаконного воздействия, при этом необходимо использовать богатый зарубежный опыт по обеспечению 

условий безопасности для свидетелей и жертв преступлений; 

-потерпевшим в уголовном процессе должно признаваться любое правосубъектное лицо, которому 

преступлением причинен вред,- физическое, юридическое, публично-правовые образования в лице их органов и 

должностных лиц; 

-жалоба потерпевшего является формальной предпосылкой для начала уголовного процесса, условием 

возбуждения уголовного преследования, а по делам частного обвинения, документом, заменяющим 

обвинительное заключение, жалобы потерпевших, не достигших 16-летнего возраста, не могут рассматриваться 

в качестве самостоятельного повода к возбуждению уголовного дела частного обвинения, а могут лишь 

проверяться как сообщение о преступлении. 
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АЗАМАТТЫҚ ІСТЕРДІ СЫРТТАЙ ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бағдатқызы Г. Есеркенова М., 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат 

тұжырымдамасы бойынша азаматтық-іс жүргізу құқығы сот төрелігінің қолжетімділігін, азаматтық сот ісін 

жүргізуге қатысушылардың құқықтарын барынша іске асыруды қамтамасыз етуге, жеке адамның бұзылған 
құқықтары мен бостандықтарын, коғам және мемлекет мүдделерін уақтылы қорғауға және қалпына келтіруге 

арналған. 

Азаматтық сот ісі сырттай іс жүргізу тәртібімен қаралуы Қазақстан Республикасының Азаматтық 

процестік кодексінің 21-тарауында, 256-267 баптарында көрсетілген. 

Сырттай шешімдер банктің даусыз талаптары, коммуналдық төлемдерді өндіріп алу туралы талап арызы, 

некені бұзу бойынша, алимент өндіру және шарттық міндеттемелер бойынша шығарылады.  

Сырттай іс жүргізуге тән белгілер: 

"Сырттай іс жүргізу" үғымы бірінші сатыдағы сотта іс жүргізуге жатқызылған, яғни ол сотта іс қараудың 

бір бөлігі болып танылады (ҚР АПКнің 21 тарауы). Ал апелляциялық және қадағалау инстацияларында істі 

сырттай іс жүргізу тәртібімен сот қарамайды. 

Сырттай іс жүргізу төртібі бойынша іс қарау үшін мынадай 5 (бес) негіздеме қажет: 

1. жауапкер келмеген жағдайда; 
2. жауапкер тиісті түрде сот отырысының өтетін орнымен уақыты туралы хабарланса; 

3. іс бойынша талап қоюшы қарсы болмау; 

4. жауапкер өзінің келмей қалуының себептерін хабарламаған болса; 

5. жауапкер істі өзі жоқта қарауды сұрамаған болса.  

Егер алғашқы төрт жағдай жалпы нормамен, шарттармен, істі іске қатысушылардың біреуінің болмауына 

қарамастан қарай алатын болса, 5 шарт ерекше болып келеді. Яғни жауапкердің келісімінсіз азаматтық іс 

сырттай іс жүргізу тәртібімен қаралмайды.Сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарағанда осы іс бойынша талап 

қоюшы және басқа да іске қатысушы адамдармен ұсынылған дәлелдемелер негізінде зерттеу мен бағалауды 

жүзеге асырады. Талап қоюшы істің нысанасын немесе талаптық негіздемесін өзгерткен жағдайда сот істі 

соттың сол отырысында сырттай іс жүргізу тәртібімен қарауға құқылы емес, себебі жауапкерге жіберілген сот 

шақыру қағазымен талап арыздың көшірмесінде бұл өзгерістер көрсетілмеген, яғни ол өзгерістер туралы 
жауапкер білмейді. Егер де талап қоюшы сырттай іс жүргізу тәртібі бойынша істі қарауда талаптың 

элементтерінің біреуін (негіздемесін немесе нысанасын) өзгертуге ықыласын білдіретін болса, онда сот істі 

қарауды кейінге қалдыруға тиіс. Талаптың кез келген өзгерістерін сот істі соттың сол отырысында сырттай іс 

жүргізу тәртібімен қарауға құқылы, егер ол өзгерістер туралы жауапкер тиісті түрде хабарланған болса және 

оған қарсылық немесе түсініктемелер беруге құқығы берілсе. Мұнда азаматтық сот ісін жүргізу тараптардың 

тең құқықтылығы негізінде жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар, іс жүргізу заңында келесідей шектеулер қойылған: 

- сырттай іс жүргізу тәртібі бірінші сатыдағы сотта іс жүргізуге жатады; 

- сырттай іс жүргізу тәртібі азаматтық істерде талап арыз бойынша  

қаралады; 

- ерекше талап қою бойынша сот ісі сырттай іс жүргізу тәртібімен  
қаралмайды; 

- егер талапкер істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қаралғанын  

қаламаса,онда сот ісі кейінге қалдырылып, жауапкерге жаңадан сот ісінің уақыты  мен орны туралы 

хабарлама жіберіледі. Қайтадан тиісті түрде хабарланған жауапкер келмеген жағдайда, сот ісі сырттай іс 

жүргізу тәртібімен қаралады. 

Хабарлаулар мен шақырулар хабарландырылған немесе шақырылған адамның сотқа уақтылы келуі және 

іске даярлануы үшін жеткілікті мерзімі есептеле отырып жолдануға тиіс. Осылайша, хабарлау мен шақыру 

жіберілгеннен кейін тараптардың келуі міндетті, олардың сот ісіне келмеуі негізсіз және заңсыз сот акті 

шығуына себеп болады. Талаптарды бұзғаны үшін ҚР азаматтық процестік кодексінің 11-тарауына сәйкес сот 

ісіне қатысуынан конституциялық құқықтарынан айырылады. 

ҚР азаматтық процестік кодексінің 129 бабынын 5 тармағына сәйкес егер тарап хабарлаудың оған 

түспегенін не кеш түскенін дәлелдемесе, тарапты тиісінше хабардар ету – тараптың көрсетілген мекенжай 
бойынша тұратын отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірі алған, тапсырылғаны туралы хабарламасы бар 

тапсырыс хатпен жіберілген хабарлама, телефонограмма немесе жеделхат, сондай-ақ ұялы байланыстың 

абоненттік нөмері немесе электрондық мекенжайы бойынша не хабарлаудың немесе шақырудың тіркелуін 

қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары пайдаланыла отырып, мәтіндік хабарламаның жеткізілгенін 

растайтын есеп. 

ҚР азаматтық процестік кодексінің 135-бабына сәйкес жауапкердің іс жүзінде болған жері белгісіз 

болған жағдайда тұрғын үй-пайдалану ұйымының, жергілікті өзін-өзі басқару органының, немесе жауапкердің 

соңғы белгілі тұрғылықты жері бойынша тиісті атқарушы органның немесе оның соңғы белгілі жұмыс орны 

бойынша әкімшіліктің шақыру қағазын немесе өзге де хабарлауды, шақыруды алғанын куәландыратын 
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жазбамен олар сотқа келіп түскеннен кейін сот істі қарауға кіріседі.Жауапкердің тұрғылықты жері белгісіз 

болуына байланысты істі сырттай қарап, сырттай шешім шығаруға құқығы жоқ. Бірақ бұл жағдай жауапкерді 

заң алдында босатпайды. 

ҚР азаматтық процестік кодексінің 135-бабына сәйкес  берілген мекен-жайда тұрмайтыны туралы белгісі 

бар қағаз болуы тиіс. Белгі тұрғын үй-пайдалану ұйымынан, жергілікті өзін-өзі басқару органынан, немесе 

жауапкердің соңғы белгілі тұрғылықты жері бойынша тиісті атқарушы органынан немесе оның соңғы белгілі 

жұмыс орнынан расталуы тиіс. 

Алайда, жауапкердің белгісіз тұрғылықты мекен жайы соттың сырттай іс жүргізуге негіз болып 
табылмайды. Жауапкердің белгісіз мекен жайы оны жауапкершіліктен босатпайды.  

ҚР азаматтық процестік кодексінің  259-бабына сәйкес сырттай шешім шығарылған күннен бастап бес 

жұмыс күнінен кешіктірілмей оның көшірмесі табыс ету туралы хабарламамен бірге жауапкерге және 

талапкерге жіберіледі. 

ҚР азаматтық процестік кодексінің 260-бабына сәйкес  егер жауапкердің сот отырысына келмей қалуына 

дәлелді себептер болып, олар туралы сотқа мезгілінде хабарлауға оның мүмкіндігі болмағанын сот анықтаса 

және ол шешімнің мазмұнына ықпал етуі мүмкін дәлелдемелерді табыс етсе, сырттай шешімнің күші жойылуға 

тиіс. 

Жауапкер немесе оның өкілі өкілеттіктері болған кезде сырттай шешім шығарған сотқа осы шешімнің 

күшін жою туралы сырттай шешімнің көшірмелерін алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде арыз беруге 

құқылы. Сырттай шешiмге іске қатысатын адамдар шағым жасауы немесе осы шешiмнiң күшiн жою туралы 

арыз беру мерзiмi өткен соң, ал егер арыз берілген жағдайда – осы арызды қанағаттандырудан бас тарту 
туралы сот ұйғарым шығарған күннен бастап бір ай ішінде прокурор апелляциялық тәртіппен наразылық 

білдіруі мүмкін .Егер сот жауапкердің: 1) сот талқылауының уақыты мен орны туралы хабарланған бола тұра 

сот отырысына дәлелді себептермен келмегенін; 

2) сырттай шешімнің мазмұнына әсер етуі мүмкін дәлелдемелерді ұсынғанын куәландыратын мән-

жайлардың жиынтығын анықтаса, сырттай шешімнің күші жойылуға жатады.  

Сот сырттай шешімнің күшін жою туралы ұйғарым шығарып, онымен істі мәні бойынша қарауды 

қайта бастайды. 
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СООТНОШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА. 

 

Филиппов И.А. 

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 
Гражданское общество имеет богатую историю, которая берет свое начало с разделения на 

государственную и не государственную деятельность человека. Большая часть ученых предполагает, что 

гражданское общество зародилось в эпоху Буржуазных революций. Именно в это время у индивидуумов 

появился целый ряд прав и свобод, которые и дали толчок к тому, что часть общества смогла взять на себя ряд 

хозяйственно-экономических и политических обязательств. Под понятием гражданское общество в 

большинстве случаев понимают комплекс отделенных от государства различных отношений, организаций, 

охраняемых законом от посягательств и вмешательства со стороны правительственных органов и структур. В 

основе данного общества лежат идеи защиты частной собственности, интересов личности и индивидуальных 

свобод. 

В нынешней России гражданское общество существует относительно недавно. Это вызвано тем, что для 

его формирования необходима финансовая независимость граждан, а так же наличие частной собственности.  

Сегодняшнее гражданское общество представляет механизм, обеспечивающий взаимодействие различных, 
тесно взаимосвязанных групп. В связи с этим гражданское общество формирует сложную упорядоченную 

структуру. Так, начальный уровень данного общества составляет ряд экономических отношений, которые 

основываются на многообразии форм собственности. Далее следуют социокультурные отношения, состоящие 

из религиозных, родственных, национально-этнических и иных подтипов отношений. Вершиной структуры 

являются отношения, базирующиеся на политических предпочтениях и ценностях, они включают в себя 

партии, объединения, движения. 

Если структурировать гражданское общество, то можно выделить несколько подходов для его деления. 

Наиболее распространенным является социальный  подход рассмотренный М.Б. Глотовым. Автор выделяет 

четыре группы социальных институтов: это институты материальной и духовной сферы, а также политических 
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и бытовых сфер. Руководствуясь данным подходом, мы можем выделить следующие институты гражданского 

общества:  

1) Негосударственные социально-экономические отношения;  

2) Комплекс самостоятельных от государства производителей;  

3) Политические партии и движения; 

4) Общественные объединения и организации;  

5) Не государственные СМИ; 

6) Церковь; 
7) Семья. [1, с. 43] 

У указанных выше групп институтов гражданского общества имеются свои законные интересы, которые 

возникают в ходе деятельности самих институтов.  Интересы отдельных институтов складываются в группы 

интересов, которые различаются по своим функциям, целям и уровню организации. Поскольку Гражданское 

общество нацелено на  защиту личных сфер жизни человека и гражданина от вмешательств государства,  

именно для этого создаются механизмы  сдержек и противовесов, обеспечивающие свободу личности(к ним 

относятся местное самоуправление, референдумы, различные союзы и объединения). Помимо этого институты 

и организации гражданского общества обязаны обеспечивать стабильность общественных отношений, 

реальные гарантии прав, равноправный доступ граждан к участию в государственной и общественной 

деятельности. По мимо этого гражданское общество выражает явный интерес к сохранению духовно-

нравственных начал человека, старается защитить культурно-исторические ценности. Затрагивая жизнь 

большинства граждан страны гражданское общество старается также обеспечить  некоторого рода 
минимальный уровень необходимых средств к существованию  абсолютно всем членам общества, особенно 

тем, кто сам  в силу различных причин не может этого добиться (инвалиды, престарелые, больные). Следует 

подчеркнуть, что гражданское общество выполняет функцию социального контроля своих членов. Оно 

располагает рядом средств и методов, с помощью может повлиять на поведение граждан, нарушающих 

общественный порядок. 

Если проанализировать интересы гражданского общества, то можно заметить их схожесть с некоторыми 

интересами и функциями государства. Теории функций государства были заложены еще в Советский период. 

Так ученый-правовед М.И. Байтин определял функции государства как: «направления его деятельности, в 

которых выражаются и конкретизируются его классовая сущность, служебная роль, задачи и цели, 

закономерности развития по пути к социализму и коммунизму…»[2, с. 12] Именно в Советскую эпоху активное 

развитие получили социальные права и гарантии человека, которые отразились в функциях государства. 
Социальные функции государства следует понимать как совокупность отношений целей и задач публичной 

власти с интересами социума(например устранение неравенства между доходам, а так же наличие гарантии 

достойного уровня жизни граждан, всецело поддерживаются обеими сторонами). Симбиоз государства и 

гражданского общества может обеспечить высокую реализацию как экономических, так и политических 

интересов различных социальных групп. Все это приводит к высокому уровню правосознания граждан, что в 

свою очередь дает толчок к формированию правового государства. 

Наличие высокоразвитого гражданского общества является неотъемлемой частью правового 

государства. Их взаимоотношения носят сложный, динамичный характер. По мнению А.В. Малько, «правовое 

государство – такое государство, в котором создаются условия для определённых ограничений с помощью 

права деятельности политической власти в целях недопущения злоупотреблений»[3, с. 159]. В статье первой 

Конституции Российской Федерации говорится: “Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления [4].  “  В  существующей реальности выйти на уровень 

правового государства России достаточно сложно. В  стране  институты гражданского общества складываются 

достаточно медленно. Институты  средств массовой информации хоть и приобрели демократические черты, но 

до сих пор в нем сохраняются пережитки прошлой эпохи. То же касается политической активности граждан, 

которые в не полной мере реализуют свои конституционные права.   

Любое государство заинтересованно стать правовым, ведь только при такой модели можно добиться 

раскрытия всего потенциала страны. Для достижения этой цели России необходимо сформировать средний 

класс, объединенные интересы и ценности, а так же добиться высокого правосознания граждан. Все это может 

реализовать гражданское общество. Так же государство заинтересованно в незыблемости конституционного 

строя, поддержании правопорядка на всей территории. Лишь полноценное воплощение этих функций в 

действительности может гарантировать стабильность развития общества в целом.  

Государство не должно вторгаться в общественную жизнь не имея на то веских причин. Без этого 
невозможна само развитие государства. Современное гражданское общество при должном развитии может 

полноценно взять на себя часть функций публичной власти. Общество само способно себя самоорганизовать, 

используя свои внутренние ресурсы и потенциалы. Если мы будем опираться на опыт западных стран, то в 

скором времени кардинально изменим свое представление о взаимодействии государства как с отдельным 

индивидуумом, так и со всем обществом. Эти изменения будут носить позитивный характер и дадут основу 

дальнейшему развитию. 
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АЗАМАТТЫҚ ІСТЕРДІ КАССАЦИЯЛЫҚ ҚАЙТА ҚАРАУ 

 

Досберген А., Қонысов А.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
 

Кассация термині(латынша cassatіon –деген сөзінен шыққан) жою, бұзу деген мағынаны білдіреді.  «Бес 

институционалдық реформаны жүзеге асыружөніндегі 100 нақты қадам» ұлт жоспарында, үш деңгейлі сот 

төрелігі жүйесіне көшу (бірінші саты, аппеляциялық саты, кассациялық саты) еліміздің құқықтық жүйесінің 

дамуы мәселелері бойынша кассациялық сатыны Жоғарғы сотқа көшуі көзделген. Осыны ескере отырып, жаңа 

азаматтық процестік кодексіне кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу қатыстыөзгерістер енгізілді. Жаңа 

азаматтық процестік кодекс бойынша кассация сатысында істі қарау 54 тараумен реттеледі.  

Жергілікті және басқа да соттардың заңды күшiне енген сот актiлерiн оларға шағым жасаудың 

апелляциялық тәртібі сақталған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

мамандандырылған сот алқасының сот актілерін Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты кассациялық 

тәртiппен қайта қарауы мүмкiн.  
Өтiнiшхат берген тұлға, оның ішінде іс бойынша тарап ретінде өтінішхат берген прокурор одан бас 

тартуға немесе өтінішхатты кері қайтарып алуға құқылы, наразылық келтірген прокурор оны өтінішхат, 

наразылық қаралғанға дейін кассациялық сатыдағы сотқа арыз беру арқылы кері қайтарып алуға 

құқылы.Өтінішхаттан бас тарту кассациялық сатыдағы сотта, оның ішінде алдын ала қарау сатысында да іс 

жүргізудің тоқтатылуына алып келеді. Өтінішхатты қайтадан беруге жол берілмейді, ал берілген жағдайда 

өтінішхат қайтарылады.  

Апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдары, қаулылары заңды күшіне енген күннен бастап алты ай 

iшiнде оларға өтiнiшхат, наразылық берілуі мүмкін.Сот актілеріне апелляциялық тәртіппен шағым жасау 

мерзімі өтіп кеткен жағдайда, өтінішхат шағым жасау мерзімін қалпына келтіру туралы өтінішті бірінші 

сатыдағы сот қарағаннан кейін, ал бас тартылған жағдайда – апелляциялық сатыдағы сот жеке шағымды, 

наразылықты, апелляциялық шағымды қарағаннан кейін кассациялық сатыдағы сотқа берілуі мүмкін.  
Егер кассациялық наразылық келтiру туралы өтiнiшхат прокурорға белгiленген мерзiм сақтала отырып 

берiлсе, бiрақ ол бойынша шешiм қабылданбаса, кассациялық сатыдағы сот наразылық келтіру мерзiмiн 

ұзартады. Наразылықта бұл туралы көрсетiлуге тиiс. 

Iс талап етіп алдырылған жағдайда сот актілерін қайта қарау туралы өтiнiшхат іс келіп түскен күннен 

бастап отыз жұмыс күні iшiнде кассациялық сатыдағы сотта қаралуға жатады.Сот iстi талап етіп алдыру 

туралы сұрау салуды ол сотқа келiп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешiктiрмей 

орындайды. Прокурор істі талап етіп алдырған жағдайда, кассациялық наразылық келтiру туралы 

өтiнiшхатты прокурор iс прокуратураға келiп түскен күннен бастап отыз жұмыс күні iшiнде қарауға тиiс.  

Жалпы ереже бойынша кассациялық тәртіпте мына санаттағы істер қаралмайды: 

- оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен қаралған; 

- татуласу келісімімен, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу  

туралы келісіммен немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісіммен 
аяқталған; 

- талап қою сомасы екі мың айлық есептік көрсеткіштен кем болған  

кезде жеке тұлғалардың және талап қою сомасы отыз мың айлық есептік көрсеткіштен кем болған 

кезде заңды тұлғалардың мүліктік мүдделеріне байланысты; 

- талап қоюдан бас тартуға байланысты аяқталған істер бойынша; 

- төлем қабілетсіздігін реттеу туралы, сондай-ақ оңалту рәсімі және 

банкроттық рәсімі шеңберінде туындайтын даулар жөніндегі істер, оның ішінде борышкер жасасқан 

мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы, борышкердің мүлкін қайтару туралы істер бойынша сот актiлері 

кассациялық тәртiппен қайта қарауға жатпайды. 
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Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотына берілетін сот актiсiн кассациялық тәртіппен қайта қарау 

туралы және ҚР Бас прокуратурасына берілетін кассациялық наразылық келтіру туралы өтiнiшхатта:  

1) өтiнiшхат жіберіліп отырған соттың немесе лауазымды адамның атауы;  

2) өтiнiшхат беретін адамның және мүддесі үшін өтінішхат беріліп отырған адамның аты-жөні, 

тұрғылықты жерi, және iстегi процестік жағдай; 

3)iстi бiрiншi, апелляциялық сатыларда қараған соттарға нұсқау және олар қабылдаған шешiмдердiң 

мазмұны; 

4) қайта қарауға, наразылық келтіруге жататын сот актісіне нұсқау; 
Егер өтiнiшхат iске қатыспаған адамның мүддесі үшін берілсе, онда дау айтылып отырған сот 

актісінде сол адамның қандай құқықтарының бұзылғаны көрсетiлуге тиiс.Егер өтiнiшхат бұрын кассациялық 

сатыдағы сотқа берiлсе және қайтарылса, өтінішхатта оны қайтару себептері туралы көрсетiлуге 

тиiс.Өтiнiшхатты берген адам оған қол қоюға тиiс. Өтінішхатты электрондық құжат нысанында берген кезде, 

ол оны берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады. Электрондық құжат 

нысанында берілетін өтінішхатқа осы бапта көрсетілген құжаттардың көшірмелері электрондық нысанда 

қоса беріледі. 

Жаңа кодекстің талаптарына сәйкес Жоғарғы Сотта кассациялық тәртіпте іс қарауға тараптар мен іске 

қатысушы басқа адамдардың, іске қатыспаған, бірақ сот актісінің оның құқықтары мен міндеттеріне қатысы  

бар тұлғалардың шағымдары емес, өтініштері негіз болып табылады.  

Iстi кассациялық тәртiппен қарау кезiнде сот iстегі материалдар бойынша өтiнiшхаттың, ұсынудың, 

наразылықтың дәлелдерi шегiнде соттар шығарған сот актiлерiнiң заңдылығын тексередi.Кассациялық 
сатыдағы сот заңдылық мүддесiнде өтiнiшхаттың, ұсынудың немесе наразылықтың шегiнен шығуға және 

шағым жасалған, наразылық келтірілген сот актісінің заңдылығын толық көлемде тексеруге құқылы.  

Төрағалық етушi сот отырысын ашады және қарауға жататын істі, бұл үшін негіз болған процестік 

құжатты, соттың құрамын және іске қатысатын, сот отырысы залында отырған адамдарды жариялайды, 

олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді. Істі қарау уақыты мен орны туралы тиісті түрде хабардар 

етілген өтінішхат берген адамның, прокурордың болмауы сот отырысын жалғастыру мүмкіндігін жоққа 

шығармайды. Мәлімделген өтінішхаттар шешілгеннен кейін сот өтінішхат, наразылық берген адамды 

тыңдайды.Кассациялық сатыдағы сот прокурорға кассациялық сатыда қаралуға жататын барлық істер туралы 

уақтылы хабарлайды.Өтiнiшхат берген адам, прокурор өздерінің пiкiрi бойынша дау айтылатын сот актісі 

заңсыз болып табылатын уәждер мен дәлелдерді жазып бередi. Төрағалық етушi содан кейiн сот белгiлейтін 

тәртiппен iске қатысатын басқа да тұлғаларға сөз бередi. Олар сөз сөйлегеннен кейiн прокурор, егер ол сот 
отырысына қатысып отырған болса, iс бойынша қорытынды бередi.Өтінішхатты, ұсынуды, наразылықты 

қарау нәтижелері бойынша кассациялық сатыдағы сот қаулы шығарады. Кассациялық сатыдағы сот кеңесу 

бөлмесінде мынадай шешiмдердiң бiрiн қабылдайды: 

1) апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымын, қаулысын – күшінде, ал өтiнiшхатты немесе 

наразылықты қанағаттандырусыз қалдырады; 

2) апелляциялық сатыдағы сот ұйғарымының, қаулысының күшiн жояды және бірінші сатыдағы 

соттың ұйғарымын, шешімін күшінде қалдырады; 

3) бірінші сатыдағы сот ұйғарымының, шешімінің, апелляциялық сатыдағы сот ұйғарымы мен 

қаулысының күшін толық не бір бөлігінде жояды және істі апелляциялық сатыдағы сотқа жаңадан қарауға 

жібереді не, егер іс апелляциялық сатыдағы сотта немесе мәні бойынша қаралмаған болса, бірінші  сатыдағы 

сотқа жібереді.  
Сот актілерінің күші жойылған және іс жаңадан қарауға жіберілген кезде кассациялық сатыдағы сот 

белгілі бір дәлелдеменің анықтығы немесе анық еместігі туралы, бір дәлелдеменің басқалардың алдындағы 

басымдығы туралы, материалдық құқықтың қандай нормасы қолданылуға тиіс екендігі туралы, сондай-ақ істі 

жаңадан қарау кезінде қандай шешім шығарылуға тиіс екені туралы мәселелерді алдын ала шешуге құқылы 

емес.Кассациялық сатыдағы сот сот актілерінде көрсетілмеген не ол жоққа шығармаған мән-жайларды 

белгілеуге немесе дәлелденген деп есептеуге құқылы емес. 

Қаулының қарар бөлігі кеңесу бөлмесінен шыққаннан кейін жарияланады.Қаулы түпкілікті нысанда 

бес жұмыс күні ішінде дайындалуға тиіс. Қаулы жарияланған күні заңды күшіне енеді.  
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СЫРТТАЙ ШЕШІМ СОТ АКТІСІ РЕТІНДЕ 

 

Сейткулов И., Жолмұқанов А. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

ҚР АПК-нің 256-бабының 1 бөлігіне сәйкес, отырыстың уақыты мен орны туралы тиісті түрде 

хабарландырылған, келмей қалуының дәлелді себептерін хабарлаған және істі өзінің қатысуынсыз қарауды 

сұрамаған жауапкер сот отырысына келмей қалған жағдайда, талап қоюшы бұған қарсы болмаса, іс сырттай іс 
жүргізу тәртібімен қаралуы мүмкін. Сырттай іс жүргізу бірінші сатыдағы сотта іс жүргізуге жатқызылған, яғни 

ол сотта іс қараудың бір бөлігі болып танылады. Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау кезінде іске 

қатысушы адамдар берген дәлелдемелерді зерттейді, олардың дәлелдерін ескереді және сырттай шешім деп 

аталатын шешім шығарады.  

Сырттай шешім кәдімгі сот шешімі сияқты кіріспе, сипаттау, дәлелдеу және қарар бөліктерінен тұрады. 

 - кіріспе бөлігінде сырттай шешім шығарылған уақыт пен орын; сырттай шешім шығарған соттың 

атауы; судьяның, сот отырысының хатшысы және тараптар тегі,аты-жөні; даудың нысанасы немесе 

мәлімделген талап көрсетіледі; 

- сипаттау бөлігінде сырттай іс жүргізу негіздері көрсетіледі; 

- сырттай дәлелді шешім шығаруды кейінге қалдыруға жол берілмейді, яғни сырттай шешім істі қарау 

аяқталған соң бірден дәлелді нысанда шығарылады; 

- қарар бөлігінде жауапкердің бұл шешімнің күшін жою туралы өтініш беруінің мерзімі мен тәртібі 
көрсетілуге тиіс; 

Сырттай шешімнің көшірмесі жауапкерге оның шығарылған күннен бастап бес күн кешіктірілмей, оның 

тапсырылғаны туралы хабарланатын етіп жіберіледі. Сырттай шешімнің көшірмесі сот отырысында қатыспаған 

талап қоюшыға да ол шығарылған күннен бастап бес күннен хабарланатын етіп жіберілеп, ҚР АПК-нің 259-

бабында көзделген.  

Ал сырттай шешімге апелляциялық шағым я наразылық берілсе, алайда оның күші жойылмаса, онда 

апелляциялық қаулы шығарған  күні заңды күшіне енеді. Кодексте сырттай шешімге шағым жасаудың екі әдісін 

белгілей аламыз. 

- Бірінші әдісінде жауапкер ғана қолдануға құқылы. Жауапкер шешімнің көшірмесін сырттай шешім 

шығарған соттан алған кезден бес күн ішінде арыз беруге тиіс. 

- Екінші әдіске сүйенетін болсақ, талап қоюшы мен жауапкер тең қолдана алады. Сырттай шешімге 
апелляциялық тәртіппен тарап шағым беруі немесе прокурор наразылық келтіруі мүмкіндігі ҚР АПК-нің 264-

бабының 4 бөлігінде айқындалған. 

Аппеляциялық шағым немесе наразылық берудің он бес күн мерзімі сырттай шешімнің күшін жою 

туралы арыз беру бес күн мерзімі өткен соң есептеледі. Егер арыз берілген жағдайда – бірінші сатыдағы сот 

арызды қанағаттындырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап он бес күн есептеледі. 

Сондықтан бұл нормаға сәйкес жауапкер осы екі шағым жасау әдістерін қолдана алады:  

- біріншіден сырттай шешімнің күшін жою туралы арыз беру арқылы, 

- екіншіден – апелляциялық шағым беру арқылы. 

Сот сырттай шешім шығарып, одан кейін жауапкердің сырттай шешімді бұзу туралы ұйғарым шығарған 

жағдайда, жауапкер соттың шешімі мен ұйғарымына шағымдануға құқылы.  

Іске қатысушылар сырттай шешімді бұзу туралы ұйғарымға шағымдануға құқылы емес, себебі ол істің 
әрі қарай жылжуына кедергі, жасамауды және мұндай ұйғарымға шағымдану құқығы заңда көрсетілмеген. 

Сырттай шешімнің күшін жою туралы арыздың мазмұнында: 

- сырттай шешім шығарған соттың атауы; 

- арыз берген жауапкердің атауы; 

- жауапкердің сот отырысына дәлелді себептермен келмей қалуын  

куәландыратын мән-жайлар туралы мәліметтер және бұл мән-жайларды растайтын дәлелдемелер, 

сондай-ақ шешімнің мазмұнына әсер етуі мүмкін дәлелдемелер; 

- арыз беруші жауапкердің өтініше;  

- арызға қоса тіркелетін материалдардың тізбесі болуп, ҚР АПК-нің 260  

бабының 1-бөлігіне сәйкес. 

- Арызға жауапкер немесе өкілеттілігі болған жағдайда оның өкілі қол  

қояды. Іске қатысушы адамдардың саны бойынша жауапкер сырттай шешімнің күшін жою туралы 
арыздың көшірмесін сотқа ұсынады. 

- Сырттай шешімнің күшін жою туралы арызға мемлекеттік баж төленбейді. 

В.И. Решетняк және И.И.Черных айтуынша бұл нормада қарама-қайшылық  

Бар. Бір жағынан заң шығарушы жауапкерді жағымсыз жағдайға соқтырады, екінші жағынан – сырттай 

шешімнің күшін жою туралы арыз берумен байланысты шығыннан босатады.  

Олардың ой-пікірлері бойынша талап арызды қарау кезде сот және талап  

қоюшы үшін материалдық шығындар туындайды, сондықтан жауапкер сырттай шешімнің күшін жою 

арызын беруде мемлекеттік баж төлеуге тиіс. Осындай арызды қабылдағаннан кейін сот іске қатысушы 
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адамдарға сырттай шешімнің күшін жою тралы арыздың және оған қоса тіркелетін материалдардың көшірмесін 

жібереді. 

Сотқа арыз түскеннен кейін он күн ішінде сырттай шешімнің жою туралы арызды қарайды. Өтетін сот 

отырысының орны мен уақыты туралы хабарланып, іске қатысушы адамдардың келмей қалған жағдайда 

арыздың қаралуына кедергі болмайды. Бұл ҚР АПК-нің 262-бабының 1-бөлігінде көзделген. Сот сырттай 

шешімнің күшін жою туралы арызды қарап болған соң: 

- сырттай шешімнің күшін жою туралы арызды қанағаттардырдан бас тарту туралы; 

- сырттай шешімнің күшін жою туралы және істі мәні бойынша соттың сол құрамында немесе өзге 
құрамында қайта қарау туралы; 

осы ұйғарымдардың біреуін қабылдайды.  

Соттың сырттай шешімнің күшін жоюдың туралы арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы 

ұйғарымына жеке шағым (наразылық) жалпы тәртіп бойынша берілуі мүмкін.Сырттай шешімнің күшін 

жоюдың негіздемелерінің толық тізімі ҚР АПК-нің 265-бабында көзделген. Осылай сырттай шешімнің күші 

жойылуға тиіс: 

- сот отырысына жауапкердің келмей қалуына дәлелді себептер бол5ан жағдайда ; 

- егер жауапкер дәлелді себептер туралы сотқа мезгіліне хабарлауға оның мүмкіндігі болмағанын сот 

анықтаса; 

- егер жауапкер шешімнің мазмұнына ықпал ету мүмкін дәлелдемелерді табыс етсе. 

Егер жауапкер сот отырысына хабарламай келмей қалған болса, істі жаңадан қараған жағдайда, сот 

шығарған шешім сырттай деп танылмайды. Жауапкердің сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау құқықы жоқ.  
Қорытындылай келе сырттай шешім ҚР АПК-нің 21 тарау, 256-267 баптарды көздейді. Сырттай шешім 

шығаруға процеске бірнеше қатысушылар қатысып, барлық қатысушылар сот отырысына дәлелсіз себептермен 

келмей қалған жағдайда жол беріледі.Сот отырысы басталған кезде судья келген талапкерге істі әдеттегі 

тәртіпте немесе сырттай іс жүргізу тәртібімен талқылауға деген оның құқығын түсіндіреді, яғни, талапкерге 

өзінің қуыным талабын талқылаудың тәртібін таңдау құқығы беріледі. Алайда аталған таңдау құқығы тек 

жауапкер сотқа келмей қалған жағдайда ғана жүзеге асырыла алады. 
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КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ БЕЛГІЛЕРІ 

 

Қайыржан С. 

Туран-Астана университеті 

 

Кәсіпкерлік - адам қызмет салаларының бірі болып табылады, ал кәсіпкерік қызмет – бұл кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру және іс жүзіне асыру бойынша орналастыратын әрекеттер жиынтығы. Кәсіпкерліктің 
өркендеуінің алғышарты болып тауар – ақша қатнастары, ел және аймақ экономикасының орнақты дамуының 

экономикалық заңдылықтарын жанама түрге айналдыратын объективті экономикалық заңдар саналады. 

Кәсіпкерлік қызмет – бұл шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік қызмет субъектісінің пайда (табыс) табуға 

бағытталған өз бетінше жүргізетін бастамашылық қызметті болып табылатын түрі. Өз кезегінде, шаруашылық 

қызмет – ол тауарлар өңдіру, жұмыстарын орындау, қызметтер көрсету бойынша мемлекеттік билік және 

басқару оргондары, сонымен қатар шаруашылық жүргізуші субъектілер тағайндаған ережелергесай жүзеге 

асырылатын экономикалық қызмет түрлерінің бірі. Экономикалық қызмет – бұл өндірісті, сауда – саттық, көлік, 

қызметтер, тұрмыстық қызмет көрсету және т.б. ұйымдастыруға бағытталған экономика саласындағы кез 

келген қызмет. Егер осы ұғымдарды салыстыратын болсақ, онда төмендегіні айқындауға болады: кәсіпкерлік 

қызмет – кәсіпкерлік тәуекелге негізделген және жүйелі түрде пайда (табыс) табуға бағытталған шаруашылық 

қызмет. Шаруашылық қызмет – кәсіпкерлік қызметке қарағанда кеңірек ұғым, өйткені оны іс жүзіне асыру 

үшін кәсіпкердің ерекше мәртебесі болғаны талап етілмейді, онымен коммерциялық емес ұйымдар да айналыса 
алады (егер бұл олардың мақсат – мұраттарына сай келсе және заңға қайшы болмаса). Экономикалық қызмет – 

бұл өте терең ұғым, ол барлық тауар өндірісін қамтиды және адамның қажеттіліктерін өтеуге, оның өмір сүруін 

қамтамасыз етуге бағытталған. Экономикалық қызмет эконмика саласында заң жолымен іс-әрекет жасауға 

қабілетті кез келген тұлға, заңды тұлға мәртебесі жоқ кейбір ұжымдық құрылымдар, көпшілік құрылымдар, 

сонымен қатар, тұтастай алғанда, қоғам мүшелері алынатын экономикалық табыс есебінен материялдық және 

рухани (материялдық емес) игіліктер жасау, жеке адамның әртүрлі мұқтаждарын қанағаттандырумақсатында 

айналыса алатын жалпы пайдалы (әлеуметтік) қызмет түрі болып табылады. 

Қазақстан Руспубликасы заңдарында «кәсіпкерлік қызмет» түсінігінің орнына «кәсіпкерлік» деген 

термин енгізілген (соған сәйкес мемлекеттік және жеке кәсіпкерлік деп ажыратылады). Сөйтіп, «жеке 
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кәсіпкерлік» деп жеке кәсіпкерлік субъектілерінің табыс табуға бағытталған, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 

өздерінің меншігіне негізделген және олардың тәуекелдері мен мүліктік жауапкершілігі үшін жеке кәсіпкерлік 

субъектілері атынан жүзеге асырылатын бастамашылық қызметтін айтамыз. 

Сол себепті кәсіпкерлік қызметтің заңды белілері қатарына төмендегілерді жатқызу керек: 1) кәсіпкерлік 

қызметтің бастамашылығы және дербестігі; 2) меншіктің болуы; 3) тәуекел сипаты; 4) пайда (табыс) алуға 

деген мүдделілік. 

Кәсіпкерлік қызметтің бастамашылығы мен дербестігі: кәсіпкердің жұмыс бағыттары мен әдістерін 

таңдау еркіндігі, шешімдерді тәуелсіз қабылдауы, әлдекімдердің жеке істерге жосықсыз араласуына жол 
бермеуі, құқықтарын кедергісіз жүзеге асыруы, олардың сақталуын, сот арқылы қорғалуын қамтамасыз етуі 

дегенді білдіреді. Кәсіпкер кез келген заңға қайшы келмейтін келісім талаптарын өз қалауы бойынша айқындап 

алуға, өзінің құқылары мен міндеттерінің ауқымын белгілеуге құқылы. Оған қоса, кәсіпкердің бастамашылығы 

мен дербестігі оның жекелей тәуекелінде және ҚР Азаматтық колекісіне сәйкес жоғары деп танылатын (себебі, 

кәсіпкердің кінәсіна байланыссыз орын алады) жеке мүліктік жауапкершілігінде көрініс табады. Кәсіпкерді 

жауапкершіліктен босататын жалғыз негіз жеңе алмвйтын төтенше күш (форс-мажор) жағдайлары болып 

табылады. Ақыр соңында, кәсіпкердің қызметті заңмен (бірақ мемлекеттің дара құзырына жатқызылған 

мәселелер (констетуциялық құрылыс негізлерін, басқа адамдардың адамгершілігін, денсаулылығын, 

құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау, елдің қорғанысын және мемлекеттік қауіпсіздігін қамтамасыз ету) 

бойынша ғана) шектелуі мүмкін. 

Меншіктің болуы кәсіпкердің өз қызметін жүзеге асыруының негізі болып табылады. ҚР 

Констетуциясының 26-бабының 4-тармағына сәйкес, кез келген адам өзінің мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік 
қызмет үшін пайдалануға құқылы. Сонымен белгілі бір мүлікті иелену кәсіпкерлік қызметпен айналысуға 

мүмкіндік береді, яғни кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға қажетті шарт болып табылады. ҚР Азаматтық 

кодекісі айқын бекіткендей, меншік құқымен шаруашылық жүргізу немесе тікелей басқару үшін оқшау мүлкі 

бар ұйым заңды тұлға деп танылады (33-баптың 1-тармағы), сондықтан оқшау мүліктің болмауы қандай да бір 

ұймның заңды тұлға, тиісінше кәсіпкерлік қызмет субъектісі деп танылмауына себеп болады. 

Кәсіпкерлік қызметтің тәуелдік сипаты нарықтық қатнастардың өзіндік ерекшеліктеріне негізделген. 

Кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдігіне контрагенттің келісім-шарт мінднттерін орындамауы немесе қанағатсыз 

дәрежеде орындауы сияқты, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланатын мүлікті құрту немесе 

бүлдіру де, кәсіпкерлік қызметтен мүмкіндігінше пайда, табыс ала алмау да жатады. Сол себепті кәсіпкерлік 

қызметті іс жүзіне асыру бойынша барлық жауапкершілік кәсіпкерге жүктеледі. Тәуекелдік ұғымы мүмкін 

болатын шығын түсінігіне байланысты, оның үстіне кәсіпкерлік қызметте мұндай шығындардың туу 
табиғатының ешқандай маңызы жоқ, яғни бұл шығындар кездейсоқ, абайсызда пайда болды ма, біреудің 

жауапкершіліксіздігінен немесе қасақана әрекетінен туды ма, - оның бәрі есепке алынбайды. Келтірілген 

шығындардың орнын белгіленген тәртіппен толтыру мүмкіндігі тұрғысынан ғана бұл маңызды бола алады. 

Кәсіпкерлік қызметтің маңызды белгісі пайда, табыс табу, өзара тиімді нәтижелерге қол жеткізу болып 

табылады. Пайда ақша қаражаттары түрінде де, басқада материялдық және материялдық емес құндылықтар 

түрінде де болуы мүмкін. Бұл салынған капитал пайыздары, кәсіпкерлік қызметті жүзуден асырудан түскен 

үлес немесе тұтас пайда болуы мүмкін. Бұл салынған капитал пайыздары, кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асырудан түскен үлес немесе тұтас пайда болуы да мүмкін. Табыс табу кез келген түрдегі еңбекке қатысуға, 

оның ішінде өз капиталын да қатыстыруға байланысты болады. Бұлтабыстардың пайдалану көлемін және 

мүмкіндіктерін ешкім де, ештеңе де шектей алмайды, кәсіпкер кәсіпкерлік қызметтен тапқан пайдасының 

салықтар басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдерден қалған бөлігін өз бетінше пайдалануға құқылы. 
Айтарлықтай маңызға ие (бірақ қолданыстағы заңдарда бекітілмеген) тағы бір белгісі ретінде кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асырудың жүйелігін атауға болады. Кәсіпкерлік қызметтің жүйелігі аталған қызмет біржолғы 

сипатта емес және ұзақ мерзім немесе тіпті шектеусіз уақыт ішінде іске асырла алады дегенді білдіреді. Ондай 

кезде кәсіпкерлік қызметтің мазмұнын құрайтын іс жүзіндегі нақты әрекеттер пайда табуға және мүлікті 

пайдалану, тауарлар сату, жұмыстар орындау немесе қызметтер көрсету болып табылатын түпкіліктік 

кәсіпкерлік нәтижелерге жетуге бағытталуға тиіс. 

Ақыр соңында, кәсіпкерлік қызметтің белгісі деп оның жария (заңдастырылған) сипатын, яғни 

кәсіпкерлік қызмет субъектісінің тиісті мемлекеттік оргондарда кәсіпкердің: заңды тұлға немесе заңды тұлғаға 

қарамай, азамат-кәсіпкер, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу нәтижесінде иеленетін ресми мәртебесі болуын айтуға 

болады. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік тіркеусіз де атқаруға болғанмен, заңсыз кәсіпкерлік, яғни тіркеусіз 

немесе арнайы рұқсатсыз (лецензиясыз) жүзеге асырылған кәсіпкерлік үшін, мындай рұқсат (лицензия) алу 

міндетті болып саналатын немесе лецензиялау шаралары бұзылған жағдайда немесе қызметтің тиым салынған 
түрлерімен айналысу, егер бұл әрекеттер азаматқа, ұйымға немесе акцизді тауарларды елеулі көлемді өндіру, 

сақтау немесе сатуға байланысты болса, заңсыз әрекет ретінде жауапқа тартылуы мүмкін (ҚР ҚК-нің 190-бабы). 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН БИЗНЕСТІ ҚАРЖЫЛАЙ ЕМЕС ҚОЛДАУ  

 

Қайыржан С. 
Туран-Астана университеті 

 

Қазіргі жағдайда экономиканы сауықтандыруға шағын кәсіпорындардың қосқан үлестері жоқтың қасы. 

Сонымен бірге шағын кәсіпорынға мемлекеттік қолдау орын ала алмай келеді. Шағын кәсіпорындарға жан-

жақты қолдау болмаған жағдайда олар өз бетімен жұмыс істеп кете алмайды.  

Шағын бизнес бірқатар экономикалық және әлуметтік проблемаларды шешуде маңызды рөл атқарады. 

Шағын бизнес қалыптасуы мен дамуы барысында мемлекеттік қолдауды талап етеді. Себебі ірі 

кәсіпорындардың монополиялық әрекетінен, экономикалық өзгерістер кезінде шағын бизнес қиын хал-

жағдайда болады. Мемлекет бизнестің алдында тұрған кедергілерді жоюға, құқықтық жағынан көмек 

көрсетуге, өркениетті нарықтық қатынасты орнатуға ықпал етуге тиіс.  

Кез келген экономикалық жүйеде нарыққа бағынбайтын, мемлекеттің араласуын қажет ететін: 

бюджеттік, несиелік, салықтық, инвеститциялық сферасында мемлекеттік реттеу проблемалары бар. 
Жалпы кәсіпкерліктің экономикалық белсенділігі мен әлеуметтік бағдар ұстауының кепілі оның 

өздігінен қоғамның орташа топтарына жататындығы емес, оның дәулеті мен тұрмысының нақты шынайы 

меншікке негізделуі болып табылады. Қазіргі уақытта шағын кәсіпорындар жұмыс істеп тұрған барлық 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің 80 пайызын құрайды.  

Шағын бизнес субъектілеріне салық салудың әділ жүйесін құрудың негізгі принципі жалпы 

экономикалық мүдделердің фискальдық мүдделерден басым болуы тиіс. Шағын бизнес субектілерінен салық 

салудың әділ механизмі кәсіпкердердің табысын анықтаудың байыпты тәртібінің болуын көздеу мүмкін.  

Шағын кәсіпкерлікті дамытуды маңызды жағы салалық министірліктер мен ведомстволар, сондай-ақ ірі 

отандық кәсіпорындар тарапынан қолдау жасау болып табылады. Бүгінгі таңда шағын бизнесті қолдау 

бағдарламасы транспорт және комуникация салаларында, сондай-ақ жекелеген кәсіпорындарда жасалған.  

Бүгінгі таңда шағын кәсіпкерлікті дамыту саласындағы жедел және қаржы лизингі іс жүзінде дами алмай 
отыр. Мұндай жағдайға лизингтің заңдық және нормативтік базасының жоқтығы басты себеп болып табылады. 

Лизингтік қатынастарды тезірек енгізу мақсатында олардың дамуын қолдау жөнінде бірқатар шамаларды 

қабылдау қажет.  Франчайзинг шағын кәсіпкерлік өкілдерінің ірі бизнеспен қарым-қатынасының тиімді үлгісі 

ретінде өз дамуының зор мүмкіндіктеріне ие. Қазақстанда франчайзингтің даму үшін: франчайзинг 

ассоциациясын, франчайзингтің оқу – консультациялық орталығын құру қажет.  

Ақпаратық қамтамасыз ету. 

Бұл орайда бағдарлама бойынша шағым кәсіпкерлікті ақпараттық қамтамасыз етудін ұлттық жүйесін 

жасау жоспарланған осы жүйе шеңберінде заңдық-нормативтік актілер, оқу орталықтары, заңгерлік фирмалар, 

адвокаттық кеңселер, инфроқұрылымдық басқа да объектілері бойынша деректердің ақпараттық базасы 

құрылады. Шағын кәсіпкерліктің Республикалық ақпараттық көрме орталығы бұл жүйені іске асыруға негіз 

болуы тиіс. 
Осыған байланысты шағын кәсіпкерлікті қаржылай қолданудың басты бағыты осы секторға несие мен 

инвестицияны кеңінен тарату. Сонымен бірге шағын кәсіпкерлікке қатысты қаржылық-несиелік саясат салалық, 

аймақтық басымдылықтарға және төмен пайыздық, ұзақ мерзімдік несиелеу жүйесіне негізделуі қажет. 

Сонымен қатар, «Даму» қоры кәсіпкерлерді консалтингілік, оқу-әдістемелік және ақпараттық қолдау 

түріндегі шағын және орта бизнесті қаржылай емес түрде қолдау тәрізді бағытты белсенді түрде дамытуда. 

Осы бағытта төмендегідей бағдарламаларды атап кетуге болады: 

 Қызметтерді қашықтан ұсынып отыруға арналған бизнес- 
портал. Осы порталды құрудағы мақсат – бизнесті қалай бастап және дамыту керектігі туралы бүкіл 

қажетті және өзекті ақпаратты біріктіру арқылы Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту, кәсіпкерлік 

бастаманы көтермелеу; 

 «Бизнес-Кеңесші» бизнес-оқыту бағдарламасы. Бағдарламаны  

жүзеге асырудың негізгі механизміне Қазақстанның барлық 209 ауданы мен халық көп мекендеген 
әкімшілік-аймақтық бірліктеріндегі кәсіпкерлік бастамасы бар халық пен қызмет етіп жатқан кәсіпкерлерге 

қысқа мерзімді тренинг-оқыту қызметтерін ұсыну шараларын ұйымдастыру жатады; 

 Аймақтарда кәсіпкерлікті қолдау орталықтарын құру. Мұндай  

орталықтардың тиімділігі қаржылық емес қолдау көрсетуді қажет ететін субъектілердің күш-жігерін 

біріктірудің, сондай-ақ осы саладағы шетелдік тәжірибені алу мен қайталаудың арқасында қамтамасыз етілетін 

болады; 

 Қазақстанда ШОБ бойынша талдамалық кітап шығару. Бұл 

басылым жыл сайынғы негізде шығарылып және Қазақстанның ШОБ  

секторындағы өзіндік бір «Инвестициялық паспорты» болады деп көзделуде; 
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 ШОБ субъектілеріне арнап баспалық БҰҚ-ны құру.  

Мамандандырылған журнал сегменттелген аудиториямен – ШОБ субъектілерімен аса маңызды 

коммуникациялық арналардың біріне айналуы мүмкін; 

 Қазақстанның жыл сайынғы шағын және орта бизнесінің  
форумдарын өткізу. Қазақстанның жыл сайынғы шағын және орта бизнес форумдарын «Даму» 

қорының қолдауымен өткізу бизнес пен мемлекеттің арасындағы, сондай-ақ ШОБ субъектілерінің арасындағы 

коммуникативтілігін арттырудың тиімді аспабына айналуы мүмкін; 

 ШОБ-тың ұлттық компаниялар мен мемлекеттік ұйымдардың  
сатып алуларындағы үлесінің артуына ықпал ету. ШОБ субъектілерінің ұлттық компаниялар мен 

мемлекеттік ұйымдардың сатып алуларына жеткізуші ретінде қатысуға қатынауын кеңейту шараларын жүзеге 

асыру міндеті Қазақстанның ШОБ субъектілерінің бірыңғай тізілімі мен электрондық сауда алаңшасын құру 

арқылы шешіліп отыратын болады; 

 «Даму-Көмек» бағдарламасы. Бағдарлама мүмкіндігі шектеулі  

кәсіпкерлер мен тұрғындарға солардың проблемалары мен соларға қажет болып отырған ресурстар 

жайлы хабардар болу дәрежесін арттыру арқылы қолдау көрсетуге бағытталған (қаржылай көмек, мүлік, кеңес 

берумен қолдау, өзге қызметтер). 

Шағын және орта бизнесті қолдау жөніндегі шешімдердің біріне «Даму» қорының қатысуымен 

қаржылық институттарды құру болмақ: 

 Тікелей инвестициялар қорын құру. Бағдарламаның мақсаты –  
өздерінің бизнесі отандық жоғары технологиялар секторының әлеуетін арттыруға қабілетті жаңа 

технологияларға, ғылыми жетістіктерге, инновацияларға, бәсекеге қабілетті өнім шығаруға көбірек бағытталған 

ШОБ субъектілерін инвестициялық қолдау; 

 Мамандандырылған қаржылық институттарды құру. Маңызды  

міндет ШОБ-тың институттық бизнес-айналасын, яғни шағын кәсіпкерлікке тілектес қаржылық 

ұйымдардың желісін қалыптастыру, және солардың арасындағы шынайы нарықтық бәсекелестікті қолдау 

болып табылады. Мұндай қаржылық ұйымдардың біріне мемлекеттің қатысуымен екінші деңгейлі банк 

айналуы мүмкін, оның қызметінің негізгі бағыты шағын бизнесті несиелендіру және операциялық қызмет 

көрсету болмақ. Жұмыстың тағы бір бағытына мамандандырылған шағын несиелік банкті құру болуы мүмкін, 

себебі дәл осы шағын несиелендіру шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін, азаматтардың кәсіпкерлік бастамасын 

көтермелеу үшін, жұмыссыздардың жұмыс бастылығына ықпал ету үшін қолайлы жағдайларды сақтаудың аса 
тиімді аспаптарының бірі болып табылады. Сондай-ақ мамандандырылған факторингілік компания мен лизинг 

қызметтерін ұсынатын компания құрылуы мүмкін. 

Жоғарыда аталған бағдарламалардың барлығы кешенді сипатқа ие болып келеді, бір-бірін толықтырып 

және күшейтіп отырады.  
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ТАЛАП ҚОЮ АРҚЫЛЫ ІС ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Төлебайқызы Г. 

Қ. Жұбанов Ақтөбе атындағы өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Сот – сот төрелігін жүзеге асыру, құқық бұзушыларға мәжбүрлеу шараларын қолдану жолдарымен 

қоғамның және азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін заңсыз қол сұғушылықтан қорғайтын 

мемлекеттік орган. Сот төрелігін тек қана сот жүзеге асырады. Сот мемлекетпен бірге пайда болады, бірақ 
мемлекеттік механизмнің дамуы мен арнаулы мемлекеттік аппараттың құрылуына байланысты өз алдына жеке 

орган болып бөлініп шықты. 

Істі іс жүргізуде шешетін бірінші сатыдағы сот жоғары тұрған сотқа тәуелсіз болады. Соның ішінде 

бүгінгі таңда өзекті болып отырған азаматтық істерді бірінші сатыдағы сотта қарау. Ол дегеніміз – істі мәні 

бойынша қарауға және шешуге бағытталған бірінші сатыдағы сот пен басқа да қатысушыларының іс жүргізу 

әрекеттерінен тұратын азаматтық процестің негізгі сатысы. 

Азаматтық істі қарау жөнінде ғалым Е.Егембердиев «ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы» еңбегінде де атап 

өтіп, екіге бөлінетіндігін алға тартады. Оның пайымынша, мерзімдердің біріншісі заңмен, екіншісі сотпен 

белгіленеді. Жалпы заңмен белгіленген мерзім сотқа басқа да азаматтық іске қатысушыларға міндетті және 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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тараптар өзара келісімі бойынша өзгерте алмайды. Ал сотпен белгіленген процестік мерзім тек сотпен ғана 

айқындалады. Керек болған жағдайда соттың өзімен өзгертілуі мүмкін.  

Екіншіден, сот істі сот талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап екi айға дейiнгi мерзiмде 

азаматтық iстерді қарайды және шешедi. Жұмысқа қайтадан алу, әке болуды анықтау және алименттерді 

өндiріп алу туралы азаматтық істерді, сондай-ақ ерекше талап қою және ерекше іс жүргізу істерін сот істі сот 

талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап бір айға дейiнгi мерзiмде қарайды және шешедi. Үшіншіден, 

осы «Азаматтық процестік Кодексте» азаматтық iстердiң жекелеген санаттары үшін оларды қараудың және 

шешудің өзге де мерзiмдері белгiленуi мүмкiн. 
Төртіншіден, қарсы талап қою берілген істерді қарау және шешу мерзімінің өтуі негізгі талап қою 

бойынша істі сот талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап есептеледі. 

Жалпы, істі қарауды кейінге қалдыру – істі негізі бойынша қарауды сотпен тағайындалған уақытқа жаңа 

сот мәжілісіне ауыстыру. Сот талқысы істі қарауға кедергілердің болуына байланысты кейінге қалдырылады. 

Ал істі тоқтата тұруды туғызған мән-жайлар жойылғаннан кейін іске қатысушы тұлғалардың арызы бойынша 

немесе соттың бастамашылығымен іс жүргізу қайта басталады. Іс жүргізу қайта басталған кезде сот іске 

қатысушы тұлғаларға азаматтық сот ісін жүргізудің жалпы ережелері бойынша хабарлайды. 

Соттың бірінші сатысындағы азаматтың іс қарайтын сот отырысын бөлімдерге бөліп қарастыруға 

болады. 

Соттың бірінші сатысындағы сот отырысы төрт бөлімнен түрады: 

1) әзірлеу бөлімі; 

2) істі мәні бойынша қарау бөлімі; 
3) сот жарыссөздері және прокурордың қорытындысы бөлімі; 

4) шешім шығару және оны жариялау бөлімі. 

1. Әзірлеу белімі - алғашқы іс жүргізу әрекеттерін алдын ала қорытындылау және іс мәні бойынша 

шешілуіне тиісті іс-әрекеттер жасалу үшін қажетті жағдайлар жасау бөлімі. Бұған байланысты ғылыми 

әдебиеттерде сотта азаматтық істер қараудың көрсетілген бірінші бөлімінің қажеттілігі анықталған. Ғалым 

П.П.Гурееванің пікірінше, әзірлеу бөлімінің міндеті -осы сот отырысында істі қарап шешу үшін қажетті 

шарттар жасалғандығын тексеру. Осы тұрғыда, П.Я.Трубников та әзірлеу бөлімінің міндетін белгілейді, ол "сот 

осы отырысында істі мәні бойынша толық және дұрыс қараумен байланысты барлық сұрақтарды анықтайды 

және шешеді"  деп жазды. Сотпен әзірлеу бөлімінде шешілетін негізгі сұрақтарға мына мүмкіндіктерді анықтау 

жатады: 

- осы сот құрамында іс қарау; 
- бар дәлелдемелер негізінде іс қарау мен шешу; 

- процеске қатысушылардың біреуі келмей қалған жағдайда істі қарап шешу. 

2. Істі мәні бойынша қарау бөлімі — сотта іс қараудың негізгі бөлімі. Осы бөлімде сот отырысында 

азаматтықістер қарауында жасалатын процессуалдық іс-әрекеттер ҚР АПК-мен реттеледі. Осы сотта іс қарау 

бөлімінің негізгі міндеті - зерттеу арқылы азаматтық істің мән-жайын, бірінші кезекте ізденудегі деректердің 

бар не жоқтығын куәландыратын іс бойынша жиналған дәлелдемелерді анықтау. Істі мәні бойынша қараудың 

басқа да міндеті бар, ол процесті дауласып жатқан субъектілердің өз еркілерімен аяқтауы. Егер талап қоюдан 

бас тарту, жауапкердің талап қоюды мойындауы немесе тараптардың бітімгершілік келісімі сотқа жолданған 

жазбаша арыздарда жазылса, олар іске қоса тіркеледі, бұл туралы сот отырысының хаттамасында көрсетіледі. 

Талап қоюдан бас тарту қабылданғанға не талап қою мойындалғанға, немесе та-раптардың бітімгершілік 

келісімі бекітілгенге дейін сот талап қоюшыға, жауапкерге немесе тараптарға тиісті іс жүргізу әрекеттерінің 
салдарын түсіндіреді.  

3. Сот жарыссөздері және прокурордың қорытындысы. 

Сот жарыссөздері сотта іс қараудың жеке бөлігі ретінде танылады. Сот жарыссөздері өту барысында іске 

қатысушы адамдар және өкілдер істің мән-жайлары мен дәлелдемелерін зерттеудің қорытындысы жасалады. 

Сот жарыссөздері іске қатысушы адамдар мен өкілдердің сөздерінен түрады. Істің қандай мән-жайлары 

анықталды және қандай дәлелдемелер негізінде, қандай делелдемелер рас болып табылады, қандай мән-жайлар, 

дәлелдемелермен белгіленеді, даулы материалдық құқықтық мазмұны қаншалықты және істі қалай шешу қажет 

жайында іске қатысушы адамдар өздерінің ой-пікірлерін айтады. 

- алдымен талап қоюшы және оның өкілі, ал содан соң - жауапкер мен оның өкілі сөз сөйлейді; 

- даудың нысанасы бойынша дербес талаптар қойған үшінші тұлға мен оның өкілі тараптар мен олардың 

өкілдерінен кейін сөз сөйлейді; 

- даудың нысанасы бойынша өз бетінше талаптар қоймаған үшінші тұлға мен оның өкілі талап 
қоюшыдан немесе үшінші тұлға іске өзі қатысатын жақтағы жауапкерден кейін сөз сөйлейді; 

Егер сот сот жарыссөздері кезінде немесе одан кейін іс үшін маңызы бар жаңа мән-жайларды анықтау 

немесе жаңа дәлелдемелерді зерттеу қажет деп тапса, ол істі мәні бойынша қарауды қайта жалғастыру туралы 

ұйғарым шығарады. Бұл жағдайда істің мән-жайларын зерттеу және дәлелдемелердітексеру жалпы тәртіп 

бойынша жүргізіледі. Істі мәні бойынша қайта қарауды аяқтаған соң сот іске қатысушы адамдар мен өкілдердің 

сот жарыссөздерін және өзіне заңмен жүктелген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында іс бойынша 

прокурордың қорытындысын тағы да тыңдайды. 
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4. Шешім шығару және жариялау. 

Сот отырысында азаматтық іс қараудың қорытынды бөлімі ретінде шешім шығару және оны жариялау 

болып табылады. Осы сотта іс қарау бөлімінде бірінші инстанция сотында барлық іс-әрекеттердің 

қорытындысы жасалады, сот отырысы залында барлық қатысушыларға жариялауға тиіс сот актісі жасалады. 

Сот кеңесу бөлімінде іс бойынша соңғы қорытындысын белгілеу үшін: 

- іс үшін маңызы бар қандай мән-жайлардың анықталғанын және қандай мән-жайлардың 

анықталмағанын; тараптар мен үшінші тұлғалар сілтеме жасаған мән-жайлар орын алды ма; қандай 

дәлелдемелер бұл  мән-жайларды растайтынын не растамайтындығын айқындайды; 
Шешім шығарылған кезде судья іске қатысушы адамдарға және өкілдерге шешіммен қашан танысуға 

және оның көшірмесін алуға болатынын жариялауға міндетті. Жоғарыда аталған іс жүргізу әрекеттері 

аяқталғаннан кейін төрағалық етуші сот отырысын жабық деп жариялайды. 

Азаматтық іс жүргізу құқығы іс бойынша сот өндірісін тоқтату және арызды қараусыз қалдыру 

процестерінің аяқталуының екі нысанын қарастырады. Аталған нысандар негіздері бойынша және оларды 

қолданудың процессуалдық салдарлары бойынша ажыратылады. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Каримов Д.С. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Преступность несовершеннолетних, является составной частью преступности вообще, но и имеет свои 

специфические особенности, что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта 
криминологического изучения. Необходимость такого выделения обусловливается особенностями 

соматического, психического и нравственного развития несовершеннолетних, а также их социальной 

незрелостью. В подростковом, юношеском возрасте в момент нравственного формирования личности 

происходит накопление опыта, в том числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или 

проявиться со значительным запозданием. 

Характерной чертой преступлений несовершеннолетних становятся насилие и жестокость. При этом 

несовершеннолетние зачастую преступают тот предел насилия и жестокости, который в конкретной ситуации 

был бы вполне достаточен для достижения цели. Подростки в процессе совершения преступлений при 

неудачном для них стечении обстоятельств совершают такие преступления, как убийства, тяжкие телесные 

повреждения, разбойные нападения. Возрастает криминальный профессионализм несовершеннолетних 

преступников. Эта особенность проявляется в наличии универсальной специализации, приобретении уголовной 
квалификации. 

Средний школьный возраст рассматривается в возрастной психологии как весьма важный этап развития 

в силу того, что происходящие в этом возрасте изменения являются существенными для правильной оценки 

закономерностей развития в более позднем периоде. В рассматриваемый период интенсивно происходит 

развитие самосознания. Это выражается, прежде всего, в возникновении чувства взрослости. Сущность его 

состоит в том, что подросток испытывает огромное стремление к самоутверждению себя как личности равной 

взрослому, требует, чтобы с ним считались, уважали его мнение. Ощущая себя взрослым, подросток стремится 

отмежеваться от всего, что кажется ему детским. [1, с.105-106] 

Потребность в самоутверждении и самоопределении, поиск самого себя настолько сильны для 

подростков, что в корне меняют картину их поведения. Но наряду с социально одобряемыми способами 

завоевать достойное положение в классе, семье, дворовой компании нередки случаи, когда подростки стремятся 

добиться авторитета с помощью отрицательных форм поведения. Так можно привести многочисленные 
примеры участия подростков в групповых хулиганских действиях, изнасилованиях или кражах, чтобы не 

прослыть трусом или «предателем». В связи с развитием самосознания психологи отмечают у подростков 

среднего школьного возраста большую душевную ранимость, чем у старших школьников. Отсюда 

«беспричинная» и «немотивированная» (с точки зрения взрослого) реакция на слова и поступки окружающих, 

на те или иные обстоятельства жизни.  

Существенные изменения происходят в этот период и в самосознании. Его бурное развитие наблюдается 

уже в подростковом возрасте. У юношей же мы имеем дело с новым уровнем самосознания. Юноша уже не 

просто ощущает себя личностью, но личностью неповторимой, не похожей на других, с собственным миром 

чувств и переживаний. И он хочет, чтобы окружающие заметили и оценили его неповторимость. Это нередко 
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обуславливает завышенную самооценку, свойственную старшеклассникам. Надо отметить, что юноше нужно 

утвердиться, прежде всего, в среде сверстников, в референтной группе [2, с.105-106]. 

Яркая эмоциональность является характеристикой для молодежи старшего возраста. Она проявляется в 

высоком накале чувств и переживаний, в еще сильно выраженном стремлении к приключениям (хотя сами эти 

приключения и происшествия представляются уже более реалистичными), в некоторой идеализации уважаемых 

и дорогих людей, в желании подражать им. Для старших школьников естественна способность к 

сопереживанию, чрезвычайно актуальны эмоционально окрашенные отношения со сверстниками. В целом 

старшие школьники отличаются более высоким уровнем эмоциональной восприимчивости, нежели подростки. 
И.С. Кон указывает, что новейшие исследования опровергают мнение о юности как о 

«неврастеническом» периоде развития. У большинства людей переход из подросткового возраста в юношеский 

сопровождаются улучшением коммуникабельности и общего эмоционального самочувствия. Эмоционально 

неуравновешенные, с признаками возможной психопатологии юноши составляют статистически меньшинство 

в своей возрастной группе, не превышающее 10-20%. Юношеский возраст по сравнению с подростковым 

характеризуется большей дифференцирванностью эмоциональных реакций и способов выражения 

эмоциональных состояний, повышением самоконтроля и саморегуляции. Вместе с тем, отмечает И.С. Кон, 

юноши нередко жалуются на свое слабоволие, неустойчивость, подверженность внешним влияниям и такие 

характерологические черты, как капризность, ненадежность, обидчивость [3, с.82]. 

Таким образом, так называемые немотивированные поступки, частые в юношеском возрасте, вовсе не 

беспричинны. Чтобы понять их, следует четко разграничивать напряженность, а нередко – внутреннюю 

конфликтность психики юноши и социальную конфликтность его поведения 
При рассмотрении особенностей преступности несовершеннолетних необходимо учитывать прочную и 

гибкую ее связь с молодежной модой. При этом имеют в виду преимущественно связь групповой преступности 

с модой на вещи (одежду, обувь, другие предметы), которые становятся объектами группового преступного 

посягательства. Однако это представление однобокое, неполное, поверхностное [4, с.42-43]. 

Под криминальной субкультурой понимается совокупность духовных и материальных ценностей, 

регламентирующих и упорядочивающих жизнь и преступную деятельность криминальных сообществ, что 

способствует их длительному существованию, сплоченности, криминальной активности и мобильности, 

преемственности поколений правонарушителей. Основу криминальной субкультуры составляют чуждые 

гражданскому обществу ценности, нормы, традиции, различные ритуалы объединившихся в группы молодых 

преступников. В них в искаженном и извращенном виде отражены возрастные и другие социально-групповые 

особенности несовершеннолетних. Социальный вред криминальной субкультуры заключается в том, что она 
уродливо социализирует личность, стимулирует перерастание возрастной оппозиции в криминальную, именно 

потому и является механизмом «воспроизводства» преступности в молодежной среде [5, с.54-65]. 

Таким образом, учитывая высокий динамизм групповой преступности и криминальную активность и 

мобильность преступных групп несовершеннолетних, важно внимательно следить за процессом группирования 

учащихся, вовремя выявлять лидеров, группы асоциальной ориентации и оперативно принимать меры по их 

переориентации, разобщению. 

Рост агрессивных тенденций в молодежной среде отражает одну из острейших социальных проблем 

нашего общества, где за последние годы возросла преступность несовершеннолетних. При этом тревожит факт 

увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие последствия. Причем причина 

агрессивности несовершеннолетних, которая затрагивает общество в целом, вызывает глубокое беспокойство 

как родителей, педагогов, психологов, так и острый научно-практический интерес исследователей.  
Проведенное исследование выводит нас на ряд актуальный проблем, требующих своего разрешения, в 

частности, необходимо более детальное исследование гендерных особенностей подростков с девиантным и 

недевиантным поведением. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

 

Молодоженя Р.О. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Виктимология – учение о потерпевшем. На практике оно очень близко к учению о причинах, например, 

преступности несовершеннолетних, связанных с их вовлечением в преступную деятельность.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что у преступления должно быть какое-то внешнее не 
просто обстоятельство, но обстоятельство толкающее, действующее. В одном из учебников "Криминология" 

профессор Г.М. Миньковский подстрекательство со стороны взрослых называет одной из "непосредственных 

причин совершения подростками преступлений". 

Для разработки мер и проведения профилактической деятельности в отношении лиц, поведение и 

субъективные качества которых дают основания предполагать с достаточной долей вероятности, что они могут 

стать жертвами преступлений, применяется их дифференциация по определенным основаниям. Классификации 

позволяют на основе установления типичных личностных качеств, вариантов взаимодействия ситуации и 

личности предложить наиболее эффективные меры предупреждения Исследовательские данные показывают, 

что виктимологически значимыми являются возраст, пол, образование и специальность жертв, совершение ими 

преступлений и правонарушений в прошлом, характер взаимоотношений между преступником и потерпевшим 

и другие. 

Виктимную группу представляют собой несовершеннолетние. Криминологи связывают это 
обстоятельство с рядом факторов. Именно на возрастном этапе, определяемом законом как 

несовершеннолетние, для субъектов характерны эмоциональная неустойчивость, отсутствие жизненного опыта, 

затрудняющие выбор варианта поведения в сложных и неординарных жизненных ситуациях.  

Виктимность характерна и для лиц преклонного возраста. Это обусловливается возрастными 

физическими и психическими изменениями (физическая слабость, ухудшение памяти, болезненные явления, 

связанные с возрастом), а также достаточно типичным для лиц пожилого возраста чувством одиночества, 

усиливающейся с годами зависимостью от других лиц. Эти особенности могут быть использованы 

преступником, например, при совершении мошеннических действий, иных корыстных посягательствах [1, 

с.72].. 

Выполнение лицом определенных ролевых, профессиональных функций также может обусловливать 

потенциальную возможность стать жертвой преступления. Виктимность характерна для лиц определенных 
профессий и рода занятий. Традиционно к связанным с риском посягательства относились профессии 

инкассатора, водителя такси, кассира торговых предприятий, деятельность, связанная с охраной общественного 

порядка (работник милиции, народный дружинник). Наблюдения последних лет показывают, что круг этих лиц 

в меняющихся социальных и экономических условиях расширяется. К числу «опасных профессий» в 

виктимологическом смысле могут быть отнесены работа в банковских учреждениях, кооперативах, занятие 

индивидуальной трудовой деятельностью, работа на воздушном транспорте. 

Значимыми в виктимологическом плане являются нравственные и правовые характеристики 

потерпевшего. Прежде всего это обусловлено тем, что они могут осознанно приниматься в расчет 

преступником. Определенные нравственные качества субъекта могут способствовать или препятствовать 

совершению преступления и в случаях, когда преступником они не учитывались или вовсе не были ему 

известныВиктимологические исследования существенно расширяют круг криминологической информации. 
Традиционная для профилактики ориентация воздействия на лиц, способных в силу присущих им особенностей 

личности и поведения совершить преступление или уже совершивших их, дополняется достаточно 

перспективным в плане предупреждения преступлений учетом особенностей возможных жертв 

противоправных посягательств, типичных виктимологических ситуаций. На этой основе система мер 

профилактики может быть существенно дополнена и дифференцирована [2, с. 216]. 

Другим направлением профилактики, разрабатываемым на основе виктимологической информации, 

является деятельность, связанная с влиянием на личность и поведение граждан, относящихся к виктимным 

группам. В случаях, когда виктимность связана с негативными нравственными характеристиками, 

антиобщественными качествами личности, первостепенное значение приобретает воспитание, ориентированное 

на ее коррекцию. Так, дифференцированное половое воспитание несовершеннолетних и молодежи, способствуя 

формированию половой морали, усвоению сложившихся в обществе норм полового поведения, выполняет 

наряду с другими и профилактические функции. В плане виктимологической профилактики могут быть 
рассмотрены и меры правового и общественного воздействия, применяемые к алкоголикам и наркоманам [3, 

с.678]. 

Меры профилактики могут строиться и на основе учета социально-ролевых особенностей потерпевших 

от преступлений. Так, изъятие малолетних детей из семьи (в силу особенностей их возраста и социального 

статуса) может оказаться едва ли не единственным эффективным средством предупреждения жестокого 

отношения к ним, побоев и истязаний со стороны крайне деморализованных взрослых. 

Как высокоэффективные расцениваются специалистами и меры, направленные на обеспечение надзора и 

лечения лиц, виктимных из-за наличия психопатологических отклонений. Профилактика виктимного поведения 

заключается в следующем: среди населения распространяются популярные брошюры, буклеты, памятки с 
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советами о том должны вести себя граждане в случаях подготовки и совершения захвата заложников, 

террористических акций, вымогательства, острых семейно-бытовых конфликтов, сексуальны» посягательств. 

В интересах предупреждения насильственных преступлений следует регулярно проводить 

социологические опросы населения о состоянии личной безопасности, степени защищенности граждан от 

противоправных посягательств. По их результатам вносить соответствующие коррективы в практику работы 

правоохранительных органов. Необходимо расширять сеть кризисных центров, фондов милосердия, 

учреждений социально-психологической помощи и других государственных, общественно-государственных и 

частных структур, призванных способствовать профилактике и пресечению конфликтов в семье, в сфере быта 
[4, с.291]. 

Применительно к ситуациям совершения насильственных в том числе корыстно-насильственных, 

преступлений в общественных местах большое предупредительное значение имеет обеспечение "эффекта 

присутствия милиции", особенно ее патрульно-постовой службы, там, где возможны или назревают 

межличностные конфликты (скверы, строящиеся здания, подвалы, заброшенные строения, где собираются 

пьяницы, рюмочные, ларьки, торгующие спиртным, и т.п.). Задачи предупреждения разбоев, насильственных 

грабежей, вымогательства решаются не только путем противодействия криминальному насилию, но и мерами, 

направленными на профилактику, предотвращение и пресечение преступлений против собственности. 

Предупреждению как самих насильственных преступлений, так и ситуаций, чреватых угрозой их 

совершения, способствуют своевременные и адекватные меры административно-правового воздействия на лиц, 

нарушающих антиалкогольное и антинаркотическое законодательство, допускающих действия, 

квалифицируемые как мелкое хулиганство [5, с.187]. 
Виктимология разрабатывает методы диагностики виктимности личности, виктимогенности группы и 

микросоциума; содержание, формы и методы профилактики и реабилитации жертв социализации, определяет 

степень их эффективности; предлагает рекомендации по стратегии и тактике общества, государства, 

социальных институтов по отношению к различным категориям жертв.  
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ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЛАРЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Байкулова А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Еліміз өз егемендігін алғалы бері 25 жылдан асты. Осы жылдар ішінде Елбасы Қазақстан халқына 
жолдаған Жолдауларында еліміздің бәсекеге қабілетті, жаңа ғылыми инновациялық технологиясларды игерген, 

дамыған елдермен қатар тұру үшін білімнің маңызы мен мәніне және оның дамуына басым маңыз беріп келеді. 

Әлемдік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында Қазақстан Республикасы отандық білім берудің озық 

дәстүрлері мен стандарттарын сақтай отырып, әлемдік білім беру тәжірибесіне бағытталған стратегиялық 

курсын таңдады. 

Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, оқыту мен 

тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық 

құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге 

қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру 

ортасын тудыру – жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. 

Сондықтан қазіргі уақытта дайын білімдерді игеру мен жалпылау мақсат емес, ол адамның 

интеллектуалды дамуының көмекші құралы болып табылады. Ал қажетті ақпараттарды өз бетінше табу, 
мәселелерді анықтау және оларды шешу жолдарын іздеу, алынған білімдерді сын тұрғысынан талдай білу және 

оларды жаңа тапсырмаларды орындауда қолдану жаңартылған білім мазмұнының нәтижесі. 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев халыққа арнаған Жолдауында кәсіптік білім беру мәселесіне барынша 

басымдық беру қажеттігіне айрықша назар аударды. Жастардың білімін жетілдіру үшін қажетті жағдай жасау 

туралы «Қазақстан – 2050» стратегиясында: «Біздің жастарымыз оқуға, ғылым-білімді игеруге, жаңа машықтар 

алуға, технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануы тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндікті 

жасап, ең қолайлы жағдаймен қамтамасыз етуіміз керек… Біздің басты мақсат – 2050 жылы мықты мемлекет, 

дамыған экономика және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру[1] 
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Қазақстанның әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына кіруі үшін нақты мақсаттар жүктеді. Алдымен 

жастарға тегін кәсіптік-техникалық білім беру қажеттігін басты міндет ретінде белгіледі. Ендеше, бұл бағытта 

қандай іс-шаралар қолға алынып жатыр? Жетістігіміз қайсы, кемшілігіміз неде? Елбасымыз Н.Назарбаев 

еліміздің ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылып, дамуының жаңа бағыттарын жаһандық дағдарыс 

жағдайында жүзеге асырудың басты бағыттарын айқындап берген жолдауын ұсынды. Елбасының«Қазақстан 

жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» атты Жолдауы—еліміздің ары қарайғы дамуының 

алғышарттарын көрсететін және қазақстандықтарды жаңа белестерді бағындыруға жетелейтін, ортақ мақсатқа 

топтастыратын тарихи құжат екені даусыз. «Ұлттың бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік 
деңгейімен айқындалады»,- деген болатын[3].  

Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауында «Біздің болашаққа барар 

жолымыз қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ ғасырдағы 

дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар. Бұл үшін біз не істеуіміз керек? 

Біріншіден, барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім берудің барлық 

буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр»- дей отырып, 2020 жылға қарай Қазақстанның 

білім беру жүйесінде жүргізілетін басты міндеттерді көрсетті. Ол бойынша 3-6 жас аралығындағы балаларды 

мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту жоспарланды.  

Осыған орай оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар дайындау 

мәселесі жолға қойылды. Еліміздің ЖОО мен орта мектептер бала бақша ұстаздары оқытудың инновациялық 

технологиялары бойынша, атап айтсақ «Өрлеу», «Кембриждік беру жүйесі» т.б көптеген бағдарламалар 

бойынша кәсіби біліктіліктерін көтеруді. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев 
зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу ұсынылды. «Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты 

терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деген болатын. Қазіргі кезде үш тілділік саясаты қарқынды дамып, 

республикамыздың мұғалімдерінің біразы тілдік курстардан өтіп, тиісті сертификаттарын алып, білім 

беруде[3]. 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауындағы төртінші 

басымдық – «Адами капитал сапасын жақсарту».- деп белгіленді. «Ол үшін ең алдымен, білім беру жүйесінің 

рөлі өзгеруге тиіс. «Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына 

айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға 

бағыттау қажет. Сонымен бірге, IT-білімді, қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға, ұлтжандылықты 

дамытуға баса көңіл бөлу керек. Қала мен ауыл мектептері арасындағы білім беру сапасының алшақтығын 
азайту қажет». Осындай міндеттерді көрсете отырып, президент үкіметке тиісті ұсыныстар беруді тапсырды: 

атап айтқанда, үш тілді оқуға кезең-кезеңмен көшу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірленсін. 

«Қазақ тілінің басымдығы сақталады. Оның әрі қарай дамуына зор көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, 

бүгінде ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа экономика тілі. Қазіргі кезде 90% ақпарат 

ағылшын тілінде жарияланады. Әрбір екі жыл сайын олардың көлемі 2 есе ұлғайып отырады», -деп көрсетті. 

Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан жалпы ұлттық прогреске жете алмайтындығы, 2019 жылдан бастап 10-11 

сыныптарда кейбір пәндерді ағылшын тілінде оқытатындығы жне бұл мәселені тиянақты ойланып, ақылмен 

шешу қажеттігі міндеттелді. Сонымен қатар, жоғары білім беру жүйесі сапасына ерекше назар аударылады. 

Жоғары оқу орындарының кадрлық құрамына, материалдық-техникалық жабдықталу деңгейіне, білім беру 

бағдарламаларына қатысты бақылау мен талап күшейтілетіндігі айтылды[3]. 

2018 жылдың 10-қаңтарында Қазақстан халқына жолдаған «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты жолдаудың жетінші міндетінде, «Адами капитал – жаңғыру 

негізі», деп аталды. Мұнда білім берудің жаңа сапасына көшу, барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім 

беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажет деп белгіледі. Білім беру бағдарламаларының 

негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс[4]. 

2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай мектепке дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте дамуы үшін өз 

бетінше оқу машығы мен әлеуметтік дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай стандарттарын 

енгізіліп,  

Орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға көшу басталғандығы және  ол 2021 жылы 

аяқталатындығы айтылған. Бұл – мүлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар және кадрлар, сондай-ақ 

педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру жолдарын қайта қарастыру деген сөз. Еліміздің 

университеттеріндегі педагогикалық кафедралар мен факультеттерді дамыту қажеттігі, білім берудің барлық 

деңгейінде математика және жаратылыстану ғылымдарын оқыту сапасын күшейту керектігі аңғарылады. 
Елбасымыз елімізді дамытуда тек осылармен шектеліп қана қоймады. Жақында ғана елбасымыз 

әлеуметтік бес бастаманы ұсынған болатын. Соның ішінде үшінші бастамасы: «Жоғары білім алудың 

қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту». 

Қазір еліміздің жоғары оқу орындарында 530 мыңнан астам жас оқып жатыр, олардың 30 процентке 

жуығы мемлекет бөлген грантпен білім алуда. Қазір жыл сайын бөлінетін 54 мың грантқа қосымша 2018-2019 

оқу жылында тағы 20 мың грант бөлу керек. Оның 11 мыңы техникалық мамандықтар бойынша бакалаврлық 

білім беруге тиесілі болады. 

Еліміздегі іргелі оқу ордаларының бірі Қ.Жұбанов атындағы атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университеті бұл бастамаларды қолдап жастарға заманауи «Жастар үйі» смарт жатақханасын ашып берген 
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болатын. Факультеттерге арнайы смарт кабинеттер, тәжіриебе үшін озық технологиялы бөлмелер, 

студенттердің танымдық ізденімпаз қасиеттерін арттыру, өткен тарихты білім ұлағаттап жүру мақсатында 

Қ.Жұбанов атындағы музейдіде ашып берген еді. Біз бақытты ұрпақпыз, бейбір өмір кешіп жатырмыз. Бұл 

әрине Тәуелсіз ел болуымыздың және Елбасымыздың көреген саясатының  арқасы. Елбасы бастамасымен білім 

беру жүйесінде жастарға өз арманың, мақсатын жүзеге асыру мақсатында көптеген мүмкіндіктер берілген. 

Осындай жағдайда біздің басты міндетіміз - жақсы оқып,  білім алып, тиісті мамандығымызды игеріп, еліміз 

үшін еңбек ету болып табылады. 

Қолданылған әдебиеттер 
1.ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 14 желтоқсан. 

«Қаззақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

2. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.  

3. 2015 жылғы 30 қараша. «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім,  реформалар, даму» 

4. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 17 қаңтар. «Қазақстан 

жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»  

5. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан халқына Жолдауы. 2017 жылғы 31 қаңтар «Қазақстанның 

Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 

 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ШЕШУДІҢ  
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І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорган қ. 

 

Еңбек дауларын шешу мәселелері көптеген жылдар бойы құқықтық ғылым мен тәжірибеге сияқты, 

тұтастай қоғам үшін де өзекті болып қалуда. Әсіресе бұл мәселе жеке еңбек дауларын шешу барысында өткір 

сезіледі.  

Еңбек қатынастарындағы мәселелердің ушығуының алғышарттары 

Классикалық политэкономиядан жақсы мәлім болған еңбек пен капитал арасындағы сәйкестікке 
келмейтін қарама-қарсылықтардан басқа, жүйелі трансформациялық дағдарыс нәтижесінде экономиканың 2 

еседен аса құлдырауы, одақ ішілік шаруашылықтың кооперациялық байланыстарының құлдырауы Қазақстан 

Республикасы мен ТМД елдерінің қоғамдық өмірінің барлық салаларында осы мәселенің ушығуына әкеліп 

соқтырды. Профессор Е.Н.Нұргалиева мәліметтері бойынша осы құлдыраудың жартысы елдегі жұмыспен 

қамтудың жағдайына ерекше ықпалы бар технологиялық және кооперациялық байланыстардың үзілуіне келіп 

саяды [1]. Әділетсіз жекешелендіру, кәсіпкерлер арасындағы құқықтық нигилизм түріндегі оның салдарлары, 

кәсіпкерлердің туындаған мәселелерді шешу үшін қаражаттарының болуы себепті заңды мүлдем сыйламауы, 

тұрғындардың жекешелендіру қорытындыларын қабылдамауы, құқықтық мәдениеттің төмендігі, соттарға деген 

сенімнің өте төмен болуы, жұмыссыздықтың деңгейінің жоғары болуы, жұмыскерлердің еңбекке деген 

салымдарына қарағанда жалақының өте төмен болуы – бұл трансформациялық реформалардың нәтижелерінің 

толық тізбегі емес. РҒА әлеуметтану институтының мәліметтері бойынша тұрғындардың 48 пайызы ұзақ уақыт 
пайдаланылатын тауарларды сатып алуда қиындықтарға кезігеді, демек, олардың жинақтары жоқ, сондықтан өз 

мүдделерін қорғау үшін кәсіби заңгерлерді жалдау мүмкіндіктері де жоқ деген сөз. Соңғы 20 жылдың 

барлығында экономиканы қарабайырландыру процесі байқалады: өндіріс және экспорт құрылымында қосымша 

құнды бөлудің жоғары болуы жағдайындағы экономика үлесінің төмен болуы, машина жасау, өңдеуші 

салалардың, яғни үлкен көлемдегі жұмыс орындарын құратын секторлардың артқа кетуі. Оған қоса мамандар 

өндірістік және еңбек қатынастарының интеллектуалдандыру процесінің кері кетуі, басқару мәдениеті мен 

жаңа меншік иелерінің құқықтық мәдениетінің төмендігін де атап көрсетуде. Оларға тұрғылықты еңбекке 

жарамды халықтың жұмыс орындарын алып қоятын, криминогендікті арттыратын және кәсіпкер-жұмыс 

берушіні еңбек заңнамасынан жазаланбау жағына қарай тысқары алып бара жатқан көші-қонның 

бақыланбайтын ағымын қосуымыз керек.  

Еңбек қатынастарындағы мәселелер меншіктің қорғалмауы, комапниялардың оффшоризациялануы, 

монополиялардың баға озбырлығы, өндіріс пен ауыл шаруашылығн несиелендірудің дербес жүйесінің болмауы 
себепті де ушығып отыр. Коммерциялық несиенің орташа үстемесі, машина жасау мен ауыл 

шаруашылығындағы рентабельділік 5 пайызға жуықты құрап отырғанның өзінде, 15 пайызды құрап отыр. 

Жаңа еңбек заңнамасы кәсіптік одақтардың құқықтарын, ереуілге шығу құқығын едәуір қысқартты. 

Еңбек заңнамасының бұл кемшіліктерін еңбек құқығы саласындағы алдыңғы қатарлы ғалымдар 

Е.Н.Нұргалиева мен Ж.Б.Ермагамбетова дамыған елдер қазіргі уақытта дамып, көп нәрсені кеңестік 

тәжірибеден алып отырса да, Еңбек кодексі еңбек ұжымдарының құзыреттерін бекітпей өндірістік 

демократияны қысқарту жолымен кеткендігін айтып атап көрсеткен [2]. Бұл ретте Германияны мысал ретінде 

айтуға болады. Мұнда акционерлік заңнама бойынша акционерлік қоғамның немесе саны 500 асатын адамдары 

бар жауапкершілігі шектеулі қоғамның бақылаушы кеңесінде бақылаушы кеңес жалпы құрамының үштен бірі 
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көлемінде, ал 2000 аса адамдары бар кәсіпорындарда компанияның бақылаушы кеңесінің жалпы құрамының 

тең жартысын жұмыскерлердің өкілдері құрауы тиіс деп бекітілген. Олар акционерлермен немесе 

құрылтайшылармен тең құқықтарға ие болады. Өндіріс пен өндірістік демократияны ұйымдастырудың ұқсас 

модельдері Франция, Швеция, Люксембург, Австрия, Нидерландыда қабылданып, қолданылуда.  

Аталған мән-жайлардың барлығы еңбек құқықтық қатынастарында құқықтарды сот арқылы және 

баламалы әдістермен қорғаудың мәселелерін алдыңғы қатарға шығарып отыр.  

Еңбек дауларын реттеу рәсімдерінің негізгі түрлері.  
Жұмыскер мен жұмыс беруші арасындағы қайшылық, егер ол оның қатысушыларымен келіссөздер 

арқылы шешілмесе және оны шешуге арнайы құзыретті органдарды тарту қажеттілігі туындаса, еңбек дауына 

айналады. Еңбек дауларын шешуге құзыретті органдар, оларды шешу рәсімдері еңбек дауының түріне 

байланысты анықталады.  

ҚР Азаматтық процестік кодексі мен ҚР Еңбек кодексіне сәйкес еңбек құқықтық қатынастарынан 

туындаған даулар бойынша істер еңбек даулар бойынша комиссиялар мен жалпы құзыреттегі соттарға 

бағынысты [3].  

2011 жылдың 28 қаңтарында қабылданған Қазақстан Республикасында  «Медиация туралы» № 401-IV 

заңы әрекет етеді [4].  

Сөйтіп, қазіргі уақытта еңбек дауларын реттеу рәсімдерінің үш негізгі түрі қалыптасқан: дауласушы 

тараптармен тек сотқа бұзылған құқықтарды қорғау үшін шағымданғанға дейін ғана қолданыла алатын сотқа 

дейінгі тәртіп; еңбек дауларын сот тәртібімен қарау және сотта қараудың кез-келген кезеңінде жүзеге асырыла 

беретін соттан тыс тәртіп (медиация). 
ҚР еңбек дауларының саны өте көп елдер қатарына жататындығын атап кеткен жөн.  

Жұмыскерлердің еңбек құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауда кедергі тудыратын 

себептер қатарына ғалымдар ресми емес, жартылай ресми қатынастардың болуын жатқызады (атап айтқанда, 

жалдамалы еңбекті қолдану, жалдамалы еңбек саласында азаматтық-құқықтық шарттарды қолдану бойынша 

қатынастар, жұмыскерлердің еңбегін заңмен белгіленген тәртіппен рәсімдемей пайдалану немесе еңбек 

шартына шындыққа жанаспайтын шарттарды қосу  және т.б.). Бұл мемлекеттің арсеналында осындай «жалған 

нарықтық» қатынастарға тиісінше жауап беруге мүмкіндік беретін құқықтық құралдардың жоқ екендігін 

көрсетеді [5].  

Сот арқылы қорғалу және әділсотқа қол жетімділік құқықтарын жүзеге асыруға кепілдер Қазақстан 

Республикасында әлемнің көпшілік мемлекеттеріне қарағанда басым болып табылатын мемлекеттік соттардың 

жүйесімен ғана қамтамасыз етілуі мүмкін емес екендігін айта кету керек. Сөйте тұра, сот рәсімдері шеңберінде 
еңбек дауларын шешу тараптар үшін қайшылықты шешудің ең тиімді құралы болып табылмайды және едәуір 

сот шығындарына, күйбелеңге әкеліп соқтырады, тұлға аралық немесе іскерлік қатынастарға зиян келтіреді, 

сондай-ақ даудың мән-жайларына қажетсіз жариялылық береді. Осы себептерге байланысты көптеген 

кәсіпорындар мен ұйымдарда қазіргі уақытта жергілікті актілер әрекет етеді немесе еңбек шарттарында еңбек 

қатынастары тараптары арасында келіспеушіліктер туындаған жағдайда олардың арасындағы еңбек дауы 

тікелей келіссөздер арқылы сотқа дейінгі немесе соттан тыс тәртіппен тікелей келіссөздер арқылы 

реттелетіндігі туралы шарттар енгізіледі.  

Тарихи және шетел тәжірибесі бітімгерлік рәсімдер, жалпы құзыреттегі соттарға келіп түсетін даулардың 

санын азайту мақсатында, еңбек дауларын жұмыскер мен жұмыс беруші мүдделерін анағұрлым толығырақ 

келістіре отырып шешуге мүмкіндік беретіндігін көрсетіп отыр. Мысалы, Германияда еңбек істерінің 80% 

міндетті бітімгерлік рәсімдер процесінде шешіледі. Тараптардың сотқа дейінгі бітімгершілікке келуі әлемнің 
көпшілік елдеріне тән, мысалы, АҚШ, Англия, Испания, Италия, Швейцария, Япония, Австралия, Чехия, 

Венгрия, Болгария және т.б. 

Қазақстан Республикасында қазіргі уақытқа дейін жеке еңбек дауларын қарау мен шешу құзыреттері 

берілген сотқа дейінгі органдардың қызметін ынталандыратын нормалар дамытылмаған. Көптеген батыс 

елдерінің заңнамаларынмен реттелген жеке еңбек дауларын қарау мен шешудің рәсімдеріне қарағанда, ҚР 

еңбек заңнамасы еңбек қайшылықтарын шешудің бітімгерлік рәсімдеріне тиісті назар аудармайды. Оларды 

қараудың қолданыстағы тәртібі, ең алдымен, тараптарды еңбек даулары бойынша комиссиямен қабылданған 

шешімдерді орындауға мәжбүрлеуге бағытталған, ал бұл қазіргі заман талаптарына жауап бермейді және қазіргі 

заманның экономикалық, әлеуметтік, құқықтық жағдайына толықтай бейімделмеген.  

Медиация сияқты Қазақстан Республикасында тәжірибе үшін дауларды реттеудің жаңа институтына 

келетін болсақ, оның негізгі міндеттерінің бірі сот жүйесіне түсетін салмақты азайту, іскерлік әріптестік қарым-

қатынастарды дамытуға ықпал ету мен қоғамдық қатынастар этикасы мен үйлесімділігін қалыптастыру болып 
табылады. Осыған орай азаматтық процестік заңнамасындағы өзгерістер судьяларға тараптармен медиация 

рәсімдерін жүргізу үшін еңбек дауын қарау мерзімін 60 күнге дейін кейінге қалдыру құқығын ұсынуды 

қарастырады, сондай-ақ судьяларға дауға қатысушы тараптарға дауды медиация жолымен шешу құқығын 

түсіндіруді міндеттейді. 

Медиация рәсімдерін өткізу саны мен нәтижелері туралы ресми мәліметтердің болмауына қарамастан 

шешілген еңбек дауларының саны өте аз деп айтуға болады. Мұндай жағдайдың негізгі себептері арасында 

келесілерді атап көрсетуге болады: медиация рәсімдерінің мәні мен пайдасы туралы бұқаралық ақпарат 

құралдары мен жұмыс берушілердің тиісті қызметтерінде жүйелі үгіт-насихаттың болмауы; заңнамада 

медиация процесінде қабылданған келісімді шешімдерді орындаудың нақты құқықтық механизмдері жоқ 
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(бірқатар жағдайларда тіпті соттың шешімдері де орындалмайды); заңшығарушы медиация рәсімдерін кәсіби 

емес негізде жүзеге асырылуына жол береді, ал бұл рәсімдерді жүргізу сапасына сенімді төмендетеді.  

Осы себептермен медиация туралы қабылданған заңдар шын мәнінде жұмыс жасамайды, ал келісім 

жасалған жағдайлар бірең-сараң ғана. Дегенмен, сарапшылар мен ғалымдар медиация рәсімдерін жүзеге асыру 

сот әділдігін түбегейлі өзгертіп ғана қоймай, сонымен қатар елдегі моральдық ахуалды толықтай жақсарта 

алады деп сенеді [5].  

Жеке еңбек дауларын қарау мен шешудің сотқа дейінгі тәртібінің және соттан тыс рәсімдер шегіндегі 

ерекшеліктерін зерттеу авторға қайшылықтарды реттеу тәсілдері ретіндегі медиацияның толықтай тең және тең 
құқылы (экономикалық, заң және тәжірибе тұрғысынан) тараптар арасында пайда болатын қатынастар үшін 

перспективалы болып табылады, бірақ заң тұрғысынан тең және тең құқылы болса да, экономикалық және 

еңбек қатынастары тәжірибесі тұрғысынан ондай болып табылмайтын қатынастардың субъектілері арасында 

дау туындау жағдайында қолдануға жарамсыз болып табылады  деген тұжырым жасауға мүмкіндік береді.  

Еңбек дауларын шешу проблемаларын шешудің басым бағыттары туралы тұжырымдар 

Сонымен, еңбек дауларының пайда болуының, қараудың және шешудің негізгі ерекшеліктері Қазақстан 

Республикасының нарықтық экономикасының қалыптасуының, еңбек және процессуалдық заңнаманың 

дамуының ерекше  жағдайларымен байланысты. Еңбек дауларын шешу проблемаларын шешудің басым 

бағыттары мыналар болуы тиіс деп есептейміз: 1) экономикада: халық шаруашылығын кері 

интеллектуалдандыру және қайта индустриализациялау, жұмыс күшіне деген жаппай сұранысты қалыптастыру, 

жұмыс орындарының өсуінің өндірістік нүктелерін жаппай қалыптастыру, еңбек және өндірістік қатынастарды 

жетілдіру; 2) сот жүйесінде: бастапқы буын – аудандық соттардағы судьялар штатын едәуір ұлғайту, жоғарғы 
сот сатыларында еңбек даулары бойынша алқа құру; 3) мемлекеттік басқаруда: бастапқы кәсіподақтық 

ұйымдардан бастап барлық деңгейдегі кәсіптік одақтарды мемлекетпен нақты қолдау, соңғы жылдары негізсіз 

қысымға ұшыраған еңбек қатынастарын мемлекеттік бақылау мен қадағалау рәсімдерін кеңейту; 4) заңнамалық 

реттеуде: өндірістік демократияны кеңейту, жұмыскерлердің кәсіпорынды басқаруға қатысу құқығын жүзеге 

асыру (Германия, Франция, Нидерланды, Австрия тәжірибесі); 5) атқару өндірісінде: еңбек даулары бойынша 

комиссия шешімдерін мүлтіксіз орындау, сот приставтарының штатын ұлғайту; 6) дауларды реттеудің сотқа 

дейінгі рәсімдерін реформалау; соттан тыс бітімгерлік рәсімдермен реттеуді дамыту; еңбек дауларын шешу 

рәсімдерінің беделі мен сапасын арттыру; халықты құқықтық ақпараттандыру.  
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Бүгінгі күні, дамыған ғасырда адамзат қиялының өзін таң ететін жаңа технологиялық құралдар пайда 

болып, күннен күнге байланысу формасы да түрленіп барады. Кеше айлап, апталап әрең жететін хат-хабар, 

бүгінде, санаулы секундта-ақ қолымызға тиеді. Техниканың алға жылжуы сөйлеушілер қатар тұрмай-ақ, 

араларындағы белгілі бір кеңістіктің өзінде адамдар бір мезетте сөйлесе алатын қарым-қатынастың дистантілі 

түрінің тууына себепкер болғандай. Адамдар қарым-қатынасының бұл түрі – уақыт пен кеңістікке тікелей 

байланысты. Коммуникацияның бұл түрі көбінесе жазбаша түрде жүзеге асады. Е.А.Земская өз кезегінде былай 

дейді: «Письменная речь – речь, изображенная на бумаге (или какой-либо другой поверхности: пергаменте, 

бересте, кане, полотне и т.п.) с помощью  специальных графических знаков (знаков письменности), 

предназначенных для изображения звуков речи» [1]. Ал ғалым Күдеринова Қ.Б. «Қазақ жазуының тарихы мен 

теориясы» атты  еңбегінде: «Жазу – адамдардың қашықтықта тұрып, қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ету. 

Өйткенi жазу қоғамдық қажеттiлiктен туындады. Адамдар арасындағы күрделi қоғамдық қатынастың дамып 

жетiлуiн ауызша сөйлеу тiлi қанағаттандыра алмады. Сондықтан жазудың шығуы ең алдымен қарым-
қатынастың маңызды бiр құралына деген қоғамдық мұқтаждыққа қарыздар» - деп, жазудың қоғамға 

қажеттіліктен туғандығын айтып өтеді. Ахмет Байтұрсынов айтқандай, “Біздің заман – жазу заманы: жазумен 

сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман”. Жазу – адамдардың сезім сырларын, көңіл-күйлері 

мен ішкі ойларын хат түрінде, қағаз бетіне әртүрлі таңбалардың көмегімен еркін жеткізу десек, еш 

қателеспегеніміз болар. 

Қазіргі кезде қарым-қатынас жасау үшін көптеген желілік байланыс қосымшалары негізінде, әлеуметтік 

желілік коммуникация кеңінен белең алып кетті. тіпті, көптеген жұмысымызды жеңілдеткенін де 

мойындауымыз керек. Коммуникация – бұл жаңа техникалық байланыс құралдарының, оның ішінде спутниктік 

байланыс құралдарының, ақпаратты жолдау арналарының, ғаламдық ақпараттық желілерінің, трансұлттық 
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мультимедиалық құрылымдарының даму тарихымен тікелей байланысты. Біздің қоғамдағы қарым-қатынастар  

әлеуметтік коммуникация. Әлеуметтік желілік коммуникация барысында, жазбаша әңгімелесу алдыңғы орында. 

Контактілі байланыс кезіндегі ым-ишара, мимика, дауыс интонация ерекшеліктерін адамдар енді, дисткнтілі 

байланыс кезінде ішкі сезім, көңіл-күйлерін пунктуациялық арнаулы таңбалар арқылы бере бастады. Біздің 

дәстүрлі түсінігімізде тыныс белгілері айтайын деген ойды нақтылы, дәл түсінікті  етіп жеткізу үшін сондай-ақ 

баяндалмақшы пікірді  ала-құла етпей, айқын білдіру үшін қолданылады. Бұл – тыныс белгілерінің басты 

қасиеті. Және сөйлемнің синтаксистік, мағынасы қарай, интонациясына сәйкес арнайы орналасу орны бар. 

Уақытты үнемдеу мақсатынан туындаған болар мобильді хат алмасу кезінде кейбір тыныс белгілер дәстүрлі 
қызмет қалпынан, жаңаша түрде қолданылып жүр. Мәселен, жақша – жұптанып қолданылатын тыныс белгісі. 

Олар сөзге, сөз тіркесіне  немесе сөйлемге қосымша мән-мағына жүктеу, белгілі бір ойды анықтау, автордың 

ой-пікірін, көзқарасын аңғарта түсу үшін қолданылады. Жақшаға алынған сөздер мен сөз тіркестері баяндалып 

отырға ойды анықтай түсу үшін, кейде оның жеке мүшелерін түсіндіру үшін, оған ескерту жасау үшін, ойдың 

қайдан алынғандығын көрсету үшін қолданылады. Ал, бүгінде, жазудың жаңа байланыс түрі «жақшаның» бұл 

қызметтерін арттырып жіберген. Адам көңіл-күйін толық жеткізу үшін арнайы смайликтермен қатар, 

жақшаларды дара күйлерінде  жиі қолданамыз. Мысалы: 

1-әңгімелесуші: - Сен маған кітапты әлі әкеп бердің ғой)) 

2-әңгімелесуші: - Оқудан қолым босамай, саған жете алмай жатырмын ренжемеші((( 

Берілген мысалда жақша адамның екі түрлі көңіл-күйін жеткізіп тұр. Алғашқысында, тапсырмасын  

талап етуші, хабарламаны жіберуші  адам өзімен қарым-қатынасқа түсіп отырған екінші хабарламаны 

қабылдаушы адамға хатты оқығанда ұрыс ретінде қабылдамас үшін жымиюды «жабық  жақшамен» жеткізген. 
Ал, екінші қабылдаушы адам өзінің ішкі өкініш күйін талап етуші адамға әсерлі жеткізу мақсатында жауабын 

«ашық жақшамен» қайтарған. Яғни, психология ілімінде айтылғандай,  «қабылдау дегеніміз – дүниедегі заттар 

мен құбылыстардың біздің сезім мүшелерімізге  әсер ету нәтижесінде пайда болатын, сол заттар мен 

құбылыстардың тұтас қасиеттерінің адам санасындағы бейнесі»[2,74]. Белгілі бір затты сезіп түйсіну 

қабылдаудың айрықша қасиеті болып қабылатындықтан да екі әңгімелесуші өз жазбалары барысында, ішкі 

көһңіл-күйлерін, ойларын арнайы таңбалармен жеткізген. 

Немесе «?» белгісі – жазуда пайдаланылатын тыныс белгілерінің бірі. Әдетте сұраулы сөйлемнің соңына 

қойылады. Мысалы:  

Сіз маған қандай кітапқа тапсырыс бердіңіз? 

Ал енді вертуальді жазбаша қарым-қатынас кезінде: 

1-әңгімелесуші: - Менің кітабымды ертең әкеліп беріңізші, мүмкін болса!) 
2-әңгімелесуші: - ? (қандай) 

1-әңгімелесуші: - «Махаббат, қызық мол жылдар» 

2-әңгімелесуші: - Ок 

Әдетте, толық бір сұраулы сөйлемнен соң немесе сұраулық шылаудан соң қойылатын  «сұрау белгісі» 

интернет желісіндегі жазбада толық бір сөйлем орнына жұмсалып тұрғанын аңғарамыз. Мобильді хат алмасу 

кезінде, өзінің ерекше қызмет түрімен көп қолданылатын тыныс белгілерінің бірі – көп нүкте. Көп нүкте – 

белгілі бір себептермен ойдың аяқталмай қалғандығын немесе айтылмақшы пікірдің толық айтылмағандығын 

білдіру үшін қойылатын тыныс белгі. Ол мынадай жағдайларда қолданылады: 1. Өлең не прозалық текстен 

кейбір сөз, я кейбір тармақ түсіп қалса. 2. Алынған цитаттан сөз немесе сөйлем қалдырылған жағдайда. 3. 

Айтылмақшы ой желісі әртүрлі себептермен (булығып, ой бөлініп кету.т.б.) 4. Санамаланып айтылып жататын 

кейбір пікірлердің барлығын айта бермей, олардың кейбіреуін айтып жатудың артық екендігін білдіру үшін.  
1-әңгімелесуші: - бұл жайында сіздің пікіріңіз қандай? 

2-әңгімелесуші: - ... 

Байқап отырсаңыз, диалогтан та түсінікті-ақ. Алғашқы адамның сұрағына екінші адамның айтар ойының 

жоқтығы жай ғана көп нүктемен берілген. Бұл жердегі көп нүктенің дәстүрлі қызметі өз мәнін еш жоғалтпаған. 

Сонымен қатар, интертенпен жазбаша хат алмасу арқылы бізге беймәлім,  бұрын көріп-білмеген  жаңа тыныс 

белгілердің де пайда болғаны жасырын емес. Мәселен, }:, ->.  

Әр ғасырдың жаңалығы ғылымның қай саласына болмасын өз  әсерін тибізбей қоймасы анық. Сол 

секілді қазіргі таңда қарыштап, тоқтаусыз дамып жатқан жаңа технологиялар шеруі де өз кезегінде тіл білімі 

саласына  да өз әсерін тибізіп келеді. Жоғары көрсетілген мысалдардағыдай тыныс белгілернің жаңаша 

қолданысы мен жаңа сөйлесу, пікірлесу сәтінде қолданылатын белгілердің пайда болуы. Жңаша жазу тілінің 

қалыптасуы. Жаңаша жазу тілі, айта кеткеніміз жөн, біздің сараптамаларда көбіне-көп уақытты үнемдеуге 

құрылған. Пернетақтадан толық ойды толық жеткізер мәтінді теріп жатқанда кететін минуттарды, бүгінде бір 
ғана тетік арқылы, бір ғана белгімен қас қағым сәтте, секундта-ақ жеткіземіз.  Өркениеттің өрлеуіне аяқ басқан 

ғасырда уақыттың қымбат екендігі мәлім. Үнемдеу үшін  пайда болған жазба тілінің жаңа түрін осы кезде 

сауатсыздық деп сөкпей, керісінше, мобильді байланысудың жетілген түрі деуге келетіндей.  
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БІЛІМ БЕРУДЕ ЦИФРЛЫҚ ЖӘНЕ IT ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ НЕГІЗГІ 

ИНДИКАТОРЛАРЫ 

 

Сакебаева Н., Нурина Ж., Мустояпова Г. 

Ақтөбе политехникалық колледжі 

 

В статье рассматривается опыт общественных организаций в внедрении коммуникационных технологий. 

А также говориться об исполняемых работах, которые ведутся в соответствии с Программой информатизации 
среднего и профессионального образования. 

Еуропалық қоғамдықта ең танымды факт білім беру жүйесінде ақпараттандырылған және  

коммуникацияландырылған технологияны /АКТ/ қолдану болып табылады. Бұған себеп белгілі бір дәрежеде 

комуникация және технология индустриясындағы ең жоғарғы прогресс болып табылады. Осыған байланысты 

білімді дамыту мақсатында еуропалық региондық және ұлттық программалар, компьютрлендірудегі 

инвистициялар, мұғалімдерді талапқа сай қайта даярлау, жаңа оқу жоспарларын жасау жатады. 

Қазіргі уақытта білім беру мекемелерінде мұғалімдер АКТ-ны оқыту процесінде жүйелі түрде қолдану 

цифрлық  және IT технологияны негізгі индикаторы болып табылады. 

Қайта білім берудегі кейбір алшақтықтарға қарамастан, Еуропалық мемлекеттерді білім беру саясатында 

АКТ білім берудің құрылымы мен іс-әрекетін  анықтайтын ең негізгі фактор. 

Білім беруде АКТ қолданудың негізгі проблемасы және осы облыстағы өзгерістердің динамикасының тез 

дамуы соншалық, Евростат (Eurostat) жыл сайынғы есебінен басқа, Еуропаның білім берудің негізгі 
көрсеткіштерімен қатар тәуелсіз Юридайс (Eurydice) есебі білім берудің АКТ индикаторы бойынша жарыққы 

шығып отырады. 

Қазіргі кезде Еуропалық мемлекеттер: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, 

Италия, Голандия, Австрия, Болгария, Чехия, Латвия, Литвия, Словения, Словакия, Великобритания, Норвегия, 

Эстонияның білім беруде АКТ қолдану индикаторлары туралы және АКТ облысындағы білім беру саясаты 

туралы ақпараттандырылған.  

Еуропалық білім берудегі  (Eurobarometer) АКТ қолданудың негізгі индикаторлары. 

1. Білім беру саясаты. 

2. Мақсатты жобалар. 

3. Бюджетті қарастырудағы түйінді мәселелер. 

4. АКТ оқыту, зерделеу. 
5. АКТ сабақ беруде қолдану. 

6. Мұғалімді міндетті түрде қайта даярлаудағы АКТ. 

Қазіргі уақытта АКТ дамуы білім беру саясатының ең негізгі бөлінбес компаненті болып табылады. 

Барлық еуропалық мемлекеттерде осы есепте ресми құжаттар (заңдар, декреттер, жарлық, іс-әрекет жоспарлары 

мен бағдарламалар, өкім, кепілдемелер ). Барлық мемлекеттерде бұл құжаттар міндетті білім беруде (бастауыш 

және орта) кейбір жағдайларда мектепке дейінгі және жоғарғы білім берудегі талаптарға сай  қаралған. 

 Барлық мемлекеттерде практикалық шаралар және орталықтандырылған бастама, ұйытқы, ресми 

кепілдемелердің орындалуын бақылаудың іске асуын жүзеге асыратын арнайы  мекемелер құрылған. 

Бұндай мекемелер әр мемлекеттерде әр түрлі, бірақ олардың міндеттері мен жауапкершіліктер мына 

талаптарды қанағаттандырады: 

1) бағдарламаны шешу есебімен мақсатын анықтау. 
2) аппаратық таңдау және бағдарламамен қамтамасыз ету. 

3) мұғалімдерді даярлауды ұйымдастыру. 

4) оқу бағдарламасымен қамтамасыз етудің нұсқауын ұйымдастыру.    

5) жергілікті және ішкі ұйытқының үйлестірілуі және қадағалануы. 

6) шешілген және жеткен жетістіктердің жауапкершілігі. 

7) бағдарлама мен шешулердің орындалу жолын бағалау және ақпарат жинау. 

 Барлық мемлекеттерде орта және  кәсіптік  білім беруді дамыту мақсатында жүргізілеті арнайы жобалар 

ұзақтығы 5-10 жыл. Негізінен жобалар жалпы мемлекеттік және аймақтық маштапты қамтиды. Негізгі 

жобалардың мақсаты бір-біріне ұқсас. Бұлар мекемелерді жабдықтармен  жаңарту, оның эксплуатациясын 

қамтамасыздандыру, Интернетке кіруді ұйымдастыру, жаңа оқу бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеу, 

мұғалімдер дайындау оқушылардың арнайы дағдысын дамыту, білім беруде Интернетті практика жүзінде 

пайдалану.  
Жалпы түйінді мәселе АКТ жобалармен қаржыландыру процедураларын сипаттау болып табылады. 

Мемлекет дәрежесінде есептеуіш техникаларды сатып алу  және қызмет көрсету бюджеті туралы ақпарат алу 

өте қиын, себебі осы облыс бойынша жауапкершілік және өкілеттік өзара федералдық дәрежеде және желілік 

дәрежеде бөлінеді. Ұқсастық себебі бойынша техниканы сатып алу мен кадрлерді дайындау арасында бюджетті 

бөлуді сипаттау қиын, соның өзінде материалдық ресурстардың шығыны кейбір жағдайлардың басым 

көпшілігінде негізгі болып табылады. 

Орта дәрежелік қадамда білім беруде АКТ-ны оқыту, зерделеу негізгі мақсаты өзіне мыналарды қосады:  

 Программалау дағдысын қалыптастыру. 

 Электрондық кестелермен, тексттік редакторлармен және т.б. қолдануды оқыту. 
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 Желі және т.б.бойынша ақпарат іздеуді оқыту. 

 Желі бойынша қарым-қатынас  жасауды оқыту.  

Кейбір мемлекеттерде қосымша осы тізімге технологияның тарихын оқыту, зерделеу жоспарын, 

интелектуалдық меншік проблемасын, мамандандырылған қызметтердегі компьютердің ролін қосады. 

Сонымен қатар АКТ-ның қоғамдағы ролін оқытады, ақпараттардың тиімділігінің проблемаларын зерделейді. 

Қазіргі уақытта білім беру мекемелерінде мұғалімдер АКТ-ны оқыту процесінде жүйелі түрде қолдану 

цифрлық және IT технологияны негізгі индикаторы болып табылады. Негізінен компьютерлер Интернетте 

ақпаратты іздеу және қарым-қатынас жасау үшін қолданылады. АКТ-ны оқу процесінде қолдануда негізгі 
кедергі Интернетке кірудің қиындығы және жабдықтардың жеткіліксіздігі. Бұл техникалық проблемалар 

шешілгеннің өзінде АКТ-ны қолданудағы негізгі кедергілер желідегі ақпараттардың тиімділігінің 

жеткіліксіздігі және сенімсіздігі.  

АКТ облысы бойынша маманданған, білімін көтерген әрбір мұғалім оқушылардың компьютерлік 

дағдысын қалыптастыруда оқушыны сенімді түрде басқара алады. Еуропалық мемлекеттердің жартысынан 

көбінде  АКТ орта және арнаулы білім беру жүйесіндегі мұғалімдердің  кәсіптік дайындығын даярлаудағы оқу 

жоспарының мідетті пәні болып табылады. Бірақ кейбір жағдайларда бұл талаптар жалпы және ресми мәлімдеу 

сипатта болып қалады. Кейбір мемлекеттерде АКТ облысындағы студент-педагогтарды даярлауда талаптар 

жасақталмаған. Осы жағдайға байланысты АКТ облысында студенттерді мамандыққа даярлаудың тіркесушілігі 

және сабақтастығы жөнінде сұрақ туады. 

АКТ -ақпараттандырылған және коммуникацияландырылған технология  

Қолданылған  әдебиеттер 

1.  Еуропалық білім берудің ақпараттық желісі бойынша дайындалған. htth://www.eurydice.old.  

2. Қазақстан Республикасының кәсіптік жоғары, қосымша кәсіптік білім беретін білім беру ұйымдарында 

қашықтық нысаны бойынша оқытуды ұйымдастыру ережесі, 2017ж 
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Қазақстан Республикасының 11 қазан 2011жылы жаңа қабылданған «Діни қызмет және діни бірестіктер» 

заңында былай делінген: 

Қазақстан Республикасының өзін демократиялық, зайырлы мемлекет ретiнде орнықтыратынын, әркiмнiң 

ар-ождан бостандығы құқығын растайтынын, әркiмнiң дiни нанымына қарамастан тең құқылы болуына 

кепілдік беретінін, халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани өмірінде ханафи бағытындағы исламның және 

православтық христиандықтың тарихи рөлін танитынын, Қазақстан халқының діни мұрасымен үйлесетін басқа 

да діндерді құрметтейтінін, конфессияаралық келісімнің, діни тағаттылықтың және азаматтардың діни 

нанымдарын құрметтеудің маңыздылығын танитынын негізге алады. [1] 

Бірнеше ланкестік әрекет байқалған Қазақстан аумағына діни экстремизм тақырыбын талқылаудың жаңа 

сипат алғаны оны барынша ауқымды қарастыруды қажет етеді. Елдегі діни ахуалды 90-шы, тіпті 2000 

жылдардағы жағдаймен салыстыруға келмейді. Өйткені 15 жылдан астам уақыт ішінде уаххабиелік доктринаны 
қазақ қоғамына ендірушілер айтарлықтай тәжірибе жинады. Сондықтан жекелеген аймақтардағы діни ахуалды 

бөлек-бөлек зерттеу қажеттілігі туып отыр. Оның себебі бар. Әсіресе, Қазақстанның батыс аймағындағы діни 

экстримизм мәселесі өз алдында бөлек күрделі тақырып. Себебі тұтас батыс аймақ: Атырау, Ақтөбе, Батыс 

Қазақстан, Маңғыстау облыстарының жергілікті басқарушы билік органдары  аталған тақырыппен бетпе-бет 

кездесті.  Жаңа діни ағымдарды насихаттаушылар өздерінің уағыздарымен жұрттың жүрегін жылытып, 

қайғырғанға жұбаныш айтып, жұмыссызға  жұмыс беріп, қайырымдылық ас беріп, үмітсізге болашақта 

бақытты өмірді уәде етумен өз қауымдарына тартып, талай миссионерлік жұмыс жүргізуде. Соның нәтижесінде 

Қазақстанда қазір  5000 (бес мың) ға жуық діни ағым ресми тіркеуден өтті. Бұл ағымдарға мүше болып 

кіргендердің ішінде туған-туыстарынан, отбасынан айырылған, жұмысынан босап, досжарандарымен 

түсінісуден қалған адамдар осы адамдардың шырмауына түсті. 

Қазақстанда түрлі дәстүрлі емес діни ұйымдар саны өсуде. Бас – аяғы жиырма жылға жетпейтін уақыт 

ішінде «сайентология шіркеуі» (статистикалық есеп бойынша: 2003ж.-1; 2008ж.-5; 2009ж.-4), «Кришнаны тану 
қоғамы» (есеп бойынша: 2008ж.-12; 2009ж.-10;),Фархад атаның жолын қуған «Үмбеттер», «Ата жолы» 

(басқаша атауы «Ақ жол»), «Иегова куәгерлері» (есеп бойынша: 1990ж-27; 2003ж-100; 2008ж-76; 2009ж-78), 

т.б. толып жатқан дәстүрлі емес діни ұйымдар (есеп бойынша: 2003ж-51; 2009ж-44;) «Елуіншілер», (есеп 

бойынша: 1990ж-42; 2003ж-32; 2008ж-48; 2009ж-51) еліміздің түкпір – түкпірін жаулап үлгерді. Көптеген 

отбасының шырқы бұзылып, түтіні түзу ұшқан талай шаңырақ ортасына түсті. Өкініштісі, діни сауаты әлі 

кемеліне келмеген азаматтар олардан қалай сақтану керектігін, қандай жолмен тойтарыс беруге болатындығын 

жете біле бермейтін сыңайлы. Қой терісін жамылған қасқыр тәрізді, діннің атын жамылған теріс пиғылды 

ағымдар қоғамның тұрақтылығына қауіп төндіруі мүмкін екендігіне енді ғана ой жіберіп жатқандаймыз. 
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Жалпы, дәстүрлі емес діни ағымдардың көздеген мақсаты – халықты, айтқанға көнетін ойсыз топқа 

айналдырып, оларды жанды қуыршақ сияқты басқару, санасына әмір жүргізу болып табылады. [2] 

Қазақстандағы дәстүрден  тыс ағымдардың барлығы дәстүрлі діндердегі Құдай туралы, адамның сенімі 

туралы ілімдерді, жалпы адамгершілік принциптерін негізге алып, біраз өзгертулер кіргізумен оларды жаңа ілім 

реттінде жариялайды. Бұл ілімдерде баса назар аударатын нәрсе - оларда тіл, ұлттық мәдениет, патриотизм 

мәселелері құндылық болып саналмайды. Құдай алдында барлық адам бірдей, сондықтан оның жерді иемденуі, 

ұлт болуы, өзіндік ерекшелігінің болуы міндет емес. Мұндай көзқарас әлемдегі ешқандай елдің саясатына 

сәйкес келмейді. Барлық елде гуманистік принципті ұстана отырып, өз ұлтының тілін, мәдениеттін, ерекшелігін 
сақтауға, сонымен қоса оларды дамытуға, қорғауға көңіл бөлінеді. Тағы атап айта кетер мәселе - бұл ағымдар 

өздерінің миссионерлік жұмысында психотехника тәсілін қолданады. Оның сан алуан әдістерін барлық 

психолог ғалымдар дәлелдеп отыр. Әлемдік тәжірбиеде осы ағымдардың жұмысына байланысты аса ауыр 

қылмыстық істердің әшкерленгендігі туралы да жеткілікті фактілері бар. Сондықтан да, Қазақсандағы көп 

конфессиялы қоғамның осы қауіптен аман қалуы мүмкін деп қол кусырып отырмай, қауіптің алдын алу 

шараларын жасау, қоғамның діни сауаттылығын арттыру, жастарды рухани тәрбиелеу кезек күттірмейтін өзекті 

мәселе деңгейіне көтеріп отыр. 

Қазақстан Республикасының дамуының өзіндік бір ерекшелігі қоғам өміріндегі дін рөлінің нығаюы. 

Дінге сенушілік саны да жылдан – жылға өсуде, ғибадат үйлері көбейіп, халық арасында Исламның беделі арта 

түсуде. Дегенмен, соңғы жылдары қоғамымыздағы алаңдатқан түрлі атпен ел ішінде іріткі салып жүрген 

адастырушы таптарда шығып жатыр. Соңғы кездері Мысыр, Пәкістан, Үндістан және Сауд Арабиясы елдерінен 

қысқа курстарда оқып келген діншілдер мен жергілікті діндарлар арасында келіспеушіліктер жиі байқалуда. 
Дәстүрлі діндер емес діни ұйымдардың тікелей ықпал-әсерімен жастар арасында мемлекеттік мамандарды 

құрметтемеу, әскери борышын өтеуден бас тарту сияқты келеңсіздіктер алуда. [3] 

Қазіргі таңда діни экстремизм көрінстері жоқ деп айту қиын, шет елдерден келіп жұмыс істеушілер 

арасында діни экстримизмді қолдаушылар жоғына кім кепіл?! Біз, өз істеріміз арқылы келеңсіз жағдайлардың 

белең орын алып кетпеуіне ықпал жасауға тиспіз. Дін атын жамылып, еліміздің егемендігіне, конституциялық 

құрылысына қарсы ланкестік, экстремистік пиғылдағы түрлі ұйымдардың да рөлі зор. Ел егемендігін, 

аумағының тұтастығын, бейбітшілік пен ынтымақтастық  қамтамасыз ету үшін қоғамдық бірлестіктердің де 

маңызын атап өткен жөн. Атыраудағы жағдай, Ақтаудағы түрмеден қашу, Алматыдағы атыс-шабыс, Семей 

тағы басқа өңірлердегі зираттарға шабуыл, Ақтөбедегі жарылыс және Шұбаршы, Кеңкияқ өңіріндегі атыстар, 

міне, мұның бәрі дінге деген тосқауылдың жоқтығы. Сол адамдардың барлығы өз ұлтымыздың өкілдері екенін 

еріксіз мойындай отырып, жүрегіңді ұстамайтын амалын қалмайды. Осы аталған жағдайлардың барлығы 
республикамыздың криминогендік жағдайына да әсер етеді. Яғни, одан да қоғамдық қатынастардың 

күрделенуіне байланысты елімізде қылмыстылықтың түрлері көбейіп, соның ішінде діни қылмыстардың 

қоғамда етек жайыуы қылмыстық статистиканы одан әрі күрделендіруде. Сондықтан қай уақытта да сақ 

болуымыз қажет. Бұл мемлекеттің ірге тасын шайқайтын зиянды құблыстар. Осындай қоғамымыздағы жат 

ағымдардан сақтандыру мақсатында арнайы мекемелермен қоғамдық бірлестіктер республика жұртшылығын, 

әсіресе, жастарды теріс ағымның жетегінен арашалап қалу, әрекетімен мықтап айналысып отырғаны белгілі.  

Әрбір ұлтты ұстап тұрған үш алтын дөңгелек бар: тіл, дін, жер. Міне, осы үшеуі мықты болса, ол 

халықтың рухы биік саналады. Біз қай жағынан болсын ақсап тұрмыз. Дін туралы заңымыздың 

былқылдақтығынан сырттан жат діндер секталардың өкілдері миссионерлері 90-жылдардан бастап елімізге лап 

берді, ынтымағымызға ірткі салуда. Ендеше шетел асып, діни сауатын ашқысы келетіндерге тосқауыл қоятын 

кезде жеткен секілді. 
Айта кетерлік жайт - жастарымыз саналы түрде өзге діннің ағымында кетіп жатқан жоқ, олар діни 

сауатының төмендігімен қоғамдағы алдын - алу жұмыстарын жеткіліксіздігі салдарынан адасып жүр. Сондай-

ақ бүгінгі қоғамда орамал жамылған қарындастарымыздың қай ағымда екенін айтып беретін дінді саралап 

зерттейтін институттардың жоқтық себебі тағы бар... ең бастысы, осынау дін саласындағы бей – 

берекетсіздіктердің бәріне тыйым салар «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңды қатаңдату 

жайында көптен бері айтылып келген, енді міне, жоғарыда айтылған жағдайлардан кейін, бұл мәселе қолға 

алынып, заңға көптеген өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.  

Дамыған елдің қатарына қосыламыз десек, алдымен дініміз бен тілімізді бір жолға қойған дұрыс болар. 

Еліміздің ертеңі жастар, солардың өзге діннің етегінде кетпей дұрыс жолды таңдау үшін үлкен шаралар 

атқарылып, жат қылықтарға тосқауыл қойылса, еліміздің болашағы өркендейді деп сенемін.  

Қолданылған әдебиеттер 

1. ҚР заңы. «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Астана. 2011ж. 
2. www. google.kz 

3. www. dinislam.kz 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕСІРТКІ ҚЫЛМЫСЫНЫҢ 

АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 

 

Бақытжан М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі таңда нашақорлық мәселесі еліміздің тұрғындарының денсаулығына және ұлттық қауіпсіздігіне 

зор қауіп төндіріп тұр. Есірткіге әуестенушілердің көбеюі әлем жұртшылығын қатты алаңдатып отыр. Есірткіге 
құштарлық, әсіресе, жастар арасында кеңінен таралуы бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналуда. Осы қоғамдық 

дерттің алдын алу, оның шырмауына жастардың түсіп қалмауы үшін қазіргі күні түрлі алдын алу шаралары 

кеңінен қолға алынуда. Алдымен ең негізгі осы құмарлыққа әкеп соқтыратын препараттардың неден 

жасалынатыны және қандай жағдайға жеткізетіні туралы айта кетейін: 

Токсикомания – булармен, газдармен демалу. Токсикоманияның кейбір формалары ароматтық және 

басқа да заттар, мысалы тұрмыста қолданылатын ацетон, бензол арқылы таралады. Бұл ерітінділер, 

тазартқыштар, синтетикалық желімдер, никробояулар, дақтарды кетіретін сұйықтықтар және т.б. Үйде негізінен 

дезодорант-спрей, шашқа арналған лак, жиһазды тазартуға арналған сұйықтық, тырнаққа арналған лак, бензин 

және с.с. 

Токсикоманияның әсерінен бұлшық ет аурулары, жүріс-тұрыс бәсеңдеуі, салмақ жоғалту, бауыр мен 

бүйрек қызметінің бұзылуы, бас миының және жүйке жүйесінің бұзылуы, еске сақтау, ойлау қабілеттерінің 

әлсіреуі сияқты ауруларға, ал әрі қарай Асфиксия (демалу жағдайы), есінен тану, кома кенеттен өлуге әкеледі. 
Марихуана – кептірілген, ұсақ туралған жапырақтың, тұқымдар мен жасыл, қоңыр немесе сұр түсті сора 

гүлдерінің қосындысы. Марихуана – көптеген елдерде, оның ішінде Қазақстанда көп таралған заңсыз есірткі. 

Марихуананың ықпалындағы адамның басы айналады, жүрісі бұзылады, үнемі күле береді. 

Марихуананы шегу зиян емес деп көбі солай санайды. Алайда, ол денсаулыққа үлкен зиян келтіреді. 

Героин - ең алдымен опий болады, содан морфин алады, одан героинді шығарады. Героин морфийден 

бірнеше рет күшті. Ол қыздырғаннан кейін тамырға егіледі, шегіледі, онымен демалады. Нашақорлар түнде 

ұйықтай алмайды, қан қысымы төмен болады, ине салудың нәтижесінде қан тамырлары бүрісіп, қатайып кетеді, 

бауыр және бүйрек ауруларымен, гепатитпен, СПИД-пен ауырады. 

Кокаин – коки өсімдігінен шығарылған, негізінен ақ ұнтақ тәріздес есірткі. Кокаин ұнтағын ұсақтап 

мұрын арқылы тартады немесе тамырға енгізу үшін езеді. 

Экстази – 1987 ж. Испанияда болған бір дискотекада «экстази» таблеткасын «медициналық атауы-
(метилендиоксиметиламфетамин)» музыкамен біріктіруден болған эффект «ашылды». Жеңілдік сезіледі, күш-

қуаты күшейеді, көңіл көтеріп, бірнеше сағат қатарымен шаршамай билеуге болады. «Экстази» 2 сағаттан 8 

сағатқа дейін әрекет етеді. Алайда «Экстазиден» қайтқандардың саны көп. Ол ең қауіпті есірткі құралдарының 

қатарына саналып, БҰҰ-ның барлық елдерінде тыйым салынған.  

Осы орайда аса әрекетті шара бұл заңнаманы күшейту. Халықаралық тәжірибе бүгінгі күні есірткімен 

күресуде қылмыстық шараларды қатаң қолдануды талап етеді. Великобританя, Бельгия, Греция, Ирландия, 

Канада, Франция және басқа да елдер осы қылмыстар үшін өмір бойы бас бостандығынан айыруды белгіледі. 

Есірткіні сатқаны үшін өлім жазасына кесу Иран, Қытай, Сингапур, АҚШ және Тайланд заңнамаларында 

көрсетілген. 

Президент өзінің «Қазақстан -2050: Барлық қазақстандықтардың әл-ауқатының артуы, қауіпсіздігі және 

хал-ахуалының жақсаруы» деп халыққа жолдаған жолдауы төмендегіні көрсетті: «Есірткіні жеткізгені және 
таратқаны үшін қатаң жазалау қажет. Есірткі – ерекше және өлімге әкеліп соғатын сфера және бұл жерде 

гуманизм принциптері қаншалықты қолданғаны толғандырады. Бір жағынан – оны жеткізіп, таратушы адамның 

өмірі, ал басқасында - оның «көмегімен» есірткіні пайдаланушының өмірі тұр. 

Қазіргі таңда Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы біздің республикамызға есірткі бизнесімен 

күресу үшін қаражат бөлуде, өйткені көпшілігімізге белгілі Қазақстан есірткі транзитінің үстінде жатыр. Атап 

айтқанда, Оңтүстік Батыс Азия, Ауғанстан елдерінен Ресейге, одан әрі Батыс Еуропаға асырылатын есірткілер 

еліміздің кең даласын өтіп шығуда. Оның өзі біздің аймағымызға есірткінің контрабандалық транзиттік жолмен 

өтетіндігіне байланысты «Жібек Жолы» деген атауды іліп отыр. Бірақ бұл арнайы қызметкерлердің іс 

қимылдары ойдағыдай еместігін білдірмейді, өйткені бір ғана Ұлттық Қауіпсіздік органдарының есірткі 

бизнесімен күрес саласындағы жетістіктерін айтсақ таңғаларлықтай. 

Ең бастысы – «аурудың алдын алу». Статистикаға жүгінсек, елімізде елу алты мыңдай нашақор тіркелген 

екен. Бұл ресми дерек бойынша тіркелгені, ал, есепте жоқтары қаншама? Сосын, бір қызығы, есірткіге 
тәуелділіктен небәрі бір-екі пайыз нашақор емделіп шығады екен. Сондықтан, ең дұрысы – нашақорлықты 

емдегеннен бұрын, оның алдын алу, жастардың санасына есірткінің зияны туралы ақпаратты молынан беріп, 

оларға егжей-тегжейлі түсіндіру, қолда бар мүмкіншілікті кеңінен пайдалана отырып, жастар арасында 

нашақорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру. Бүгінгі біздің мемлекетіміздің де ұстанымы осы. 

Жалпы, Ақтөбе көлік аймағында есірткінің заңсыз айналымына байланысты қылмыстарды анықтау мен 

нашақорлықтың алдын алу бағытындағы мақсат — қырағылықты күшейтіп, жұмысты одан әрі жандандыру. 

Қазіргі таңда қоғамымызда есірткілік заттарға және оның бизнесіне қарсы күрес күшейіп отыр. 

Есірткі заттар-адамның психикасына әсер ететін, одан әрі организмді бүлдіретін синтетикалық немесе 

табиғи тектес заттардың жиынтығы. 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 9 наурыздағы № 186 қаулысымен бекітілген тізіміне 

медициналық мақсатта пайдалануға тыйым салынған есірткі заттардың 72 атауы көрсетілген. Бұларға гашиш, 

анаша, героин, кокаин, каннабис, апиын және тағы басқа заттар жатады. 

Психотроптық заттар-адамның психикалық функциясына әсер ететін қауіпті заттар. Тізім бойынша 

мұндай заттардың 38 атауы берілген. Оларға аминорекс, месхалин, метамфетамин, псилоцин жатады. 

Заңсыз сақталуға немесе айналымға шығарылған есірткі құралдарын, психотроптық заттарды шағын, ірі 

және өте ірі мөлшерлерге жатқызу үшін жиынтық кестеге жүгіну қажет. Жиынтық кестеге сәйкес көрсетілген 

заттар ірі мөлшерге жатпаса, онда іс-әрекетте көрсетілген қылмыс құрамы болмайды. 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 296-бап. Есірткі, психотроптық заттармен, сол 

тектестермен, прекурсорлармен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу 

1. Қоғамдық орындарда есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді, прекурсорларды 

медициналық емес тұтыну – деп көрсетілеген. 

Ескертулер. 

1. Есірткі және психотроптық заттардың мөлшері "Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер, 

прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" 

Қазақстан Республикасының Заңына қоса берілген, Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, 

психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы 

жиынтық кестеде айқындалады. Есірткі мен психотроптық зат тектестердің шағын, ірі және аса ірі мөлшері 

өздері тектестері болып табылатын есірткі және психотроптық заттардың шағын, ірі және аса ірі мөлшеріне 

сәйкес келеді. 
2. Жеке тұтыну үшін сатып алған есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді, прекурсорларды өз 

еркiмен тапсырған не есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді медициналық емес мақсаттарда 

тұтынуына байланысты медициналық көмек көрсетiлуi үшiн медициналық мекемеге өз еркiмен барған не 

есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердің, прекурсорлардың заңсыз айналымына байланысты 

қылмыстарды ашуға немесе олардың жолын кесуге, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуге, қылмыстық 

жолмен табылған мүлiктi табуға белсендi түрде ықпал еткен адам осы бап бойынша қылмыстық 

жауаптылықтан босатылады. 

Балалар мен жасөспірімдерді тұрғылықты жері бойынша дене шынықтыру және спортпен айналысуға 

тартып, бос уақыттарын ұйымдастыру бойынша балалар мен жасөспірімдер клубтарының жұмыстары 

жалғасып келеді. 

Жоғарыда айтқанымдай есірткіге қарсы талай-талай күрес шаралары жүргізілгенімен, нәтижесі сонда-да 
көңілден шығатындай емес, өйткені біз есірткіге қарсы күресеміз дейміз де, оған тамаша жарнама жасаймыз. 

Дегенімен, қол түсірудің керегі емес, Қазақстан Республикасы Басшылығының жүргізетін есірткі 

пайдаланушылар мен есірткі бизнесіне қарсы күрес бағдарламаларына сәйкес, республикамыздың әр 

облысында қоғамның салауаттылығы үшін қолдан келген амалдарды қарастырып, бар күшімен еңбектенетін 

Ұлттық Қауіпсіздік Комитеттері және құқық қорғау органдары жұмыстануда. 

Бүгінгі күні біздің елімізде осы есірткі мәселесі жайлы толғанбайтын адам қалмаған болар. Әсіресе, 

қазіргі кезде жастар мен жеткіншектер арасындағы есірткі мәселесі аса күрделі мәселе болып отыр, бұл 

нәубеттің әрбір үйге, әрбір сыныпқа, әрбір отбасына енуі мүмкін – шұғыл қимылдау қажет. Статистикалық 

есептерде – бұл көрсеткіштер, ал адами тұрғыда – бұл тірі жандардың өмірі. Солардың әр қайсысына 

барлығымыз бірлесіп, педагогтар, дәрігерлер, ата-аналар және жеткіншектердің өздері де қолғабыс беруіміз 

керек. 
Елдегі есірткімен байланысты жағдайды жақсарту бойынша ауқымды жұмысты біз барлығымыз жұмыла 

атқаруымыз қажет. Сонда ғана біз оңтайлы нәтижелерге қол жеткізе аламыз. Қолдау болмаған жерде бір де бір 

іс табысты аяқталмайды. Күш-жігерімізді біріктіріп, елдегі қоғамдық есірткі иммунитетін құруға бағыттауымыз 

керек. Ең бастысы–есірткі бизнесіне және нашақорлыққа қарсы бірлесе отырып, күресуіміз қажет. 
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ТЕРГЕУ ЭКСПЕРИМЕНТІНІҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ 

 

Әбубакиров Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қылмыстық істі тергеуде жұмыстың эксперименттік әдісін дәлелдеуімен, тергеуші әрекетінің негізгі 

мазмұны болып табылатын, тәжірибеден тұратын тергеу эксперименті, тергеу әрекетінде өз мазмұнын алып, 

маңызды рольді иеленді. 
1959-1961 жылдары Қылмыстық іс жүргізу кодексін қабылдамастан бұрын заң әдебиеттерінде және 

тәжірибеде тергеу экспериментінің түсінігі мен мәніне екі көзқарас қалыптасты. 

Бірінші көзқарасты жақтаушылар тергеу экспериментін дербес тергеу әрекеті болып табылмайды, ол 

өзінде тергеулік қараудың бір түрі ретінде көрсетеді немесе қандай да бір тергеу экспериментін жүргізудегі 

дәлелдемелерді тексеруді тактикалық қабылдау деп есептейді. Бұл көзқарастың өкілдері: іс жүргізушілер – 

М.С.Строгович, М.А.Чельцов, Р.Д.Рахунов, ал криминалисттер қатарынан – Н.И.Тарасов-Радионов (өзінің 

бірнеше еңбектерінде), Л.И.Винберг. 

Тергеу экспериментін дәлелдемелерді тексеретін құрал ретінде анықтап, М.С. Строгович былай деп 

жазды: « Ол өзінің заңдық табиғатына басқа емес, қараудың ерекше бір түрі ретінде оның екінші бір бөлігі 

сияқты көрсетіледі» [1;245-246]. М.С. Строгович сонымен бірге тергеу экспериментінің жай қараудан 

айырмашылығын белгілеп, ешқандай ерекшелігіне қарамастан тергеу эксперименті әрқашан қарау болып 

табылады, жерді немесе затты қарайды деп тұжырымдады. 
М.С. Строгович соңғы көптеген еңбектерінде, яғни «тергеу эксперимент – тергеудің жеке қабылдауы, 

қараудың ерекше түрі деп атаған кезде бұл айқындаманы өзгерткен жоқ. 

Кейіннен бұл сұраққа қатысты аздаған нақты ойды М.А.Чельцов айтты.  

Ол тергеу экспериментімен тергеудің ерекше тактикалық қабылдауы түсіндірілетінін, және қандай да бір 

істің мән-жайларын қайта жаңғыртуға бағытталғанын, Қылмыстық іс жүргізу кодексінде тергеу эксперименті 

туралы көрсетілмегенін айтып, ол бәрінен да дұрысы «тергеу эксперименті қараудың хаттамасымен 

толтырылады» деп айта алды [2;271]. Бұл ұсынымнан мынадай тұжырым шығаруға болады: автордың ойына 

сәйкес тергеулік қараумен біртектес. 

М.А. Чельцов тергеу экспериментінің түсінігіне қатысты ойынан айнып, көптеген жыл өткеннен кейін, 

ол енді тергеу экспериментін процесс әрекеті ретінде (басқа тергеу әрекетінің түрі емес) жазды, оның 

анықтамасын баяғыша анықтап, аталған деректің аталған шартта пайда болу мүмкіндгін тексеру мақсатында 
анықталған нақты мән-жайды қайта жаңғырту деп айтты. 

Р.Д. Рахунов тергеу экспериментіне тек сарапшының қатысуы өзекті деп ойлап, мынадай шешімге келді: 

«тергеу экспериментін анықталған оқиғаның жағдайын қайта жаңғыртуда қорытындыланып, өз мінездемесімен 

қараудың бір түрін көрсетеді». 

Тергеу экспериментін тергеулік қараудың бір түрі деп А.И. Винберг санады. 

П.И. Тарасов-Радионов бұл сұраққа қатысты өзінің алғаш еңбегінде тергеу эксперименті «қайта 

жаңғырту» немесе оны қылмыс немесе оқиға немесе оның жеке элементтері немесе оқиға орын алған орын мән-

жайын қайта жаңғырту ретінде анықтап, тергеуде тактикалық қабылдау деп атады. 

Тергеу экспериментінің мақсаты оның ойынша дыбысты тексеру және істің мән-жайын жақсылап 

анықтау. 

«Тергеушінің көз алдындағы кітабының» алғы сөзінде тергеу экспериментін таныстырғанда, 
П.И.Тарасов-Радионов тергеу эксперименті – бұл тергеулік қараудың бір түрі» деп тіке айтты. Алайда сонда ол 

шын мәнісінде эксперименттің түсінігі туралы айтылған ойды әшкерилеп, эксперимент пен қараудың пайда 

болуының арасындағы айырмашылықты белгіледі. Автордың сондай қарама-қайшы айқындамасы айқын 

ашылды және оның соңғы бір еңбегінде ол мойындауға мәжбүр болған сәтте, тергеу экспериментін егер оны 

тергеулік қараудың түрі ретінде қарағанның өзінде «өзінің жаңа сапасында тергеулік жұмыстың жаңа үлгісінің 

даму тарихы қызмет етеді» деген ойды соңғы негіздеме үшін шығарады. 

Оқымыстылардың пікірін түйіндеп, тергеу экспериментінің түсінігіне қатысты бірінші көзқарасты 

қолдаушылар келесілерді айтты: 

А. Тергеу эксперименті дербес тергеу әрекеті болып табылмайды, оны не басқа тергеу әрекетін өндіру 

кезінде жүзеге асыратын тактикалық қабылдау ретінде қарауға болады, не қандай да бір тергеу әрекетінің түрі 

ретінде (мысалға қарау) қарауға болады. 

Ә.Тергеу экспериментінің мақсаттары дәлелдемелерді тексергенде немесе істің мән-жайын анықтағанда 
қорытындыланады. 

Б. Эксперимент пен басқа тергеу әрекетерінің арасында оларды жүргізу мақсаты бойынша ерекшеленеді, 

мазмұны бойынша тергеу экспериментінің дербес мінездемесі болмайды. 

Екінші көзқарасты қолдаушылар тергеу экспериментін басқа тергеу әрекеттерінен өзінің мазмұнымен, 

тапсырмасымен және жүргізу тәсілімен ерекшеленетін дербес тергеу әрекеті деп санайды. Бұл пікірді 

жақтаушылар М.М.Гроздинский, А.А.Пионтковский, Н.В.Терзиев, В.П.Колмаков, Г.М.Миньковский, 

Л.Е.Ароцкер, Н.И.Гуковская, М.М.Выдря, Ф.К.Диденко, Р.С.Белкин және басқалары. 

1959-1961 жылдары Қылмыстық іс жүргізу кодексі қабылданғаннан кейін, бірақ оқымыстылар, соның 

ішінде М.С.Строгович тергеу экспериментін қараудың бір түрі ретінде анықтады. Бұл әрине біздің ойымыз, 
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қолданыстағы іс жүргізушілік заңнама қолданғанға дейін, тергеу экспериментін өндіру регламенттелген жоқ 

деп түсіндіруге болады, содан соң жеткілікті таратылғаннан кейін, осы тергеу әрекетін жүргізу хаттамасымен 

толтырылды. 

Қазіргі уақытта тергеу экспериментін басқа тергеу әрекеттерімен өзінің мазмұнымен, тапсырмасымен 

және жүргізу тәсілімен ерекшеленетін дербес, ерекше тергеу әрекеті, осы нақты дәлел екендігіне күдік 

тудырмайды. 

Егер процессуалдық және криминалистикалық әдебиетте кездесетін тергеу экспериментінің 

анықтамасын талдаса, олардың барлығы тергеу экспериментін бәрінен бұрын қайта жаңғырту ретінде, соның 
ішінде жағдайды, оқиғаның мән-жайын қайта жаңғырту, осы және басқа дәлелді, белгіні, құбылыстың 

зерттелген жағын қайта жаңғырту деген қорытындыға келуге болады. Бірақ тергеу экспериментін 

анықтамасында Р.С.Белкиннің ойының барлығы дұрыс емес, бұл оймен келіспеуге болмайды. 

Жоғарыда көрсеткендей сот тергеуінің затын қайта жаңғырту мүмкін емес. Қылмыс оқиғасы орын алған 

жердегі қылмысты қайта іске асыруға болмайды, қылмыстың барлық әсерін, қылмыскердің жәбірленушіге 

шабуыл жасаған сәтін және тағы да басқа сол сияқты қылмыстарды қайта жаңғыртуға болмайды. Сонымен 

бірге біздер әрдайым жаңа, яғни басқа оқиғамен, құбылыспен, белгімен жасаймыз. Сондықтан тергеу 

эксперименті қандай да болмасын құбылыс немесе айғақты қайта жаңғырту үшін емес, болған, зерттелген іс 

әрекетте жасалады. Және бұл әрекет оқиға орын алғанына қарап емес, ұқсастығына қарай шешіледі. 

Экспериментальды әрекет іске асыратын жағдайдың ұқсастығының табысы және осы әрекет жағдайымен және 

оқиғаның мән-жайымен тергеу экспериментінің нәтижелерінің ақиқаттығын қамтамасыз етеді. 

Демек, нақты қайта жаңғырту туралы тергеу экспериментінде әлі айтуға болмайды, себебі өткізілетін 
экспериментпен құбылыс, айғақтың болу мүмкіндігін, нақтылығын қайта жаңғырту мүмкін еместігі анықталған 

және болмаған оқиғаны қайта жаңғыртуға келмейді. 

Тергеу экспериментін ұсынған анықтамаларының көпшілігінде елеулі кемшілігі – бұл тергеу актінің 

әсерлі, экспериментальды сипатында нұсқаудың жоқтығы болып табылады. Осылай заң терминдерінің сөздігі 

тергеу экспериментін «бұл тінтілген қылмыстың іске асырылуының мән-жайын немесе іс үшін маңызды мәнге 

ие айғақтарды тергеушімен қайта жаңғыртатын тергеу әрекеті» деп анықтайды. 

Бұндай жағдайда «қайта жаңғырту» ұғымына тергеу экспериментінің мазмұнын сидыру мүмкін емес. 

Тергеу экспермиентінің ұғымының көлемін тек оқиғаның мән-жайын қайта жаңғырту деп есептесек, қате. 

Тергеу экспериментінің анықтамасын құрастырғанда бұдан шығатын ең бастысы – тәжірибе жүргізу, сынақтар 

және айғақтарды дәлелдеудегі экспериментальды әрекет. 

Шарттар, жағдай, шынайы оқиғаның жағдайымен ұқсас болуы экспериментті деп есептейді. Сол мезетте 
әрдайым тергеу экспериментін дұрыс өткізудің тактикалық шарттарының болуы қажет. Бірақ эксперимент 

оқиғаның жағдайын қалпына келтірумен ғана шектеліп қоймай, шарттарды, экспериментальды, тәжірибеден 

өткен шынайы оқиғаға ұқсас шарттарды қалпына келтіру. Кейбір авторлар, мысалға Р.С. Белкин өз мазмұны 

бойынша тек оқиғаның жағдайын қалпына келтіру тергеу экспериментінің бір түрі деп ойлады. Дегенмен олай 

емес. 

Оқиғаның өз жағдайы, я соған ұқсас оқиға болған жердегі жағдайдың болуын қайта жаңғарту дербес, 

өзіндік тергеу тергеу әрекетін көрсетпейді, тергеу экспериментінің бір түрі де емес, әр түрлі тергеу әрекеттерін 

қайта жаңғыртуда қолданылатын тактикалық тергеуді қабылдау. Тергеуде жағдайды қайта жаңғырту өзімен өзі 

ештеңе бермейді. Біздер жағдайды не оны келесідей қарау үшін, не тергеу эксперименттерінің шарттарын 

құруды өткізу үшін, не тану үшін, не тағы да сол сияқты объектілер үшін қалпына келтіреміз. Қалпына келтіру 

бұнымен бастапқы кезең немесе шарт ретінде сол немесе басқа тергеу әрекетін қайта жаңғыртуды тактикалық 
қабылдау деп есептеледі. Сондықтан да кез-келген тергеу әрекетін қайта жаңғыртуда жағдайды қалпына 

келтіру міндетті емес. Егер бұл эксперименттің нәтижесінің ақиқаттығы үшін маңызы болмаса, эксперимент 

бірқатар жағдайда, шынайы оқиғаға ұқсас емес жағдайда да жүргізіле алады. 

Тергеу экспериментінің анықтамасын ұсынған әдебиеттегі тағы бір елеулі кемшілігі, іс бойынша 

жиналған айғақтарды тексеру – бұл тергеу әрекетінің мақсатының шектеуі болып табылады. Тергеу 

эксперименті бар дәлелдерді тексеру үшін ғана емес, тексеру және тергеу болжамдардың бағасы және жаңа 

дәлел алу үшін табыспен қолданылады. 

Өте дұрыс және дәл біздің көзқарасымыз – бұл Р.С.Белкиннің анықтамасы болып табылады: «Тергеу 

эксперименті – бұл тергеуші анықтаған іс үшін маңызы бар мәліметті тексеру мен нақтылау шартындағы, 

сонымен бірге барынша ұқсас оқиғаның шартымен тексерілетін айғақ, құбылыс бар болған кезде, тәжірибелі 

әрекет өткізу жолдарын жасау шартында, жаңа дәлелдер алу мақсатында жүргізілетін дербес тергеу әрекеті 

[3;45]. 
Қолданыстағы заңда тергеу экспериментіне дербес тергеу әрекеті сияқты көзқарас қалыптасқан. 

Қолданыстағы Қазақстан Республикалық Қылмыстық іс жүргізу кодексінің  239-бабында [4;104]тергеу 

эксперименті туралы былай айтылған: 

«Тергеу эксперименті іс үшін маңызы бар мәліметтерді зерттеліп отырған оқиғаның белгілі бір 

әрекеттерін, жай-жапсарын, мән-жайларын қайта жаңғырту және тәжірибе жүргізу арқылы тексеру және 

нақтылау мақсатында жүргізіледі». 
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АҚША АҒЫНДАРЫН ДИСКОНТТАУ ӘДІСІ 

 

Куатова А., Демеуова Г.К. 
Ақтөбе қаласы Қ.Жұбанов атындағы өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ақша ағындарын дисконттау әдісі - тәсілдерінің бірі бағалау бизнес мәні, оның есептеу дисконтталған 

баға, қаржы ағындарының күтілетін бағаланатын мүлікті (жылжымайтын мүлік объектілерін) болашақта. 

Ақша ағындарын дисконттау әдісі - танымал әдісі есептеулер жалпы бағасы бизнестің бір бөлігі болып 

табылатын табыстық тәсіл. Қысқартылған атауы әдіс - ЖПД, ағылшын тіліндегі нұсқасы атауы - "discounted 

cash flow method". Бас көмекшісі есептегенде - дисконттау ставкасы тең ставка қайтару (кірістілік). 

Ақша ағындарын дисконттау әдісі: қолдану аясы мен негізгі артықшылықтары 

Басты артықшылықтары ЖПД - үлкен тереңдігі және детальность есеп айырысу, көп жағдайда, басқа да 

әдістермен. Оның көмегімен жүргізу мүмкін бизнесті бағалау бар болса да тұрақсыз қаржылық ағындарының. 

Үздік нәтижелерге қол жеткізу үшін есептеу кезінде модельденеді ерекше белгілері қаражат түскен. 

Тәжірибеде дисконттау әдісі (ДДП) қолданылады, егер: 
- бар жеткілікті ақпарат көлемі, мүмкіндік беретін есептеу және түсіндіру мөлшері болашақ пайданы 

объектілері жылжымайтын мүлік; 

- бар болжам, бұл қаржы ағындарын болашақта ерекшеленуі пайданың ағымдағы уақыт (бір жаққа қарай 

көтеру немесе төмендету); 

- бағалау объектісі - бұл коммерциялық жылжымайтын мүлік алаңы үлкен (көп функциялы нысан); 

- ағындары пайда мен шығындар әр түрлі байланысты маусымдылық; 

- жылжымайтын мүлік объектісі орналасқан құрылыс кезеңінде немесе жақында отстроен (пайдалануға 

берілді). 

Танымалдығы әдісін ЖПД түсіндіріледі Қабілетті есептеу нақты көлемі қаржы ағындарының болашақта. 

Бұл өте маңызды, өйткені қаржы ағыны уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін, болуы мүмкін жоғары тәуекел 

деңгейі ерекшеленуі біркелкі емес сипаты түскен. Себебі, мұндай өзгерістердің тұрақсыздығы жылжымайтын 
мүлік объектісі ретіндегі мәміле. 

Жылжымайтын мүлік сатып алу кезінде инвестор әрдайым қарайды объектісі тұрғысынан әлеуетті пайда, 

ол талдайды, оның артықшылықтары, тартымдылығы үшін болашақ сатып алушылар. Сонымен қатар сәйкеседі 

ағымдағы артықшылықтары объектінің ықтимал бағасы, оны сатуға болады. 

"Discounted cash flow method" мүмкіндік береді өткізуге нақты объектінің құнын бағалауды негізге ала 

отырып, ағымдағы деңгейде қалыптасатын кіріс из қалдық бағасы және әлеуетті қаржылық ағындарын 

болашақта. 

Ақша ағындарын дисконттау әдісі: есептеу алгоритмі 

Есептеу ЖПД мынадай алгоритм арқылы жүргізіледі: 

1. Анықталады болжамды уақыт - параметр, ол көлеміне байланысты қажетті деректер үшін ұзақ 

мерзімді жоспарлау. Қарағанда дәлірек болжам жасалды, соғұрлым көп ақпарат туралы болашақта өзгеруі 
қаржылық ағыны. Көптеген дамыған елдердің орташа мерзімі болжау құрайды 510 жыл. Ресей негізге алынады 

ену уақыты - 35 жыл. Себебі, үлкен мерзімі әлдеқайда кем дәл болжам (отандық нарық жағдайларында) мүмкін 

емес. 

2. Болжанады көлемі пайдадан алынатын, жылжымайтын мүлік объектілерінен әрбір нақты еңбекақысы 

есепке алынады кезең бойы). Өзі қаржы ағымдарының көлемін болжау және реверсии талап ете алады 

зерттеуші: 

- егжей-тегжейлі деректерді талдау қаржылық есептілік, атап айтқанда, мөлшері пайда мен шығындар 

жылжымайтын мүліктен өткен; 

- зерттеу ағымдағы істер жағдайын жылжымайтын мүлік нарығында, сондай-ақ өзгеру динамикасын баға 

және басқа да маңызды параметрлерді; 

- болжау болашақ шығындар мен пайда туралы ақпаратты ескере отырып, өткен жылдардың табыстары 

(ақпарат көзі ретінде қайтадан жап-дөңес есептер. 
Бағалау объектісінің әдісін қолдана отырып, ЖПД жолымен жүргізіледі есептеудің бірнеше түрлерін 

пайда - жалпы ықтимал, жалпы жарамды, таза операциялық. Сонымен қатар, формула қаржы ағыны дейін және 

кейін салық төлеу. 

Ресей тәжірибесі бойынша мамандар бағалау дисконтируют емес қаржы ағындары (бұл көзделіп отыр), 

ал табыс: 

- таза ағыны қолма-қол ақша. Шығарылған жағдайда келесі шығындарды, салықты, жерге қайта 

жаңартуға объектінің және қызмет көрсету; 

- ЧОД. Мұнда ескеріледі бағалау объектісі берешегі жоқ бірде-бір бағыты бойынша; 

-пайда салық салынады. 
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Есептеу, ақша ағынының көмегімен әдістемесін ЖПД бар мұндай ерекшеліктері: 

- процесінде есептеулер бойынша нақты (шынайы) жалпы пайданың бөлігі операциялық шығындар 

шегеріледі мүлік салығы (соңғы екі салық - мүлікке және жерге); 

- есептелген амортизация (салық және экономикалық) жатады санаттағы нақты ақшалай төлем. Міне, 

сондықтан есептеу кезінде ықтимал пайданы ескеру амортизация керек; 

- күрделі инвестициялар, бағаланатын жылжымайтын мүлік шегеріледі таза операциялық пайда. 

Сондықтан шамасы қаржы ағынының яғни неғұрлым нақты; 

- бағалау кезінде инвестициялық құнын өтеуге жұмсалатын шығыстар қарыз (пайыздар) бойынша 
берешектің болуы тиіс вычтены таза операциялық пайда. Егер жүргізіледі есептеу нарықтық баға объектіні, 

онда ескеру есептеулерде шығындарды жабуға арналған қарыз керек; 

- шығындар объектінің иесі табыстан шегеріледі нақты жалпы пайда болған жағдайда, ақша жіберіледі 

қолдауға тиісті сипаттамаларды, жылжымайтын мүлік. 

Нәтижесінде келтіруге болады бірнеше негізгі формулалар: 

 ЧОД = ІІД - ТО - Шығындар иесінің жылжымайтын мүлік байланысты ұстай отырып сипаттамасын; 

 ІІД = ӘҚЖ - Әлеуетті жоғалту қаражат "бос тұрып қалу" жылжымайтын мүлік алмай, жалгерлік 

төлемдер + Өзге де пайда; 

 Ақша ағыны (жасалғанға дейін салық төлемдерін) = ЧОД - қызмет көрсетуге арналған Шығыстар қарыз 

- жылжымайтын мүлікке Инвестициялар + Ұлғайту борыштық міндеттемелер (кредит); 

 Ақша ағыны (салық) = Құралының дейін жасалған салықтық төлемдерді төлеуге арналған Шығыстар 
табыс салығының объектісі бойынша жылжымайтын мүлік. 

3. Есептеу жалпы құнының реверсии - қалдық бағасы, жылжымайтын мүлік объектісінің тоқтатылғаннан 

кейін ағынының пайда. Болжау құны реверсии көмегімен жүргізіледі: 

- есепке алу әлеуетті өзгерістер объектінің бағасы бүкіл кезең үшін тұрған жері оның меншігінде; 

- мақсаттағы сату құнын ескере отырып, жұмыс істеп тұрған факторлар жылжымайтын мүлік нарығын 

және кейін егжей-тегжейлі зерттеу бағаның ұқсас объектілері; 

- капиталдану пайданың бір жылдың ішінде ол келесі кейін шеткі болжамды. Бұл ретте капиталдандыру 

ставкасын есептеу жүргізілуі тиіс өз бетінше. 

4. Есептеу дисконттау ставкалары. Параметр қолданылады құнын есептеу кезінде қолма-қол ақша ағыны, 

алуға немесе төлеуге арқылы белгілі бір уақыт аралығында. Арқылы дисконттау ставкасын көруге болады 

қарым-қатынасы тәуекел және табыстылық нақты объект үшін. 

Теориясы дисконттау ставкасы ескерілуі тиіс бірқатар өтемақыларды - безрисковые инвестициялар үшін 
аз өтімділігіне, тәуекел және инвестициялық менеджмент. Маңызды сәт - сәйкестігін дисконттау ставкасын 

және ақша ағындарының бір-біріне. 

Батыста дисконттау ставкасы формула тәсілдерінің бірі: 

- әдіс кумулятивті құру. Мұнда ескеріледі, бұл дисконттау ставкасы - бұл функцияларының бірі тәуекел. 

Оны есептеу сомасы ретінде барлық қауіп-қатерлер үшін нақты объектіні, яғни: 

Дисконттау ставкасы = Премия алған тәуекелі үшін + Тәуекелсіз ставка; 

- салыстыру әдісімен балама салымдар. Ол неғұрлым тиімді есептеу кезінде инвестициялық объектісінің 

бағасы. Есепке алынады кірістілігі, оны күтеді инвестор, және пайда қаржылық активтер мен балама жобалар; 

- бөлу әдісі. Ерекшелігі-әдіс - егжей-тегжейлі зерделеу және талдау жылжымайтын мүлік нарығындағы 

мәмілелердің осындай объектілері. Өзі есептеу білдіреді болашақ табыстарды есепке алу және оларды 

салыстыру бастапқы салым. Есептеу алгоритмі жасалады іске асыру келесі қадам - модельдеу кірістер мен 
шығыстардың белгілі бір объектінің есептеу ставкасын кірістілік, алынған нәтижелерді өңдеу кез келген 

тәсілдерін. 
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Криминологияда қылмыстылықтың алдын алу  түрге бөлінген – жалпы әлеуметтік және арнайы 

криминологиялық алдын алу. Сонымен бірге біріншісі сияқты екінші түрінің де шаралары қылмысты алдын 

алудың бірнеше деңгейінде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Бірінші деңгейде ірі әлеуметтік, экономикалық және қоғам өмірінің басқа мәселерін шешу, тәрбиелік 

және идеологиялық жұмыстарын нығайту, қоғамдық қатынастарды жетілдіру және т.б. қарастырылған.  
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Екінші деңгейдің шаралары жанжалды жағдайлар құрылатын және теріс көріністер белгіленетін нақты 

әлеуметтік топтарға алдын алу ықпалын жүзеге асыруды қамтиды.   

Үшінші деңгей, тұлғалық қалыптасуының қолайсыз жағдайларға түскен немесе қылмыс жасауға бейім 

тұлғалардың, құндылық бейімделу жүйесін жағымды өзгертуіне бағытталған, олардың қарсы әлеуметтік 

көзқарастары мен нұсқауларын жеңуін, қоғамдағы көпшілік мақұлдаған тәртіп ережелері мен заң талаптарын 

қадірлеу қалыптастыру үшін жеке тәрбиелік – алдын  алу жұмыстарын жүргізуді жорамалдайды. 

Осы жалпы жағдайлар толық мөлшерде әйелдер арасындағы қылмыстылықты алдын алуға таралады. Ол 

сонымен қатар жалпы және арнайы алдын алу шараларымен келтірілген деңгейлермен сәйкесінше жүзеге 
асырылады. Сонымен бірге әйелдер мен еркектердің қарсы құқықтық мінез – құлықтың әртүрлі факторларына 

жиі жататындықтан, сонымен қатар, сол әлеуметтік құбылыстар әртүрлі дәрежеде еркектер мен әйелдердің 

мінез-құлығына әсер ететін ескерсек, әйелдермен жасалатын қылмыстардың алдын алуы, көбінесе, тек 

жалпы мінезді факторлар әрекетіне емес, және де олардың ішіндегі әйелдердің қарсы құқықтық мінез-

құлығының детерминант түрінде шығуына бейімделуі керек. Сондықтан әйелдер арасындағы  

кылмыстылықты алдын алуға бағытталған шаралар кешені де «белгілі бір спецификаға ие болу қажет, 

алдын алу шараларының жалпы жүйесінен ерекшеленуі керек, өйткені ықпал объектісі - әйелдер 

арасындағы қылмыстылық тым өзгеше. 

Дәл осы жағдайлар әсіресе әйелдерде ауыр көрінеді, өйткені олар көбіне әсершең оларды қабылдайды. 

Әйелдердің әлеуметтік қорғалмағандығы туралы, олардың барлық декларацияға қарамастан, еркектермен 

салыстырғанда қоғамдағы тең құқық орны туралы да ұмытпауымыз керек. [1, 36 б]. 

Осы және басқа да жалпымемлекеттік саясаттың мәселелері менің ойымша, қоғамды сипаттайтын 
көзқарастар, тұжырымдар жүйесі ретінде идеологиямен тікелей байланысты. 

Мәліметтер бойынша ерлі- зайыптылардың шамамен 70 пайызында ерлі-зайыптылардың тұлғасының 

біреуіне зорлық қасқойлықтар жасалғанда, олар бірге тұруды жалғастырады, пайда болған жанжалды жағдайға 

қарамастан, тіпті олардың төрттен бірі ажырасуды, заңдастырғаннан кейін де бірге тұруды тоқтатпаған. 

Сонымен қатар, отбасылық сәтсіздіктің алдын алудың астында тек ерлі – зайыптылар арасындағы қарым-

қатынасты ғана емес, сонымен бірге отбасының басқа мүшелерін түсінуіміз керек екенін естен шығармау керек. 

Тәжірибеге отбасылық, туыстық незде тұрақты қылмыстық құрамалардың ұйымдасқан, соның ішінде, тіпті 

әйелдер жетекшілік ететін жағдайлар белгілі. Сондықтан мен алдын ала әсері тек ерлі- зайыптылар қарым – 

қатынасына байланысты шектелмеу керек, сонымен қатар бүкіл тұлғаралық байланыстардың ішкі отбасылық 

кешенін зерттеуді ұйғаруы керек деген тұжырымды ұстанамын. 

Мысалы, заңдылық пен құқық тәртіпті нығайту мәселер институтының қызметкерлері келді. Олардың 
арнайы зерттеулері, ішкі істер органдарының қызметкерлерінің басым бөлігі жоғарыда атап өткен дағдылар 

мен бөлімдерді толық білмейді және де отбасы – тұрмыстық қатынастар аясында алдын алуда кәсіби жоғары 

деңгейде жүзеге асыра алмайды [2, 58 б].  

Осы зерттеудің негізінде мынадай тұжырымға келуде, ішкі істер органдарының қызметкерлерінің 

көбісінің ойынша, отбасылық – тұрмыстық аядағы құқықбұзушылардың сапалы алдын алуды қамтамасыз етуде 

жағдай жасауда, ішкі істер органдарының тұрмыстық құқық бұзушылармен күрес бойынша арнайы қызмет 

болуы тиіс. 

Бұл ұсыныс, меніңше, көңіл мен зерттеуді қажет етеді. Және де осы қызмет шеңберінде әйелдер 

қылмыстылығын алдын алуға арналған арнайы бөлімше құрылуы мүмкін болар еді. Бұндай шешімнің заңдылы 

болып келуінің себебі, статистика бойынша әйелдермен жасалатын қылмыстардың 30 пайызына жуығы дәл осы 

отбасы – тұрмыстық қатынастар аясына келеді және де осындай даулар құрбандары болып әйелдердің өздері 
болады. 

Кедей жанұяларға көмек көрсету қызметтері, шіркеулер, қылмыс куәлары мен құрбандарға көмек 

орталықтары, бірінші әлеуметтік көмек орталықтар, құтқару армиясы, тұрмыстық қызметтер, экономикалық 

мүмкіндіктерді бағалау бойынша ведостволар және басқалар. Сол шаралар ата-аналардың өздерінің баларына 

байланысты зорлық  көрсетуде де қолданылады. 

Әрине, осы аталған қызметтер мен ұйымдардың барлығы біздің жағдайымызда жоқ. Мүмкін, оларды тез 

арада құру жолында жүру мүлде онша ақылды және орынсыз болар. Бірақ, бәрінен бұрын өзіндік ұлттық 

специфика мен бар мүмкіндіктерден шыға отырып, халыққа психотерапевтикалық көмек көрсету 

орталықтарында жұмыстарын белсендіруге бағытталған шаралар көңіл аудартады. Мысалы, АҚШ-та 

сотталғандардың көбісі олардың жалпы санына 2/3, және сотталған әйелдердің 4/5 оларға белгіленген жазасын 

былайша айтқанда қарқынды қадағалауы бар пробация режимінде өтеп жатыр[3, 75 б]. 

Пробацияның негізгі ұстанымы болып қылмыс құрбанына реституция, ұдайы негізде оқу мен жұмысын 
жалғастыру, белгілі қоғамдық жұмыстарды орындау болып табылады. 

Японияның қылмыстық саясаты да пробация саласында дайындалған мамандарды көбейту түрмелерді 

бөлшекті жекешелендіру, жартылай ашық түрдегі петитенцианарлық мекемелердің тармақталған желісін құру 

келеді. 

Мемлекеттік алдын алу жүйесі, ол өмір сүріп жүрген түрінде де, мемлекетпен қол қойылған және 

қабылданған аналық пен балалықты қорғау саласындағы халықаралық құжаттар талаптарын орындауға, соның 

ішінде 1989 жылғы 20 қарашада БҰҰ-мен қабылданған және 1990 жылы 2 қыркүейкте күшіне енген балар 

құқығы туралы конвенция, толық көлемде қамтамасыз ете алмайды. Міне сондықтан мен кәмелетке 

толмағандардың қылмыстылығы туралы, көбіне, ересек жасты тұлғалардың қылмыстық қызметке, 
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жезөкшелікке, нашақорлыққа, әсіресе кіші жастағы жасөспірімдерді өлтіргені үшін тым жоғары қылмыстық 

жауапкершілікті қылмыстық заңдарында көрсету қажеттілігінің, 14-15 жас пен 16-17 жастағы кәмелетке 

толмағандардың заңсыз әрекеттері үшін қылмыстық жаза шараларын жіктеп, бас бостандығын айырусыз 

жазалау шараларын тізімін кеңейтуді келтіргім келеді. Осы ұсыныстардың кейбіреуі ҚР-ның ҚК-нің 

ережелерінде көрініс тапты. 

Сонымен қатар, менің ойымша, кәмелетке толмағандарға арналған арнайы әділет- ювинальді соттар, 

маманданған адвокатуралар, тергеу аппараттарының дербес жүйе астыларын құру қажеттілігі өзекті болып 

қалуда. [4, 62 б]. 
Әйелдер маскүнемдігі мен мастығы қоғамға қарсы мінез- құлығын алдын алу үшін Н.Г.Шумскиймен 

келтірілген мәліметтер маңызды болып табылады. Ол, көбінесе, тұлғалық ауытқулар білгірлігі 

менкөріністілігінен тәуелсіз, көбіне маскүнем - әйелдерде жиі кездесетін психопаттық, невротикалық, 

акцентрленген, клиникалық  түрлерін шығаруға болатыны атап көрсетті. Оларға әртүрлі қызығушылықи 

ерекшеліктері бар тұлғалар, тұрақсыз және қоздырғыш топтарға жатаын, сензитивті – шизоидті, сонымен қатар 

циклоидті- синтонды белгілері бар түрлеріне жатады. 

Әйелдер арасындағы қылмыстылықтың алдын-алу шарасы туралы бағдарламалар құру, яғни әйел 

адамдарды қылмыстық ниеттерінен алшақтату. Әйелдерге арналған интернет арқылы сайттар ашу және оны 

қадағалау жүргізу. 
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Қылмыстық істі қозғау қылмыстық іс жүргізу заңында 2-түрлі мағынада  қаралады. Біріншіден, 

қылмыстық істі қозғау қылмыстық процестің алғашқы сатысы болып табылады, мұнда қылмыстық ізге түсу 

органы қылмыс жөніндегі арыздарды (хабарларды) қарайды, қылмыстық істі қозғау жөніндегі шешімді 

қабылдайды, оны ары қарайғы өндіріс үшін жібереді немесе қылмыстық істі қозғаудан бас тартады.  

Екіншіден, қылмыстық істі қозғау – көрсетілген сатының қорытындысы бойынша қылмыстық іс 

бойынша өндірістің бастауы жөніндегі қылмыстық ізге түсу органының шешімі.  

Қылмыстық істі қозғау қылмыстық ізге түсудің басталуын білдіреді. Бұл сатыдағы іс-әрекеттің 

сәттілігінен Қылмыстық іс жүргізу кодексінде көрсетілген қылмыстық процестің белгіленуі жүзеге асырылады, 

яғни қылмыстық процестің міндеттері қылмыстарды тез және толық ашу, оларды жасаған адамдарды 
әшкерелеу және қылмыстық жауапқа тарту, әділ сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану болып 

табылады.  

Қылмыстық істі қозғау сатысындағы әрекет қылмыстық процессуалды дәлелдеудің формасы болып 

табылады яғни бұл сатыда дәлелдемелер жиналады. Дәлелдемелерді материалдарды талап ету, түсініктемелерді 

алу тәсілдері арқылы жинайды. Ерекше жағдайларда, кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда қылмыстық 

істі қозғағанға дейін оқиға болған жерді қарау жүргізіледі.  

Қылмыстық істі қозғау сатысындағы дәлелдеу құралының түсінігі қылмыстық процесс теориясында 

берілген. [1, 26 б]. Қылмыстық істі қозғау сатысындағы әрекеттердің заңдылығы – Қылмыстық іс жүргізу 

заңының орындалуының сақталуынын болжайды. Сонымен қатар сот бойынша қабылданған нәтижелердің 

уақытылы және негізгі шешімдерін көрсетеді. Көрсетілген әрекеттің өзгешелігі бойынша тергеуші мен 

анықтаушы сұрақтар шешімін қабылдауда мемлекеттің мүддесін көтеру барысында (қоғам және азамат) бірдей 

билік қолдануға берілген. 
Қазіргі уақытта сот бақылауының 2 формасын көрсетуге болады.  

Қылмыс туралы арыздарды қарастырғанда прокурордың және тергеушінің және анықтау органының  

әрекетімен заңды және негізді шешімдері:  

1) Заң бұзушылығын анықтау. Қылмыстық сот өндірісіндегі алғашқы сатыда жіберілген және іс жүргізу 

санкциясының сәйкес қолданылуы.  

2) Лауазымды тұлғалар мен органдардың заңды және негізді шешімдері мен іс жүргізу әрекетін 

тексеруде қылмыстық істі қозғау сатысында сотқа дейінгі өндіріс барысындағы мүдделі тұлғалардың арыздары 

бойынша.  
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Ортақ ережесі бойынша бұл сатыдағы қылмыстық сот өндірісі мемлекеттік мәжбүрлеу мүмкіндігімен 

шекетеспейді. 

Бірінші көрсетілген сот бақылауындағы форма қылмыстық өндіріс сатысында болады (соттық 

талқылауды тағайындау, соттық талқылау, бақылау кассациалық, апелляциялық инстанциядағы өндіріс 

жаңадан ашылған жағдайлармен қайтадан ашылған жағдайлар сатысындағы істі қайтадан қозғау).  

Мысалы: Соттық талқылау тағайындау сатысында алдын-ала тыңдау формасымен жасалады. 

Қылмыстық істі қозғаудың жағдайлардың көзін жеткізіп, істі тоқтатуға шешімдер қабылдайды. Сот қызметі 

қылмыстық іс жүргізу соттық талқылау қатынасына дайындық болып келмейді, сонымен қатар қылмыстық іс 
жүргізу әрекетіне қатынасты тексеруші болып келеді. Соттық талқылау кезінде сот дәлелдемелерді істен 

шығарып тастауға құқылы және қылмыстық істі тоқтатуға, егер қылмыстық іс қозғау сатысында қателіктер 

жіберілсе. Апелляциялық тәртіпте іс қараушы судья өз шешімдерін дәлелдемелерге негіздей алмайды. [2, 62 б]. 

Судьяның апелляциялық арыз бойынша қаралған іс өндірісіне қарама қайшы келмейді, ол инстанция 

бойынша заңмен қарастырылған. Апелляциялық және бақылау өндірісі сатысындағы қылмыстық істі қозғау 

кезінде жіберілген қателіктерден кейін үкімнің күші жойылып іс тоқтатылуы мүмкін. Егер бақылау және 

апелляциялық өндіріс сатысындағы іс жүргізу әрекетіне қатысты қылмыстық іске қатысушылар араласса, олар 

өздерінің арыздарында немесе талап – арыздарында сот мәжілісі кезінде көрсетеді. Сот мынадай шараларды 

дәлелдемелерді тексеру кезінде қолданады. Сот апелляциялық тәртіппен бекітілген үкімнің заңдылығын, 

негізділігін, әділеттігін тексеріп дәлелдемелердің жіберілу шешімін қабылдай алмайды. Бұл үшін іс жүргізу 

шарттары сәйкес болуы керек.  

Қылмыстық істі жаңадан ашылған жағдайларға байланысты қайтадан қозғау қорытындысы шығарылса, 
онда сотпен ашылса анықтаушылық қылмыстық зиян келтіруі, прокурордың, тергеушінің анықталса, 

қылмыстық істі қозғау сатысында заңсыз, негізсіз, әділетсіз шығарылған үкім табылса, онла ол оны істі 

қайтадан текесеруге жіберуге және үкімді жоюға мүмкіндігі болмайды. 

Қылмыстық істі қозғау барысынан соттық кезеңге дейін көп уақыт өтеді, сондықтан да қылмыс туралы 

алғашқы мәліметтер кезеңінде бұзушылықтар өзектігін жоғалтады. Осыған байланысты ең тиімді болып келесі 

соттық бақылаудың 2 формасы лауазымды тұлғалармен органдардың шешімдерімен әрекетіне шағымдардың 

тексерулері болып келеді. Соттық бақылаудың осы формасы болып әділетті базасы ретінде келісілгендей әрбір 

азаматқа бостандықтары мен құқықтарын сот қорғауына сот кепілдік береді. Лауазымды тұлғалармен қоғамдық 

ұйымдардың органдары мемлекеттік билік органдары әрекеті мен шешімдеріне сотқа шағымдануға құқық 

берілген. 

Бір қарағанда істі қозғау шешімі тұлғаның жеке басының конституциялық құқықтары мен 
бостандықтарын бұзбайды, бұл логикалық жағынан құр қалдырылған сияқты. Расындада бұл акт адамды сезікті 

жағдайында қалдырады. Қылмыстық сот өндіріс органдары сезіктіге қатысты шараларды қолдануға мүмкіндік 

береді. [3, 47 б].     

Сот жілісі кезінде шағымдарды қарау. 

Шағым алдын-ала тергеу өндірісінің орнымен беріледі. Бұндай шағым арызданушымен оның 

қорғаушысымен немесе заңды өкілімен сотқа немесе анықтаушы арқылы прокурорға немесе тергеушіге 

беріледі[38;4].  

Бақылау сот мазмұны іс-шара жүйелерін қарастырады, лауазымды тұлғалардың шешімдері мен әрекетіне 

шағымдар тексеруіне байланысты, қылмыстық іс қозғау сатысында қылмыстық іс жүргізу әрекетін жүргізуде, 

сонымен қатар қылмыстық іс ждүргізу сатысы келесілеріндегі соттың әрекетін жүйесін құрайды [4, 118 б]. 

Бұл сатыдағы процессуалды шешімдер заңмен белгіленбеген іс-әректтердің нәтижесі бола алмайды. 
Қылмыстар жөніндегі арыздар мен хабарларды тексерудің процессуалды реттелу тәртібінің болмауы сот 

өндірісінің негізгі мақсаты- жеке тұлғаның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселесіне заңды ықпал 

етуге мүмкін емес. [5, 68 б].     

Ең алдымен қылмыстар жөніндегі арыздар мен хабарларды тексердің құралдарын, түсінік алу, 

материалдарды талап ету, ревизия және құжатты тексеру өндірісін талап ету сияқты әрекеттердің тәртібін заңда 

нақты түрде белгілеп көрсету қажет. Сонымен қатар қылмыстық істі қозғау сатысында арнаулы білімдерді 

пайдалану жағдайларында да процессуалды шеңберге енгізуді талап етеді. Сондай-ақ қылмыстық істі қозғауға 

дейін өкілетті лауазымды тұлғамен осы іске қатысты жеке тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне 

нұқсан келтірмей кез-келген қарау түрлерін, соның ішінде оқиға болған жерді қарау, түсініктеме алуды жүргізу 

жағдайларын және осы сатыда қабылданатын шешімдердің тиімділігін арттыру қажет. Өйткені заңгер 

арыздарды және хабарларды тексеру барысында оқиға болған жер болып табылатын тұрғын жайда ондағы 

тұратын тұлғалардың келісімінсіз мәжбүрлі түрде қарауды көрсетеді. Әрине бұл жағдайда қарау өндірісі 
кезінде қандай да болмасын тұлғаның құқықтарының бұзылуына әкеп соғады.  

Процессуалды мәжбүрлеу шаралары да қылмыстық істі қозғау жөніндегі мәселені шешу үшін қажетті 

материалдарды ұсынуға байланысты өкілетті лауазымды тұлғалардың талаптарымен қамтамасыз етілуі қажет.  
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Формирование правового государства неотъемлемая часть развития правовой культуры населения.  

Повышение правовой культуры, развитие правового сознания населения – важные критерии формирования 

гражданского общества, которые способствуют построению независимого, демократического и правового 

государства. 

Правовое воспитание – сложная и многоаспектная система деятельности, которая предусматривает 

целенаправленную и систематическую деятельность государства и общества по формированию и повышению 

правового сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения 

процесса формирования личности. В процессе построения в Республике Казахстан правового государства 

вопросы правового воспитания имеют важнейшее значение. 

В содержание правового воспитания входят такие компоненты, как информирование о праве; 
формирование отношения к праву; воспитание установки на правомерное поведение; воспитание чувства 

необходимости правомерного поведения; организацию деятельности субъектов правового воспитания в рамках 

государственных и общественных институтов. 

24 августа 2009 года вышел Указ Президента Республики Казахстан № 858 «О Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года». Данная Концепция является основой для 

разработки соответствующих программ в области правовой политики государства, перспективных и ежегодных 

планов законопроектных работ, проектов нормативных правовых актов Республики Казахстан. [1] 

В Концепции Президент ставит задачу о необходимости качественного оказания юридических услуг и 

доступности их на всей территории РК. 

Современная наука рассматривает гражданское общество на основе двух основных подходов: 

формационного и цивилизационного. Чтобы провести анализ отдельных явлений гражданского общества 
применяется также культурологический или культурно-антропологический подходы. 

 Например, А.С. Ахиезер придает гражданскому обществу социокультурное измерение, связывая его 

развитую форму с либеральной цивилизацией, которая существует на базе обычной городской жизни, 

абстрактного мышления, товарно-денежных отношений, осознания ценностей личности, личной инициативы и 

частной собственности. Данный ученый отмечает, что гражданское общество – это, прежде всего, рост личной 

ответственности за общество, способность формировать и поддерживать социальные институты, организации, 

ассоциации, направленные на защиту и изменение общества в целом [2]. 

Процесс повышения правовой культуры предполагает непрерывную работу с гражданами, 

качественный уровень преподавания в вузах и других учреждений образования занятий по правовому 

профилю, высокопрофессиональное кадровое обеспечение законодательных, исполнительных и 

правоохранительных органов.  
Необходимо понимать, что вовлечение сразу больших масс населения в правовую деятельность не 

принесет желаемый эффект, т.к. это будет нерационально. Для начала необходимо преодолеть барьер 

юридической безграмотности и такое отрицательное явление как правовой нигилизм. 
Каждое государство, реализовывая политику развития правовой культуры, должно уделять внимание 

воспитания высокой гражданственности личности, уважения к существующим законам. Данные качества 

характеризует степень развития правовой культуры государства. Формирование правовой культуры и ее 

развитие возможно только при решении следующих задач: 

1. Необходимо обеспечить в основополагающих началах и принципах правовой системы государства 

необходимую ориентацию. Это означает деление принципов правовой системы на: отраслевые, межотраслевые, 

конституционные. Знание этих принципов позволяет индивиду понимать сущность и содержание права, 

формировать собственные правовые знания и убеждения. 

2. Для расширения объема и повышения уровня правового поведения адресатов права необходимо 
создать определенную базу. Это нужно сделать для формирования социальной зрелости граждан и 

юридической грамотности, что будет характеризовать их правовое поведение. А это, в свою очередь, будет 

предпосылкой для нормального функционирования государства с высоким уровнем правовой культуры. 

3. Необходимо обеспечить непосредственным носителям прав и обязанностей, условий борьбы за свои 

законные интересы. Это означает создание условий для исключения правовой пассивности, воспитание чувства 

законности и справедливости у каждого гражданина. 

4. Необходимо проводить постоянную работу по профилактике правонарушений. Здесь важно вести 

борьбу с правовым нигилизмом, слабой информированности населения о существующих законах, вести 

постоянную работу над совершенствованием законодательства. 
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5. Необходимо проводить политику правовой активизации населения. Стабильность правопорядка в 

обществе напрямую зависит от активности и действенности каждого индивида с нарушениями законности. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірілік мемлекеттік университеті 

 

Тәуелсіздігімізді алып, егеменді ел болып жатқан кезде ұзақ жылдар бойы отаршылдықтың тұтқынына 

түскен санамыз қайта жанданып, даму үрдісін бастан өткізуде. Кеңес үкіметі кезіндегі айтылмаған, айтылуға 

тыйым салынған көптеген тарихы құнды деректерімізді зерттеуге бет бұрып жатырмыз. Соның бір жарқын 

көрінісі ретінде ұлттық демографиямызда орын алып отырған өзгерістерден айқын байқалады. Кейінгі 

жылдары қазақ халқының демографиялық мәліметтерді білуге деген қызығушылығы артып, қазақ ұлты өз 
жерінде қалай ашаршылыққа ұшырады деген сауалдар әркімді де ойландырары сөзсіз. 

Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, Қазақстанда XX ғасыр ірі тарихи оқиғалармен ерекшеленеді. Өткен 

ғасырдың алғашқы жартысы- қазақ халқының өмірінде «бетбұрысты кезең» деп саналады. Әсіресе 20–30 

жылдарындағы ашаршылық апаты немесе «Ұлы жұт» қазақ тарихының қасіретті беттерін айғақтайды. 

Зерттеуші ғалымдар осы мәселемен айналысып, Қазақстанда халқы бір ғасырда үш бірдей ашаршылықты 

бастан кешкен және оны үш кезеңге бөліп қарастырады: 1919-1922 жылдардағы аштық (1,5 млн адам), 1931-

1933 жылдардағы аштық (2,5 млн адам), 1946 жылдары болған аштық. Әрине, бірінші ашаршылық та сұмдық 

болды. Бірінші ашаршылық 1919-1922 жж. болған. Осы жылдары аштық кезінде 1,5 млн жуық адам шығыны 

болды. Ол көбінесе елдің оңтүстік аймақтарын қамтыды, нақ осы және басқа да деңгейде Қазақстанның барлық 

тұрғындары да зардап шекті. Екінші ашаршылық, әртүрлі мәліметтер бойынша, 1930 жылдарда 1,5 млн-нан 2,5 

млн. адамға дейін болды. Ал, үшінші ашаршылық соғыстан кейінгі еліміздегі экономикалық ахуалдарға 
байланыты туындады. Бірақ та, бұл ашаршылық сол жылдары халықтан жасырын түрде ұстады. Осылайша, 

қазақтар іс жүзінде 15–20 жылдың ішінде халқының жартысына жуығынан айырылған. Әлемдік тарих мұндай 

кең ауқымды ашаршылықты білген емес. Сондықтан, осы қасіретті әрбір қазақ білуге міндетті және есте сақтап, 

ұмытпауымыз тиіс. Қазақ жерінде ашаршылық салдарынан демографиялық ахуал күрт төмендеп кеткен 

болатын. Оның айқын көрінісі ретінде тарих беттерінде қалған 1931–1933 жылдары қазақ халқының басына 

төнген ең бір қасіретті «Ұлы жұт» кесірінен күні бүгінге дейін қазақ халқы өз жерінде демографиясы жағынан 

азшылыққа ұшырап отыр. Батыстық немесе Ресейлік ғалымдар ашаршылықтың болу себебі ауа райының 

қолайсыздығынан, құрғақшылық болып егіннің шықпай қалғанынан немесе жұқпалы аурулардың таралуынан 

деген сияқты асыра сілтеулерден іздейді. Ашаршылық кезінде қаншама қазақ қыршынынан қиылды. Оған 

дәлел, мұрағат қойнауында сақталған көптеген ресми құжаттар. Ұлт зиялысы М. Тынышбаевтың есебі 

бойынша, «Қазақстанда 1917 жылы 2 910 000 қазақ өмір сүрген болса, ал М.Г. Сириустың 1924 жылғы 
жүргізген санағы бойынша қазақтар саны 1965 443 әрең жетіп жығылған» - деген мәліметтер көрсетілген [1, 

260]. 

Қазақ халқына зор нәубет әкелген 1921-1922 жылдардағы ашаршылық. Бұл аштық Қазақстанның 

Орынбор, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Бөкей губерниялары мен Адай уезін де шарпып, халықтың үштен бір бөлігі 

қырғынға ұшырап, ашыққандар тамақ іздеп шет жаққа қарай босты. Қазақстанмен шекаралас Қытайға қарай 

өткен қазақтар одан әрі ішкерілей Моңғолия, Түркия, Ауған елдеріне шұбырды. Бұл кездерде Ресейде Волга 

бойындағы халық та ашаршылық дәмін татып жатқан болатын. Еділ жағасындағы жерлерде, нақтылай айтқанда 

Екатеринбург, Пермь, Пенза губерниялары мен Дон облыстары және Украинаның бірнеше аудандарындағы 

халық зор аштық апатына ұшырады [2, 14]. 

1920 ж. күзінде губернияның статистикалық бюросының ауыл-шаруашылығы санағының толық емес 

қорытындысы бойынша, Ақтөбе губерниясында 46,849 шаруашылық болып, ондағы 237446 адамның 120655-ін 

ерлер де, 116791-ін әйелер құраған. Мал басына келсек, осы шаруашылықтарда 4 жастан  жоғары 74, ал 4 жасқа 
дейінгі 880 жұмысқа жарамды жылқы болса, 51857 жұмыс көлігі, 107580 сиыр, 119452 қой, 28869 шошқа 

өсіріп, 5547,5 десятина жерге қара бидай, 202075,62 десятинаға бидай, 35092,71 дес. арпа, 17492,44 дес. сұлы, 

62717,78 дес. тары, 398,3 дес. қарасора мен зығыр, басқа да 4638,95 десятинаға астық түрлері, барлығын 

қосқанда 327968,30 десятинаға егін егілген еді [3; 6]. 

1921 жылғы тамыздан бастап Орынбор, Ақтөбе, Бөкей, Орал және Қостанай губерниялары аштықтан 

зардап шеккен аймақтардың тізіміне енді [4; 185]  

Ашаршылық 1 558 927 тұрғыны бар 1048100 шаршы метр аумақты қамтыды.1921 жылдың қарашасына 

қарай губерниялар бойынша ашыққандар саны төмендегідей болды: 

 

http://www.sko.adilet.gov.kz/ru/node/106139
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Губерниялар Статистика басқармасының 

деректері бойынша 

Әр түрлі көздерден 

алынған деректер бойынша 

Орынбор 387 500 444 786 

Қостанай 264 900 254 816 

Орал 384 900 400 000 

Ақтөбе 296 100 359 325 

Бөкей 176 500 100 000 

Барлығы 1508 900 1 558 927 

 

Көріп отырғандарыңыздай, осы кезеңдегі губерниялардың статистикалық дерек бойынша ашығушылар 

саны. Барлығы статистика басқармасының деректері бойынша 1508900 адам ашыққан болса, әр түрлі көздерден 

алынған деректер бойынша 1558927 адам ашыққан.  

Енді осы нәубет жылдар қалай келді? Қазақстандағы 1919-1922 жылдардағы аштықтың бір себебі— 

елдің бірнеше аймақтарында орын алған егіннің шықпай қалуы болды. Осы жағдайға байланысты кеңес үкіметі 

1919 жылдың қаңтар айынан бастап «азық-түлікті тәркілеу» саясатын бастады. Бұл саясат кеңес үкіметінің 1918 

жылдың 13 мамырынан бастап жүргізіле бастаған азық-түлік саясатына сайма-сай дәл келген еді. Қазақстанда 
егіншілікпен айналысушылардың көп болмауына байланысты большевиктер қазақтың малын кәмпескелеп 

алуды басты мақсат етіп қойды. 1919-1922 жылдардағы аштықтың негізінен алғанда Ақтөбе облысын қалай 

шарпығанын мұрағат қорында сақталған құжаттарға сүйеніп әңгімелер болсақ, облыстық губерниялық атқару 

комитетінің төрағалары Ряхов, Назаров, Сердюковтардың ашаршылыққа қатысты Ленинге жазған хаттарында 

мынадай мәліметтер бар. Олар егіншілікті губерния қолға енді алып жатқанын, ал мал шаруашылығы мықты 

қиындықтарға кезігіп отырғанын көрсетеді. Малдардың ауруға ұшырап қырылып жатқанын, мал дәрігерлердің 

жоқтығын басты мәселе етіп хабарлайды [5; 6] 

Тарих ғылымдарының докторы Талас Омарбекұлы Омарбековтың айтуынша, Қазақстандағы 1921-1922 

жылғы ашаршылыққа, шындығына келсек, ауа райының құрғақшылығы емес, өздері өкіметті бір түнде басып 

алған соң, кешікпей-ақ азамат соғысы тұтанатынын, ал одан шаруашылық күйзеліп, халық аштан қырылуы 

мүмкін екенін біле тұра қатерлі бағыттарынан қайтпай қойған большевиктер және олардың партиясының 
біржақты саясаты кінәлі [6; 5]. 

1921-1922 жылдардағы аштықтан Қазақстан халқының тең жартысынан өлідей және тірідей (босып кетті) 

айырылды. Қаншама отбасының түтіні өшіп, ата-аналар бала-шағаларынан айырылса, қаншама бала жетімдік 

зардабын тартты. Бұл – қазақтың жартысын жалмаған ашаршылық. Халықтың тең жартысын жоғалту – ұлттық 

қасірет. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ОБВИНЯЕМОГО ПО СОБИРАНИЮ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. 

 

Максатов И., Саутбаева С.Б. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Определение прав стороны защиты на участие в уголовно- процессуальном доказывании призвано не 

просто удовлетворить научное любопытство, но и должно отметить сложности в развитии этого института, 

выявить в сравнении с процессуальным статусом стороны защиты в зарубежных странах и в динамике развития 
как положительные моменты, подлежащие проработке и внедрению, так и негативные варианты, от которых 

следует отказаться либо к которым не стоит прибегать.  

В уголовно-процессуальной науке вопрос о возможностях обвиняемого и его защитника по собиранию 

доказательственной информации всестороннему и тщательному исследованию на основе сравнительно- 

правового и исторического методов не изучался. В исследованиях В.А. Калюжного, И.Е. Миловой, Т.К. 

Ахметовой  внимание уделяется лишь историческому изучению правовой регламентации участия защитника в 

досудебном производстве и его процессуального статуса. Однако необходимость в подобном исследовании 

необходима. Отсутствуют сравнительные исследования, по сравнительному анализу положения стороны 

защиты в международном аспекте. Проработка же соответствующих статей УПК различных государств и 

специальной юридической литературы позволяет сделать вывод о неравноценности возможностей стороны 

защиты по собиранию и представлению в орган расследования защитительной информации в тех или иных 
странах. Поэтому необходимо обратить внимание на институт защиты в плане сравнительного правоведения. В 

этой связи практический интерес вызывает исследование В.В. Яссельской «Деятельность адвоката-защитника 
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по собиранию доказательств на стадии предварительного расследования», Т.К. Ахметовой «Роль адвоката по 

собиранию доказательств». Однако важен анализ участия стороны защиты не только в собирании 

доказательственной информации, но и в ее проверке и оценке. Изучение данного вопроса целесообразно начать 

с немецкого уголовного процесса. Анализируя возможности обвиняемого и его защитника по собиранию 

доказательственной информации в немецком уголовном процессе, можно заметить, что работы 

процессуалистов в данной области, начатые еще в XIX веке, отличаются обстоятельностью разрешения 

поставленных вопросов. Правовое положение обвиняемого в совершении преступления и адвоката-защитника 

определяется особенностями германского уголовного процесса, который отличается как от англо-
американского состязательного процесса. С XIII века в Германии утвердился инквизиционный процесс, 

поэтому защита, не обладала значительными правами. Права обвиняемого защищал судья, который должен был 

заниматься собиранием всех оправдывающих обстоятельств. Выделялись материальная защита, 

осуществляемая судом, и формальная, реализуемая защитником, но оказывавшая слабое влияние на движение и 

разрешение дела. Немецкий процессуалист Г. Генкель отмечал, что защита в этот период характеризовалась 

бесправным положением обвиняемого. Хотя Уголовное уложение Карла 5 (1552 г.) - «Каролина» - в ст. 88 

упоминает защитника-ходатая, защитника-заступника, реальных прав «защитник» не имел. В немецком 

обвинительном и инквизиционном процессе, независимо от форм, в которых выступали защитники 

(докладчики по Саксонскому и Швабскому зерцалу, ходатаи, ассистент - советники по Кабинетному ордеру от 

14 апреля 1780 года «Об улучшении дел в области юстиции», все они «были уполномоченными судьи, 

отстаивали интересы полицейского государства». Во времена Веймарской республики защитник становится 

«органом уголовного судопроизводства». По данным исследователя Филимонова Б.А., германский Верховный 
суд в своих решениях от 2 ноября 1926 года и 6 июля 1928 года прямо называл защитника «равноправным 

органом судопроизводства», ссылаясь на то, что такое название признается большинством правоведов. О сборе 

доказательственной информации в пользу обвиняемого не было и речи. В  Германии 40-х годов 20 века 

защитник также не обладал большими правами, более того, он, как орган уголовного судопроизводства, должен 

был подводить виновного к справедливому наказанию. После Второй мировой войны на защитника возложили 

обязанность отыскания истины по делу, что опять же причиняло вред правам подзащитного. УПК Германии, 

вступивший в силу 1 февраля 1877 года, не содержал специальных указаний о наделении защитника и 

обвиняемого специальными правами по собиранию и представлению доказательственной информации. 

Собирание доказательств осуществлялось следственными судьями. Сторона защиты, согласно Уставу (УПК) 

1877 года, могла лишь присутствовать в роли наблюдателя при проведении отдельных следственных действий. 

Австрийский Устав уголовного судопроизводства 1873 года также отводил защитнику роль наблюдателя при 
тех действиях следователя по установлению признаков преступления, которые не могут быть впоследствии 

возобновлены. Он мог лишь жаловаться на распоряжения следователя, ему запрещалось присутствовать при 

допросах обвиняемого. Параграф 191 Устава уголовного судопроизводства Германии 1877 года при проведении 

осмотра допускал присутствие прокурора, обвиняемого, защитника. Им разрешалось присутствовать при 

допросе свидетеля или эксперта, которые не могли явиться в суд. При этом следователь заранее должен был 

уведомить защитника о намерении приступить к следственному действию. Право защитника и обвиняемого 

присутствовать при допросе свидетелей было декларативным. Следователь мог отстранить их от участия, если 

полагал, что при них свидетели не сообщат правдивой информации. Таким образом, участие защитника и 

обвиняемого в доказывании было ограниченным. Это обуславливалось тем, что «вмешательство защиты на 

предварительном следствии могло оказаться опасным для обвинения». Защита на стадии предварительного 

расследования возродилась не в связи с Уставом 1877 года, а раньше: в Брауншвейгском (от 22 августа 1849 
года) и Нассацском (от 14 апреля 1849 года) немецких кодексах. Подобием «права на защиту» являлось 

правомочие защитника обратиться к свидетелю обвинения с просьбой об отказе последнего от дачи им 

показаний, негативных для обвиняемого. При этом просьба не должна была иметь форму обмана либо угрозы 

(§ 136  УПК Германии 1877 года).  

Обращаясь к законодательному регулированию института защиты современного немецкого уголовно-

процессуального права, отметим, что действующий процессуальный закон содержит главу «Защита» 

(параграфы 137 - 149), где, как ни странно, отсутствуют хоть какие-то конкретные нормы на счет правомочий 

стороны защиты по поводу, собирания доказательственной информации. В этом смысле она регулирует лишь 

права защитника на ознакомление с материалами уголовного дела (§ 147). Обвиняемый не может знакомиться с  

материалами дела. Защитник может собирать какую-либо доказательственную информацию при реализации 

своего права на участие в производстве осмотра (параграфы 168-д, 191 УПК). Обвиняемый  имеет право при 

первом обязательном допросе ходатайствовать об истребовании доказательственной информации в свое 
оправдание, и ходатайство должно быть удовлетворено, если имеет значение для материалов дела. Подобным 

правом обвиняемый и его защитник располагают и при сообщении об окончании дознания и составлении 

обвинительного акта. Обвиняемый может быть заслушан прокурором в присутствии защитника. В процессе 

предварительного следствия, проводимое судьей, отменено в 1975 году, чтобы устранить дублирование 

действий полиции и прокуратуры и ускорить процесс расследования, обвиняемый должен иметь возможность 

оспаривать обвинение и приводить факты, в том числе в письменном виде. Практики уголовного процесса ФРГ 

подчеркивают, что признание обвиняемым своей вины имеет решающее значение еще с 1919 года, когда 

Имперский Суд разъяснил, что осуждение лица допускается исключительно на основе признания им вины, а 

отрицание виновности становится фактором, негативно характеризующим обвиняемого. Защитник, в 
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соответствии с § 147 германского УПК, имеет право осмотра вещественных доказательств, содержащихся в 

деле, дома или в адвокатской конторе. Однако защитнику может быть отказано в этом, если, по мнению 

прокурора, ознакомление создаст угрозу расследованию. Отказ прокурора в допуске адвоката к ознакомлению с 

делом обжалованию не подлежит. Кроме того, на практике дознание вместо прокуратуры проводит полиция, а 

защита не имеет права знакомиться с делом полицейского производства. Заметим, что УПК ФРГ при 

проведении определенных следственных действий (допрос обвиняемого, свидетелей, эксперта, проведение 

осмотра) допускает лишь присутствие защитника, но не его участие (параграфы 163-а, 168-д УПК). Кроме того, 

защитник может быть лишен и этого права со ссылкой на «угрозу целям расследования». В таком случае 
защитника просто не уведомляют о времени и месте производства следственного действия с его подзащитным 

(ч. 5 § 168 УПК ФРГ). Хотя УПК не предусматривает права защитника на собственное расследование, 

фактически признается, что он может предпринимать собственные действия по собиранию информации об 

обстоятельствах расследуемого дела. К таковым относятся: осмотр места происшествия. В законе ФРГ «О 

защите» прямо указывается на право защитника проводить собственное расследование. Установление 

свидетелей, способных дать оправдательные показания, получение заключения частной экспертизы. Говоря о 

правах обвиняемого по собиранию доказательственной информации, можно отметить, что при производстве 

такого следственного действия, как экспертиза, он вправе заявить ходатайство об участии в ней эксперта, 

представляющего его интересы. Однако на следственные действия полиции и прокурора это право не 

распространяется. Кроме того, права на сбор доказательственной информации были  ограничены 9 декабря 

1974 года Законом «О реформе уголовно- процессуального права», который отменил нормы УПК, 

предоставлявшие обвиняемому право знакомиться с делом при помощи защитника, заявлять ходатайства об 
истребовании дополнительных доказательств. Закон «О дополнении первого закона о реформе уголовно- 

процессуального права» от 20 декабря 1974 года, принятый под предлогом борьбы со злоупотреблениями 

адвокатов, предусмотрел ранее неизвестный немецкому уголовному процессу институт исключения защитника, 

в частности, если последний подозревается в конспиративных связях или злоупотребляет своим правом 

посещения мест заключения в целях совершения преступления. Закон «Об изменении УК, УПК», Закона «О 

судоустройстве», Положения «Об исполнении наказаний» от 18 августа 1976 года, касаясь права обвиняемого 

на свободную переписку, общение с защитником, установил, что все деловые письма защитника, адресованные 

обвиняемому, находящемуся под стражей по делам о террористических организациях, должны направляться 

для просмотра соответствующему судье, свидания со своим подзащитным адвокат теперь проводил в 

помещениях, оборудованных разделительным стеклом, где была исключена всякая возможность передачи 

письменных материалов (ч. 2 § 148 УПК ФРГ), осуществлялась видеосъемка и аудиозапись бесед. Закон «Об 
изменении вводного закона к закону о судоустройстве» от 30 сентября 1977 года допустил полный запрет связи 

обвиняемого, находящегося под стражей, с внешним миром при наличии опасности, исходящей от 

террористических организаций. По любому уголовному делу защитник при посещении тюрьмы мог быть 

обыскан, а в случае отказа подвергнуться обыску, он не допускался к клиенту.  

Практика применения УПК Германии в настоящее время идет по пути сужения прав защиты. Так, в 

научной литературе отмечается, что деятельности германской прокуратуры (а именно она проводит 

прокурорское дознание, заменившее ликвидированное в целях ускорения уголовного судопроизводства 

предварительное расследование) присущ обвинительный уклон.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Франции обвиняемый называется «лицом, дело которого подлежит 

рассмотрению». Процессуальным актом, знаменующим начало стадии предварительного расследования, 

является письменное уведомление обвиняемого от прокурора либо судебного следователя. Отправка письма 
дает защитнику обвиняемого право присутствовать на всех следственных действиях, проводимых с участием 

подзащитного. Французское предварительное следствие несет на себе печать розыскного процесса на 

протяжении последних двухсот лет начиная со знаменитого уголовно-процессуального кодекса 1808 года - 

Кодекса Наполеона. Французский Устав 1808 года рассматривает обвиняемого как предмет исследования, а не 

как сторону судебного процесса. От обвиняемого скрывались материалы предварительного следствия. 

Обвиняемый не имел права делать заявления по поводу полноты доказательных материалов. Материалы дела 

представлялись обвиняемому  по окончании расследования, обвиняемого могли не уведомлять о направлении 

дела в суд.  

Привлечение к участию в деле в качестве обвиняемого по французскому законодательству означает не 

признание лица виновным, а создание условий для решения вопроса о виновности или невиновности данного 

лица. Только с 1897 года защитник был допущен на предварительное следствие. Уголовно-процессуальный 

кодекс Французской Республики, действующий в редакции от 15 июня 2000 года, продолжает характеризовать 
стадию предварительного расследования как этап уголовного процесса, где существенно сужены права защиты. 

Обвиняемый лишен права ходатайствовать об истребовании дополнительных доказательств, о производстве 

следственных действий, не может участвовать в осмотре, обыске, не имеет права требовать своего повторного 

допроса, проведения очной ставки с его участием, вызова дополнительных свидетелей. По окончании следствия 

следственный судья не обязан отвечать на заявления и ходатайства стороны защиты. К тому же обвиняемый 

может ходатайствовать лишь о назначении и проведении экспертного исследования. Статья 116 УПК Франции 

определяет, что обжалование защитником и его клиентом действий следственного судьи не приостанавливает 

их исполнения. Более того, в силу ст. 537 УПК Франции по делам о проступках небольшой тяжести бремя 

доказывания невиновности лежит на стороне защиты. Доказывание невиновности по французскому УПК 
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ложится на обвиняемого, который должен доказать наличие не только невиновности, но и смягчающих 

обстоятельств. Французский уголовно-процессуальный закон допускает, что защитник перед допросом 

подзащитного может ознакомиться с материалами дела для формирования своей позиции по делу (ст. 118 

УПК). После первого допроса обвиняемого адвокат вправе потребовать представления копий любых 

материалов дела, но при очной ставке подобное право у адвоката- защитника отсутствует. Согласно УПК 

Французской Республики, задержанный вправе не более чем через 20 часов после задержания встретиться с 

адвокатом и беседовать с ним в течение 30 минут. Письменные замечания адвокатов обязательно 

подкрепляются к протоколу. Для особой категории задержанных (бандитизм, рэкет) предельный срок встречи с 
адвокатом сдвигается с 20 до 36 часов.  

Следует отметить, что проявлением состязательности на стадии предварительного расследования 

преступлений является обмен мнениями при решении вопроса о предварительном заключении обвиняемого (ст. 

145 УПК Франции). Если обвиняемый требует время для подготовки защиты, следственный судья не может 

вынести постановление о заключении под стражу. Однако в данной ситуации он имеет возможность принять 

решение о задержании обвиняемого на срок до четырех рабочих дней, которое обжалованию не подлежит. 

После последнего допроса орган уголовного преследования не обязан представлять стороне защиты материалы 

для ознакомления. Ходатайство защиты об истребовании доказательств может без ответа. Институт 

ознакомления стороны защиты с материалами дела по окончании предварительного следствия не известен во 

Франции. Обвиняемый не имеет права знакомиться с документами, которые получил защитник. Адвокат, 

желающий ознакомить своего клиента с документами, обязан письменно уведомить об этом следственного 

судью, который может наложить запрет на ознакомление.  
В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Италии обвиняемый может присутствовать при 

следственном эксперименте, обыске, опознании, имеет право ходатайствовать о назначении экспертизы, а 

также ввести в процесс за свой счет  лиц, которые представляют его интересы при проведении экспертизы. 

Таким образом, обвиняемый имеет определенные правомочия по сбору доказательственной информации, что 

облегчает его положение. Однако обвиняемый не имеет права знакомиться с материалами дела, даже с 

заключением эксперта. Заметим, что ст. 304 УПК Италии в ряде случаев допускает производство следственных 

действий без защитника обвиняемого. Кроме того, защитник обвиняемого не может присутствовать при 

допросе своего подзащитного.  

Североамериканское досудебное производство характеризуется либеральностью по отношению к 

обвиняемому и его защитнику. В большинстве случаев обвиняемый остается на свободе под залог или 

поручительство, что позволяет ему самостоятельно изыскивать данные оправдательного характера. Защитник-
адвокат обладает весьма широкими полномочиями по сбору информации. В США на стадии предварительного 

расследования защитники имеют возможность вести собственное «адвокатское» расследование. В США 

результат частного расследования не имеет доказательственного значения. Адвокаты США собирают 

доказательственную информацию благодаря помощи «Федерального Управления защитников». Следователи 

зашиты, входящие в его состав, производят обнаружение доказательственной информации, свидетельствующей 

в пользу обвиняемого. Американские адвокаты широко используют помощь частных детективных агентств. 

Результаты деятельности последних включают в уголовное дело как полноценные доказательства. При этом в 

процессе полицейского расследования защитник и обвиняемый вправе знакомиться с доказательствами по делу, 

делать копии с документов и материальных объектов. В соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством США предварительное расследование осуществляется полицией, прокурором, судьей-

магистратом. Согласно законодательству штата Калифорния защитник может даже за пределами суда 
беседовать со свидетелями обвинения, заручившись поддержкой суда о непротиводействии таким встречам со 

стороны обвинения. Заметим, что, несмотря на принцип состязательности, насквозь пронизывающий всю 

систему американского судопроизводства, отдельные нормы уголовного права предусматривают вероятность 

объективного вменения, то есть уголовную ответственность за невиновное причинение вреда.  

Полномочия обвиняемого и его защитника по поводу участия в доказывании недостаточно полно 

регламентированы законодательством многих государств. Изменить подобное положение можно лишь путем 

представления стороне защиты более широких прав по собиранию доказательственной информации, а также 

последующего их участия в проверке и оценке сформированных доказательств. 
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Қуаныш З. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Шыңғыс хан мен оның ұрпақтары, билік еткен аймақтары туралы жазылған "Шыңғыснама" қолжазбасы 

XIV ғасырдың соңы мен XV ғасырдың басында жазылған орта ғасырлық ескерткіштердің бірі болып табылған 

болатын. Белгілі  қазақстандық ғалым, шығыстанушы В.П.Юдин алғаш рет шығарманың өзіндік ерекшеліктерін 

тарихи тұрғыдан қарастырып, оның басқа жазба ескерткіштерден айрықша ерекшеліктерін анықтауға 

тырысқан. "Шыңғыснама" жазба ескерткішінің тілін зерттеу кейінгі жылдары кеңінен қолға  алынып, 

қарастырылып жүрген ескерткіштердің бірі болып  табылады.  

Сөз тіркестері және олардың модельдерінің жасалуында ұйытқы сөздің қай сөз  табынан болуынан үлкен 

мәні бар. Сөз  тіркесінің құрылымы, әдетте, оның құрамындағы  ұйытқы  сөздің грамматикалық  табиғатына, 

атап айтқанда, қай  сөз  табына қатысты  болуына  қарай айқындалады. Қабысу – түркі тілдерінде, оның бірі 

қазақ  тілінде, өте жиі  қолданылатын синтаксистік байланыс формасының бірі болып табылады. Қабыса  

байланысатын есімді сөз тіркесінің құрамы әртүрлі: оның бағыныңқы сыңары  зат  есім,  сын есім, сан есім, 
сілтеу есімдігі үстеу болады да, басыңқы сыңары зат есім,  субстантивтенген сын, сан есімдер  болады. 

«Шыңғыснама» жазба ескерткішінде қабыса байланысқан сөз тіркесінің құрамында жиі кездесетіні сан 

есім, сілтеу есімдіктері, ал сын есімнен, есімшеден аз да болса кездесіп отырады. 

Сан есімдер – зат есімдерге тән, оларды сан жағынан анықтап тұратын, зат есімнің  жетегінде айтылатын, 

өзінің басыңқылық дербестігі жоқ сөздер. Олардың зат есімнен  тіркесуі арқылы қабыса байланысқан есімді сөз 

тіркесі жасалады. Мысалы, Он йашыдә  хан  болуп әрді, сәксән йыл ханлық қылды (Он  жасында хан болып еді, 

сексен жыл хандық  қылды), Екі мің түмән Әл  Келін-Бәйалынғә севінчә әтді (Екі мың түмен Келін-Байалыдан  

сүйінші сұрады) сияқты сөйлемдерде он бәш күн, сәксән йыл, екі мің түмән есептік  сан  есім  арқылы қабыса  

байланысқан сөз тіркесі жасалғанын  байқай  аламыз. 

Сан есімдер уақыт, салмақ, көлем өлшемін білдіретін сөздерге жасар, жастағы сөздеріне қатысты болу  

арқылы  да күрделі есімді сөз тіркесін құрайды.  
Бұл құбылыстың да жазба ескерткіште көрініс тапқанын көре аламыз. Мысалы, Ханның өмрітоқсан 

йашарәрді (Ханның өмірі тоқсан жасар еді). Осы  сөйлемдегі мөлшерлік мәнді сөз  тіркесітоқсан йашар болып  

табылады [1,122-129].  

Есімдіктердің ішінде қабыса байланысқан есімді сөз тіркесінің  бағыныңқы  сыңары болып жиі 

кездесетіндері – сілтеу, сұрау және жинақтау есімдіктері. Ал, «Шыңғыснама» жазба ескерткішінінен мынадай 

сілтеу есімдігі арқылы қабыса байланысқан сөз тіркестерін кездестіруге болады. Мысалы, мұндағы Бу сөз 

мундә тәмам болды (Бұл сөз мұнда тәмам болды) [1,140]. Бұл  сөйлемде бу сөз қабыса  байланысқан. 

Ескерткіш тілінде зат есімдермен жиірек қабыса байланысқа түсетін сөздердің бір тобына – есімшелерін 

жатқызуға болады. Есімшелердің зат есімдермен тіркесуі арқылы анықтауышты –ған, -ген қатынастағы есімді 

сөз іркестері жасалады. Мысалы, Хожә-Әһмәд теді:«Растын айтғыл, олкәлгән кіші нә айтды? (Хожа-Ахмет 

деді: «Расын айт, ол келген кісі  не айтты?) [1,138-144]. Мұндай есімшеден болған сөз тіркестерінің құрамында 
жиі кездесетін есімше жұрнақтарына – ған,- ген тұлғаларын жатқызуға болады. Бұларға қарағанда  -а-тын, -е-

тін,-ар,-ер,-р тұлғалы есімшелер есім сөз тіркесінің бағыныңқы  сыңары қызметінде  аз  қолданылады.  

Матаса  байланысатын зат есім мағынасындағы не зат есім орнына жұмсалатын сөздердің бәрі сол 

тіркестің бірінші не екінші сыңары ретінде қолданыла алады. Мысалы, Ол  кіші  кі, кәлді, ханның өлгәнін айта  

кәлді (Ол кісінің  келгені, ханның  өлгенін айта келді)[1,144]. Анықтауыштық қатынастағы ілік жалғаулы 

сөздердің әртүрлі құрамда айтылуына қарай матаса  байланысқан сөз тіркестері әртүрлі анықтауыштық 

қатынаста жұмсалады. Осындай матаса байланысқан анықтауыштық қатынастарды «Шыңғыснама» жазба  

ескерткішінен  де  кездестіруге болады. Олардың  негізгі  мағыналары  мыналар: 

1. Ілік  жалғауы  меншік иесі бола алатын сөзге жалғанып, меншіктілік  қатынасты білдіреді.Мысалы, 

Менің  бу сөзімніқәбул қылғыл,-теді (Менің бұл сөзімді қабыл қылғыл,- деді), Башым-малың, сенің, 

йолыңдәқойайын (Басым-малымды сенің жолында қойайын) [1,138].  

2.  Ілік  жалғаулы сөздер туған-туысқандық, дос-жарлық ұғымдағы сөздермен  тіркесіп,  семьялық, 
туысқандық т.с. қатынасты  білдіреді: Жанбек-ханның анасы Тай-Дуалы-бегім (Жәнібек ханның  анасы Тай-

Дуалы бегім)1,121]. 

 "Шыңғыснама" ескерткішінде есімді сөз тіркестерімен бірге етістікті сөз  тіркестерінің де  жиі 

қолданылғанын анықтауға  болады.Етістікті  сөз  тіркестерінің енді бір тобы есімдердің  барыс,  жатыс, шығыс, 

көмектес, табыс жалғаулары арқылы салт  және  сабақты етістіктермен  меңгеріле  байланысады. 

Барыс жалғаулы есімдер мен етістіктерден  құралған сөз тіркестері  өзара  меңгеріле байланысады да, 

жанама толықтауыштық, пысықтауыштық қатынастарда  жұмсалады.  

Мысалы, Улар  һәм соңымыздың хан йәтәр тәп олйанғә қачтылар ( Олар соңымыздан хан  жетер  деп, 

ол жаққа  қашты) (бет  алыс)[1,142].  
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Барыс  жалғаулы  есімдер  етістікті  сөз  тіркесінде  объектілік  және  пысықтауыштық  қатынастарда  

жұмсалады: а) Объектілік  қатынастағы  сөз  тіркестері,  негізінде, қимыл  процесінің кімге,  неге  арналғанын, 

бағытпен,  қандай  затпен  үстемеленгенін,    қандай  затпен  түйіскенін,  неге  қамтылғанын  білдіреді. Мысалы, 

Бүкрі-Хожә-Әһмәд-і  мәзкүр  буоғланларғә  айды  (Бүкрі-Хожа-Әһмед-і  мәшһүр ұлдарына  айтты),    Жәләл уд-

Дін  султанғә  айды (Жәләл  уд-Дін сұлтанға айтты) [1,143]; ә) Пысықтауыштық  қатынастағы  сөз  тіркестері,  

негізінде,  қимыл  процесінің  бағытын  білдіріп,  мекендік,  мезгілдік,  мақсаттық  мағыналарда  

жұмсалады.Мысалы, Дәштә Қыпчақвілайәтінғә салғаб  йібәрді  ( Дешті Қыпшақ  билігіне жалғап жіберді), Бу 

сөзні ішітді  кі мәсжіддін  йәнәөйге  бармады (Бұл  сөзді  естіп, ойланып үйге бармады)[1,137]. 
 Етістікті сөз тіркестерінің  жиі ұшырайтын ендігі бір түрі – шығыс жалғаулы есімдер мен  етістіктер 

тобы. Меңгеріле байланысып, толықтауыштық және пысықтауыштық қатынастағы  сөз  тіркестері  жасалады. 

«Шыңғыснама» жазба ескерткішінде де осындай құбылысты кездестіруге болады. Мысалы, Андын соң 

Мәлік Әшрәф тегән Тәбріз һакіміәрді, шәйтан  аныйолдын  чықарыбөз қызыны алды (Содан соң Мәлік Әшрәф 

деген Табріз әкімі еді, шайтан оны жолдан  шығарып өз қызын алды), Бухарадын Қара-Көлгә тәгрү  узата  

кәлді  (Бухарадан Қара-Көлге  ұзата келді), Қара – Көлдін шәйх дуъа қылыб  қайтдылар  (Қара – Көлден  шайх 

дұға қылып қайтты), Өргәнждін Сәрайчуқ  барды (Өркеніжден  Сарайшық барды). Осы  сөйлемдерде йолдын 

чықарыб,  Бухарадын  кәлді, Қара-Көлдін қайтдылар, Өргәнждін барды  тәрізді  сөз  тіркестері  кездесіп  

отырады. Мұнда қазіргі қазақ тіліндегі –дан, -ден шығыс септік жалғауларының ескерткіш тілінде –дын, -дін 

қысаң нұсқасында қолданылғанын анықтаймыз.  

Қорыта келе, "Шыңғыснама"  жазба ескерткішінде  есімді  сөз  тіркестерімен  бірге  етістікті сөз  

тіркестерінің  жасалу ерекшеліктеріне талдау жасай отырып, оның  ішінде  қиыса,  матаса,  меңгеріле,  қабыса  
байланысқан    сөз  тіркестерінің   мол  қолданылатынына   нақты  шығарма  тілінің  деректері  арқылы  көз  

жеткіздік. 
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТАРИХИ-МӘДЕНИ ЕСКЕРТКІШТЕРДІҢ ҚОРҒАЛУ ЖАҒДАЙЫ 

 

Есентаева Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақ даласындағы тарихи-мәдени ескерткіштер — ұлтымыздың байлығы. Халқымыздың өткенінен сыр 

шертетін қастерлі мұра. Осы тарихи-мәдени жәдігерлерде өткен уақыттың естелігі бар. Оны зерттеп, зерделеу, 

ғылыми айналымға енгізу, кейінгі ұрпаққа сыны мен сырын жоғалпай жеткізу — парыз. 

Ақтөбе — ұлан-ғайыр Қазақ даласының бір бөлшегі. Ақтөбенің тау-тасы, даласы тарихи мәдени ескерткіштерге 

тұнып тұр. Мұғалжар тауларындағы тас таңбалар, сақ-сарматтар, ғұндар, оғыздар, қыпшақтар заманындағы 

ескерткіштер, Жошы ұлысы, Алтын Орда, Ноғайлы елі, Қазақ хандықтары дәуіріндегі жәдігерлер ұрпақтан-

ұрпаққа мұра болып келеді. 
Қазақстан Республикасында 1978 жылы «Тарих және мәдени ескерткіштерді қорғау қоғамы» құрылды. 

Бұл қоғамның құрылуына 1962 жылы Италияның Венеция қаласында қабылданған барлық елдер адамзаттың 

ортақ мұрасын кейінгі ұрпаққа жеткізу үшін сақтап, қорғауға міндетті деген «Венеция хартиясы» атты құжат 

себеп болған. Осы құжат негізінде 1976 жылы Кеңес Одағының заңы, 1978 жылы Қазақ ССР-нің Заңы 

қабылданды. Осы заңға сәйкес елімізде «Тарих және мәдени ескерткіштерді қорғау» қоғамдық ұйымы 

құрылды. Бұл қоғамдық ұйымның мыңдаған мүшелері болды. Зауыт-фабрикалардың жұмысшыларының 

барлығынан айына 15  тиыннан мүшелік жарна алынды. Сөйтіп, бұл қоғам 15 жылдай жұмыс істеп, 

Қазақстанда 25 мыңға тарта ескерткіш тіркелді[1]. 

Ел тәуелсіздік алғаннан кейін, 1992 жылы «Тарихи мәдени мұраларды қорғау және пайдалану» Заңы 

қабылданды. Бұрын «тарих және мәдени ескерткіштерді қорғау» дейтін болса, енді «тарихи-мәдени мұраларды 

қорғау және пайдалану» мәселесіне баса мән берілді. Мұрамыз ретінде тек ескерткіштерді ғана емес бұрын 

айтылмай келген аңыздар, жыр-дастандар, күйлерді де қорғауға күш сала бастадық.  Қазір республикада 30-35 
мыңдай тарихи-мәдени мұра бар, оның 1600-і — Ақтөбе облысында тіркелген ескерткіштер[2]. 

2008-2010 жылдары қазіргі заңға және 2007 жылы шыққан Үкіметтің қаулыларына сәйкес, біздің 

облысымызда 659 ескерткіш мемлекеттік қорғауға алынды. Соның тоғызы, атап айтқанда, Қобда ауданындағы 

«Абат-Байтақ» кешені, Байғанин ауданындағы Қарасақал, Дәуімшар кешендері, Сүндет атаның мавзолейі, Асан 

қожа кешені, Шалқар ауданындағы Тоқпан мавзолейі, Ақтөбе қаласындағы Кеңес Одағының батырлары Әлия 

Молдағұлова мен ұшқыш-космонавт Виктор Пацаевтың ескерткіштері және паравоз пішінді құрылыс-ғимарат 

— Теміржолшылардың мәдениет үйі республикалық дәрежеде қорғауға алынған.  

Облыстағы қалған 650 ескерткіш жергілікті маңызы бар мұраларымыз. Бұл ескерткіштер облыс әкімінің 

ұсынуымен, Мәдениет министрінің келісімімен  мемлекеттік тізімге енгізіледі. Өңірдегі қалған мыңнан аса 
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ескерткіш әлі жалпы тізімде ғана тұр. Сол 1600-дің мыңнан астамы — археологиялық ескерткіш, 300-400-дейі 

— қала құрылысы сәулет өнері, 7-8 ансамбль бар. Күнбе-күн тарихи орындар табылып жатыр. Қазақтың 

жерінің киелі емесі жоқ. Әр жерін басып қалсаң «сөйлеп» кетеді. Тек ерінбей-жалықпай зерттеу керек және 

қаржы қажет[3]. 

Өңірдегі аудандық, ауылдық әкімшіліктер тарапынан мемлекеттік жер телімдерін жалға беру алдында ол 

жерлерде археологиялық зерттеулер жұмыстарын жүргізу қағидалары орындалмай отыр. Соның салдарынан 

жалға берілген жерлердегі археологиялық нысандар көпшілік жағдайларда жойылып кетіп жатыр. Облыс 

аумағындағы жерлерді әртүрлі мақсатта пайдаланып отырған түрлі компаниялар бар. Олар жерді пайдаланбас 
бұрын археологтардың сараптамасын алуы керек. Бізде бұл талап орындалып жатқан жоқ. Соның кесірінен 

қаншама қорған ысырылып кетіп жатыр. Мәселен, Кеңқияқтың маңындағы Тоқатөбе деген жерде, Жаңажолда, 

Хромтауда Қарабаз деген жерлерде қорғандар жойылған. Қаншама тарихты олар бір сәтте техникамен ысырып 

тастады. Ал ол жерлерде қорған, ескерткіштер болуы мүмкін.  

Тарихи құндылықтар мен ескерткіштерімізді қорғау, сақтау, қайта қалпына келтіру —  біздің тарих 

алдындағы парызымыз бола бермек. Парызға берік болу —  азаматтық, отаншылдық борыш. 
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ЗАҢДЫ ЖАУАПТЫЛЫҚҚА ТАРТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Баймурат А. 

Қ:Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 
Қазіргі Қазақстанның құқықтық және азаматтық қоғам құру кезеңіндегі заң алдындағы жауапкершілік – 

қоғам ғылымы мен құқы қолдану тәжірибесіндегі өзекті тақырыптардың бірегейі болып табылады. Заң 

алдындағы жауаптылық тиімді қолданылмаса қоғамдағы азаматтардың құқықтары мен міндетерін реттейтін 

нормалардың бәрі кем түсіп, құқық қорғау органдары міндеттерін қалыпққысыз атқарып, бұзылған құқықтарды 

қалпына келтіруді және құқық бұзушыларды толық қанды жазалауды атқара алма емес. Егер құқық қорғау 

органдары құқық бюұзушыларға қарсы күресте салғырттық танытып, дәрменсіздік көрсетсе,қоғамда заңды 

айналып өтеуге, өз құқықтарын қорғауға әр түрлі ресми емес күштерді тартып, озбырлық жасап, өз бетінше 

заңсыз жазалауға болады деген түсініктің берік қалыптасары анық. 

Екінші жағынан шын мәнінде қолданылатын заң алдындағы жауаптылық жүйесі болмаған жғдайда 

қолында билігі барлардың мемлекеттік тарапынан қараусыз қалып, олардың қадамдары заңсыз мәжбүрлеуге 

апарып соқтырары сөзсіз. Сондықта, құқық қорғау органдары мен лауазымды тұлғаларға әр түрлі құқық 

бұзғандарды жауапқа тарту үшін санкциялар қолдануға билік өкілеттігі берілген. Бұл өкілеттіктерді заңсыз, 
негізсіз қолдану адамдардың құққытары мен бостандықтарын бұзып, үлкен зиян келтіруі мүмкін. Бүгінде құқы 

бұзушылықты болдырмауды қамтамсыз ететін құқық қорғау органдарынаың айрықша қызметіне қатысты жиі-

жиі айыптау айтылып жататыны кездеседі. Сандаған ғасырлар бойындағы адамзат тарихында биліктің жүгенсіз 

кетуі, қаталдығы, сондай-ақ әлсіздігі құққы бұзушылық жасағаны үшін заң алдындағы жауаптылық шараларын 

қатынастардың аясында айқын көрінеді [1,27]. Құқық мемлекет жағдайында заң алдындағы жауаптылық екі 

бағытта, біріншіден, адамның бостандығы мен құқытарын қорғауда, екіншіден, қоғамдық тәртіпті қорғауда 

ақын көрінеді. Мемлекет пен қоғамдағы құқық тәртібінің мызғымас беріктігі дәрежесі заң алдындағы 

жауаптылық туралы құқықтық нормалар талаптарының толық әрі нақты жүзеге асуымен айқындалады. Заң 

актілерінде азаматтардың өз құқығын қорғаумен байланысты сотқа шағымдануын сот наразылығы және 

азаматардың құқытары мен бостандығына және заңды тұлғалардың мүддесіне нұқсан келтіретін заңсыз 

актілерді жою институтының пайда болу, құқық бұзғаны үшін экономикалық санкцияларыдң ролін күшейту 
және азаматтарға қарсы құққы бұзушылық жасағаны үшін мемлекеттің өзінің материладық жауапкершлігін 

мойындауына байланысты бірқатар жауапкершіліктің жеңілдетілуін, қуғын-сүргін құрбандарын, қуғын-

сүргінге ұшыраған халықтарды ақтаудың өзі мемлекет пен адамды теңістіру қажетігін көрсетіп қана қоймай, 

сонымен қатар әрбір адамды сенімді қорғаумен қамтамасыз етіп, қалқысыз қолданылатын механизмдерді, 

адами, табиғи құқықтарының іске асырылуын бекітеді. Бұлайша пайымдау Қазақстан полиция органдарының 

әкімшілік құқық қатынастарындағы субъектілердің құқықтары мен міндеттері тұрғысынан қарауымен өзекті. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет қалыптастыру кезеңінде құқық 

институтының негізін қалайтын жалпы жауаптылықтың бір түрі болып табылатын заң алдындағы 

жауаптылықтың маңызы аса зор. «Жауаптылық, әдетте, қажеттілік, өзінің әрекетттеріне, теріс қылықтарына 

жауап берудің міндеттілігі сол әрекеттер үшін жауапты болу болып саналады». 

Жауаптылық туралы біркелкі түсінік жоқ. Философтар бір адамның басқа бір адамдардың немесе қоғам 
алдындағы парызына ерекше көңіл бөледі. Б.Тугаренов: «Жауаптылық адамның өз әрекетінің нәтижесін алдын 
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ала көре білуі және осыған орай қоғамға қандай да бір пайда немесе зала әкелетіні н анықтай алатын қабілеті» 

екеніне назар аударады. Бұл тұрғыда жауаптылық субъективтік сипаттағы құбылыс ретінде қарастырылады.  

Заң алдындағы немесе құқықтық жауапкершілік жалпы жауаптылық ұғымынан туындап заңсыз 

әрекетерді жасаумен байланысты. Заң алдындағы жауаптылық мәселелері жеке құқық салаларына арналған 

әдебиеттерде ғана емес, жалпы құқық теориясына қатысты мәселелерді қозғайтын материалдар да қабылданған. 

Заң алдындағы жауаптылықты С.Алексеев, С.Братусь, М.Агарков, И.Гурвич, О.Леист, Б.Лазарев, А.Таранов, 

В.Чхиквадзе секілді басқа да ғалымдар өз еңбектерінде талдау жасаған [2,87].  

О.Иоффе мен М.Шаргародский заң алдындағы жауаптылық үш элементтің тоғысуы дейді, олар заң 
алдындағы жауатылықты құқық бұзушының әрекетін заң және қоғам алдында айптауға негізделген және 

мүліктік тәртппен шектеудің түрі сияқты белгілі бір салдарға ұшырататын мемлекетік мәжбүрлеу шарасы деп 

біледі. С.Алексев заң алдындағы жауаптылық  мәні адамның жасаған құқық бұзушылығы үшін мемлекеттік 

мәжбүрлеу шараларына түзу міндетілігінде жатыр дейді. Бұл пікірінен ол кейіннен де бас тартпаған. Бұзылған 

құқықты қалыпна келтіру (оның нақты мысалы азаматтық құққы, өтемақы жауаптылы, мәслен, құқық бұзудың 

салдарынан мүліктік зиян келтіргені үшін шығынның орнын толтыру) шарасы ретінде жазалау жауаптылығын 

(заң алдындағы жауаптылық және тұрақсыздық айыппұлы, қылмыстық жаза, әкімшілік жаза) анықтай келе, 

кейбір авторлар дегенмен жазалау және қалпына келтіру жауаптлығы біртұтас жауаптылық ұғымына бірігуі 

мүмкін деп есептейді. Мұны негіздеуде олар қалпына келтіру жауаптылығын үш белгі – мемлекеттік айыптау, 

мәжбүрлеу, құқық бұзушы үшін жағымсыз салдарлар тән екенін көрсетеді. 

Сонымен, заңды жауаптылық проблемасының жеткілікті түрде жан-жақты терең талдануына қарамастан 

ол әлі күнге дейін өзекті болып отыр. Кез келген ғылыми болжамның бар болуға және ғылыми мағынаға ие 
болуға құқылы екені белгілі. Сонымен бірге, заңды жауаптылық  кейбір аспектілері туралы айтылған көпетеген 

пікірлердің заңдылықты қамтамасыз етудегі құралы жауаптылықтың мағынасын айқындау міндетін өздейтін 

негізгі, іргелі зеттеулерден алшақтады дейтін С. Братусьтің пікірімен келісеуге болмайды[3,84]. Заңды 

жауаптылық к ұғымының көп мағыналылығынан қашып, оның негізгі мақсаты –міндеттердің атқарылуын 

қамтамасыз ету деп ерекшелеп алу қажет. Заңды жауаптылық  өзінің мазмұнда міндетердің мүлтіксіз атқару 

кепілі ретінде әрі құқық нормаларына сәйкес берілген құқыты жүзеге асыруды біріктіруге мүмкіндік бар 

рационалды заңды құрылма ретінде негіздеу қажет. Менің пікірімше, осындай белгілер мына төмендегідей 

болады: 

заң алдындағы жауапкершілік екі аспектіден: материалдық норамалар мен іс жүргізу құқығы 

нормаларынан тұрады, оның үстіне, құқық бұзушылық үшін іс жүргізу құқығында заң алдындағы 

жауаптылықты қолданудың тәртібі, жіктеу шартын реттейді; 
заң алдындағы жауаптылық, мәселен, экономикалық жауаптылық сияқты, әлеуметтік жауаптылықтың 

бір түрі болып саналады. Шынту айтында, әлеуметік жауаптылыққа тән белгілер оған да тән болып келеді. 

Алайда, біздің пікірімізше, «заң алдындағы жауаптылық» ұғымының аумағы өзінің сипаты бойынша 

«әлеуметтік жауаптылық ұғымының аумағынан тарлау болады; 

Заң алдындағы жауаптылық  айқындайтын белгіжаза ғана емесе, жалпыға белгілі болып табылады, 

Ббірақ кейбір ғалымдар мәселені осылайша қоюмен келісе қоймас, өйткені мұндай жауаптылықты олардың 

кейбіреу екі аспектіде: активті және ретроспективті түрде қарастырады. Олар жауаптылықтың активтің 

аспектісін адамның қоғамдағы өз орнын белгілеуден шығаады. Бұл жағдайда жауаптылық адамдарды 

моральдық тұрғадын реттеуші болып келеді. Екінші жағдайда өткен кезеңдегі істер үшін жауаптылық 

ретроспективті аспектіде сөз болады. Мұндайда, бір жағынан, адмның өзінің құқыққа қарсы әрекетінің 

жағымсыз тәнижеге апарғаны үшін жауаптылықтың мәнін ұғыну, екінші адамға осы үшін зардап шектіру;  
Заң алдындағы жауаптылық әлеуметтік жауаптылықтан өзгешелігі –ол мемлекеттік және басқару 

органдары тарапынан, сондай-ақ олардың лауазымды тұлғалары қабылдаған заң актілерімен бектіледі. Заң 

алдындағы жауаптылық  өзіндік белгісі оның құқық бұзушылық жасағаны үшін немесе құқықтық нұсқауларды 

сақтамағаны үшін қолданылуы болып табылады; Заң алдындағы жауаптылық мемлекеттік мәжбүрлеудің бірі 

болып табылады да, ол мемлекеттік органдар тарапынан немесе олардың тапсырмасы бойынша қолданылады. 

Мемлекеттік мәжбүрлеу кез келген құқытық нормада қарастырылған, сондықтан оның мұндай пәрменділігі 

қоғамдық құбылыс болып табылатын құқытың негізгі белгісі. Осының негізінде мынадай тұжырым жасауға 

болады:заң алдыдағы жауаптылық – құқық бұзушылық жасағаны үшін немесе құқытық нұсқауларды бұзғаны 

не сақтамағаны үшін мемлекеттің бекіткен ықтимал мәжбүрлеу шарасы[4,30]. Заң әдебиеттерінде жауаптылық  

бірнеше түрге бөліп топтау негіздерінің әр түрі бар. Осылайша, әр салаға тән белгілеріне қарай қылмыстық, 

әкімшілік, материалдық, азаматтық, тәртіптік жауаптылық көрсетіледі.     Бүгінде бірқатар жұмыста 

Конституция алдындағы жауаптыық мәселесіне арналған. Солардың ішінде Ғ.Сапарғалиевтің және Ж. 
Салимбаеваның еңбектерін ерекше атап өту керек. Авторлар конституцияны және ҚР-ның басқа да заңдарына 

талдау жасауы негізінде конституциялық жауаптылықтың түсінігін аша түсіп белгілерін айқындайды. 

Азаматтық жауаптылық Жауаптылық  барлық құқық қатынастарына тән нәрсе. Жалпы алғанда жауапкершілк 

дегеніміз, заңмен немесе шартпен қаралған ретте өзіне жүктелген міндетті бұзатын азаматтық құқықтық 

қатынасының субьектісіне қолданылатын мүлікті өндіріп алу немесе мүліктік салмақ салу болып табылады. 

Жауаптылық тарту, азаматтық құқық бұзушылық жағдайында құықтық нормаларға санкцияны жүзеге асыруға 

түрткі болады. Ең алдымен, азаматтық – құқытық жауапкершілік мемлекеттік және шарттық тәртіпті 

нығайтудың да, осы мақсаттың алдын алудың да тәрбиелік маңызы айырықша. Азаматтық –құқық 

қатынасының субьектілері болып табылатын тараптар өздеріне жүктелген міндеттерді орындамауы қоғамдық 
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қатынастарды бұзып, мүліктік шығынға және жеке тұлғалар мен бүкіл қоғамдық қолайсыз жағдайларға әкеп 

соқтыратынын білуі тиіс, әрі өзінің міндетін бұзбауға күш салуы керек. Осыған сәйкес Азаматтық –құқықтық 

жауапкершіліктің өзіне тән қасиеттері: - борышқордың міндеттемені бұзғанынан туындаған мүліктік 

шығындарды несие берушіге қайтару; 

 - борышқордың міндеттемені тиісті дәрежеде орындауын қадағалау; 

 - борышқордың міндеттемесін орындамағаны немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жазалау; 

 - белгілі бір дәрежеде несие берушінің міндеттемеге қатысуына түрткі болу; 

 - борышқордың тәртіпсіздік фактілерін басқа тұлғалардың көзінше айғақтау болып табылады. Ықпалы 
әр түрлі деңгейде бола тұрса да, міндеттемелердің бәрінде жауапкершіліктің мұндай қасиеттері кездеседі.  

Азаматтық – құқықтық жауапкершілік - Азаматтық құқықтың Жалпы бөлімінің институты болып 

табылады, себебі, жалпы ереже бойынша азаматтық – құқықтық қатынастардың барлық түрінде өзіне тән 

қасиеттері кездеседі.  Азаматтық –құқықтың жауаптылық  түсінігі – заң ғылымында даулы мәселе. Кейбір 

авторлар оң мағынадағы жауапкершілікті бөліп қарайды, яғни оны барлық міндеттердің бұлжымайтын, қатаң 

түрде жетілген бастамасымен жүзеге асырылуы деп біледі. Сонымен бірге міндеттемені тиісінше орындауда 

азаматтық –құқықтың жауаптылық  әрқилы ережелерге бағынады, демек оны борышқордың белгілі бір 

әрекетінің аясына сыйдыруға болмайды.  
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Ежегодно в органах внутренних дел Республики Казахстан регистрируются порядка 1,5-2 млн. временно 
пребывающих на территории Казахстана иностранцев, не имеющих вида на жительство из них 80% составляют 

граждане СНГ. Это наши соседи из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Центрами притяжения трудовых 

мигрантов являются Алматы, Атырауская, Актюбинская и Мангыстауская области. Если фиксировать 

статистические данные по въезду, то порядка 7-8 млн. человек пересекают границу; чрез территорию 

Казахстана еще идет транзитная миграция в Россию из Средней Азии - порядка 10 млн., большая часть 

проезжающих транзитом через территорию Казахстана, пребывает здесь до 5 суток. В 2013 году в  Казахстане 

зарегистрировано более 900 тысяч иностранцев, из которых 730 тыс. - граждане СНГ [1]. 

Закон Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев» усовершенствовал подходы к 

формированию нормативно-правовой базы, регулирующей административно-правовой статус иностранцев и 

лиц без гражданства. В нем четко регламентируются правила пребывания данной категории лиц на территории 

республики [2]. 
Иностранец - физическое лицо, не являющееся гражданином Республики Казахстан и имеющее 

доказательства наличия гражданства иностранного государства; лицо без гражданства - физическое лицо, не 

являющееся гражданином Казахстана и не имеющее доказательств наличия гражданства иностранного 

государства; беженец - физическое лицо, не являющееся гражданином Казахстана, находящееся вне страны 

своей, гражданской принадлежности или обычного местожительства и опасающееся стать жертвой 

дискриминационных преследований; вынужденный переселенец - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Казахстана, но постоянно проживающее на законных основаниях на территории Республики 

Казахстан и изменившее место жительства в пределах территории Республики Казахстан с целью избежать 

дискриминационных преследований. 

В основе правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в Казахстане лежат те же принципы, 

которые определяют статус гражданина Казахстана. Международные договоры, ратифицированные 

Парламентом Республики, могут содержать иные правила, чем предусмотренные законодательством 
Казахстана и имеют перед ними приоритет.  

Вся совокупность норм, регулирующих правовое положение иностранцев, не может быть отнесена к 

какой-либо одной отрасли права, оно регламентируется нормами конституционного, административного, 

уголовного и других отраслей права. 

Среди всех категорий иностранцев, пребывающих на территории Казахстана, наибольшим объемом прав 

пользуются граждане стран - членов ЕАЭС, с которыми Республика Казахстан тесно интегрируется. Их 

привилегированное положение, по сравнению с другими иностранцами, устанавливается договорами 

Казахстана с этими странами. Пребывание иностранных граждан ближнего зарубежья регулируется 

двусторонними и многосторонними договорами. 

mailto:Д.М.vahhasales@gmail.com
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В целях реализации общепризнанных прав политического характера, мы предлагаем часть 1 статьи 23 

Конституции Республики Казахстан изложить  в следующей редакции: «Каждый имеет право на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется. Деятельность общественных объединений регулируется законом» 

[3]. 

В Законе Республики Казахстан «О беженцах» [4], как и в аналогичном законе Российской Федерации, 

не нашел своего отражения принцип конфиденциальности - недопустимости предоставления информации о 

лицах, ищущих убежище, и беженцах без их письменного на то согласия государственным органам, иным 
организациям и гражданам государства их гражданской принадлежности либо прежнего обычного 

местожительства, а также средствам массовой информации. Необходимо устранить это противоречие. В свою 

очередь, казахстанцы испытывают дискриминацию в вопросах оплаты труда на иностранных предприятиях.  

Несовершенство нашего конституционного, трудового и миграционного законодательства способствует 

дискриминации человека по признаку гражданства. В связи с вышеизложенным необходима дальнейшая 

кодификация миграционного законодательства.  
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Одной из основных проблем юридической практики является установление юридических фактов. 

Неверная оценка фактов ведет к тому, что одним обстоятельствам не придается должного правового значения, а 

другим приписываются не свойственные им качества. Умение работать с фактами является необходимым 

элементом общей правовой культуры. 

По мнению судьи Северо-Казахстанского областного суда Айдара Смагулова, законное и обоснованное 

установление юридического факта в порядке особого производства, как основания возникновения, 

прекращения или изменения правовых отношений имеет практическое значение как для граждан, 

обеспечивающих в таком порядке реализацию своих прав и интересов, так и для государства, поскольку при 

определении судебного порядка установления фактов, имеющих юридическое значение, предотвращаются 

злоупотребления правом с целью незаконного получения льгот и имущественных выгод [1, 18]. 
Главные задачи гражданско-процессуального права, согласно п. 2.7. Концепции правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, - обеспечивать доступность правосудия, максимальную 

реализацию прав участников гражданского судопроизводства, своевременную защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод личности, интересов общества и государства [2].  

Неполные или несоответствующие действительности фактические обстоятельства, послужившие 

основанием для гражданско-правовых и гражданских процессуальных отношений приводят к пересмотру 

судебных актов, причиняют материальный и моральный вред субъектам права. Например, в 2016 году, (по 

данным ЕАИАС) всего в районные и приравненные к ним суды республики поступило 1  182 916 заявлений и 

дел, из которых 730 263 гражданских. По гражданским делам было отменено 3 612 решений или 0,9% от их 

общего числа и изменено 4 540 решений или 1,1% (в 2015 году - отменено 3 640 решений или 0,8%, изменено 4 

909 решений или 1,1%) [3].  

Судья Верховного Суда Ербол Рахимбеков отметил, что в 1-м полугодии 2017 года правосудие стало 
«более оперативным, о чем свидетельствует сокращение в 1,7 раза количества уголовных дел, рассмотренных 

свыше 6-ти месяцев. Наблюдается рост оправдательных приговоров на 10,5% (487 лиц против 436 лиц в 2016 

г.)» [4]. 

В результате проведения Актюбинским областным судом комплексной работы, направленной на 

реализацию задач, поставленных главой государства.  в 1 полугодии 2017 г. значительно сократилось 

количество возвращенных и оставленных без рассмотрения исковых заявлений. Количество возвратов 

составило всего 51, тогда как в аналогичном периоде 2016 г. их количество достигало - 773.  Количество 

оставленных без рассмотрения исков составило 182, тогда как в 1 полугодии 2016 года было – 907. Суды 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000100600
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001766133
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001766133
http://online.zakon.kz/
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Актюбинской области достигли положительных сдвигов и впервые в истории заняли 2 место по республике по 

качеству отправления правосудия [5]. 

Юридические факты, имеющие существенное значение, как для граждан, так и для государства, могут 

устанавливаться в порядке особого производства, что способствует предотвращению злоупотребления правом с 

целью незаконного получения льгот и имущественных выгод. 

В соответствии с требованиями ст. 291 Гражданского процессуального Кодекса (ГПК) суд устанавливает 

факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных либо имущественных прав 

граждан или организаций. Согласно ст. 292 (ГПК) суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, 
лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти 

факты, либо при невозможности восстановления утраченных документов [6]. 

Суд рассматривает дела об установлении фактов: родственных отношений лиц; нахождения лица на 

иждивении; регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти; принадлежности 

правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта, удостоверения личности 

и свидетельства, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния) лицу, имя, отчество или фамилия 

которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица по паспорту 

или удостоверению личности, или свидетельству о рождении; владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом на правах собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления; несчастного случая; 

смерти лица в определенное время при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов 

гражданского состояния в регистрации события смерти; принятия наследства и места открытия наследства; 

других, имеющих юридическое значение фактов, если законодательством не предусмотрен иной порядок их 
установления. 

В соответствии с п. 4 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 13 от 28 

июня 2002 года «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» [7], 

факт родственных отношений устанавливается в судебном порядке только в тех случаях, когда степень родства 

непосредственно порождает юридические последствия, например, если установление такого факта необходимо 

заявителю для получения свидетельства о праве на наследство или оформление права на получение пособия по 

случаю потери кормильца.  

Неправомерно было бы устанавливать факт родственных отношений между наследодателем и лицом, 

относящимся к наследникам второй и последующей очередей при наличии наследников первой очереди, 

принявших наследство. Данный факт не будет иметь юридического значения в интересах наследования. 

Практический смысл и научная ценность теории юридических фактов заключается в том, что она  
изучает один из аспектов фактической обоснованности правового регулирования. Система юридических 

фактов, четко очерченных в законодательстве и достоверно установленных, – одна из важнейших гарантий 

законности в стране. Именно поэтому теория юридических фактов все еще нуждается в своем изучении, 

развитии и дополнении теоретиками права.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ  

ЗА ОБЪЕКТАМИ УВЕДОМИТЕЛЬНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 

 

Жумабек Е.Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Обеспечение общественной безопасности и общественного порядка является одной из важнейших задач 

государства. Поэтому оно предоставило гражданам широкую возможность использовать право на защиту 
жизни, здоровья и собственности, в частности, посредством приобретения гражданского и служебного оружия. 

С этой же целью за последние годы в Казахстане создано большое количество частных охранных предприятий 

(фирм), которые в целях охраны жизни и собственности граждан используют оружие и специальные средства.  

В Концепции правовой политики с 2010 до 2020 гг. отмечается, что в процессе дальнейшего 

утверждения в стране принципов правового государства важно, с одной стороны, добиваться максимально 

возможной гарантированности осуществления конституционных прав и свобод человека и гражданина, а с 

другой, безусловного и исчерпывающего выполнения конституционных обязанностей всеми государственными 

органами, должностными лицами, гражданами и организациями [1].  

Между тем существует практика нелегального оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, 

зачастую попадающего в арсенал организованных преступных групп, религиозных террористических 

группировок, о чем свидетельствуют акты терроризма. По республике ежегодно регистрируется около 400 

преступлений с применением огнестрельного оружия, наблюдается рост групповой молодежной преступности 
с применением оружия. Динамика и структура преступности в стране свидетельствуют о необходимости 

активизации и совершенствования работы по пресечению нелегального оборота огнестрельного оружия и 

боеприпасов, создающего угрозу национальной безопасности, общественному порядку, общественной и личной 

безопасности. 

В целях недопущения незаконного применения оружия государство предусмотрело специальные правила 

обращения с оружием и установило лицензионно-разрешительную или уведомительно-разрешительную систему 

(в соответствии с новым законом) – сокращенно ЛРС, осуществляемую многочисленными государственными 

органами, среди которых особое место занимают органы внутренних дел (ОВД) [2]. 

Среди множества функций ОВД особенно важной является контроль за объектами ЛРС, являющийся 

мерой административного предупреждения и в основном осуществляется в двух направлениях: за оборотом 

оружия и за частной охранной деятельностью. Осуществление контроля позволяет ОВД проводить проверки 
исполнения административно-правовых режимов физическими и юридическими лицами в порядке, 

установленном в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными документами, и в 

необходимых случаях аннулирование соответствующих лицензий (разрешений), изъятие оружия, боеприпасов, 

взрывчатых материалов и привлечение нарушителей правил оборота оружия и взрывчатых материалов к 

установленной законом ответственности (как административной, так и уголовной) [2; 3].  

По нашему мнению, в целях совершенствования ЛРС, контроля за оборотом огнестрельного оружия 

(боеприпасов) и объектов охранной деятельности необходимо: проводить комиссионно проверки объектов 

хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, с участием сотрудников уголовного розыска, обслуживающих 

данную территорию; при проведении проверок уточнять соответствие количества оружия и численность 

сотрудников, имеющих право на его использование. При выявлении излишков оружия принимать меры к их 

изъятию; проводить текущие проверки мест хранения огнестрельного оружия и боеприпасов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях не реже одного раза в месяц. Данная мера обусловлена тем, что в настоящее 

время довольно часто происходят изменения их правового статуса, влекущие за собой изменения порядка 

использования оружия.  

Компетентные органы должны провести официальную инкорпорацию всех нормативных правовых 

актов, регулирующих ЛРС – объединить их в единый сборник по хронологическому и тематическому 

принципу, что будет способствовать формированию правовой грамотности субъектов ЛРС, предупреждению 

правонарушений и повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности ОВД за объектами ЛРС;  

проводить в обязательном порядке проверку сдаваемого гражданами огнестрельного оружия по учетам 

интегрированного банка данных МВД Республики Казахстан: «Криминальное оружие» и «Зарегистрированное 

оружие». 

Необходимо оперативно обновлять централизованную картотеку аннулирования лицензий физических и 

юридических лиц, что существенно снижает возможности исключения выдачи лицензий тем лицам, у которых 
они были аннулированы, а также обеспечения принятия необходимых мер по изъятию оружия. В статью 1 

Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» (Основные 

понятия, используемые в настоящем Законе) включить норму-дефиницию «гражданское оружие». 

Пункт 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных 

видов оружия»: «1. Право на приобретение гражданского оружия имеют граждане Республики Казахстан, 

достигшие 18-летнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в 

органах внутренних дел по месту жительства», дополнить словами, а также лица, признанные судом 

дееспособными до достижения 18-летнего возраста, далее по тексту [4]. 
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Правила оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан дополнить статьей 75-1: 

Иностранцы, зарегистрированные в органах внутренних дел в установленном порядке для проживания на 

территории Республики Казахстан на срок не менее одного года, имеют право на приобретение в Республике 

Казахстан газовых пистолетов и револьверов на общих основаниях по ходатайствам дипломатических 

представительств государств, гражданами которых они являются (по аналогии п. 1 ст. 26 закона РК «О 

государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»). 

10) Разграничить в законе понятия: «незаконное приобретение, хранение и т.д.» и «приобретение, 

хранение оружия без соответствующей лицензии» и исходя из этого применять к физическим и юридическим 
лицам меры уголовного и административного характера, так как оружие может быть приобретено на законном 

основании, но без соответствующей лицензии. 

Таким образом, существует необходимость дальнейшего комплексного исследования всей проблематики 

лицензионно-разрешительной деятельности органов внутренних дел. 
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ЕҢБЕК ЕТУ БОСТАНДЫҒЫНЫҢ НОРМАТИВТІК БЕКІТІЛУІ 
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Қ.Жұбанов атындағы. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әртүрлі саяси режимдегі мемлекеттердің қазіргі Конституцияларында бекімін тапқан әлеуметтік-
экономикалық құқықтар мен бостандықтардың ішінде еңбек ету бостандығы басты орын алады. 

Кейбір елдердің Конституцияларында қоғам өмірінің әлеуметтік-экономикалық аспектілеріне, қоғамның 

құрылысына қатыстытезистерді жаппай бекіту, оның ішінде, алғашында еңбек етуге құқықты, сонан соң еңбек 

ету бостандығын бекіту Екінші дүниежүзілік соғыстан (1939-1945 жылдар) кейін болды, бұл ол кездері 

туындаған адамның лайықты өмір сүру құқығы туралы идеялардан, фашизмді жеңуден және демократиялық 

құндылықтардың бекімін тапқандығынан бастау алған әлемде кең таралған басқа да қоғамдық-гуманитарлық 

постулаттармен байланысты болды [1,34]. 

Дегенмен, айта кету керек, Бастыс Еуропа елдерінің Конституцияларындағы, содан кейінкөптеген 

дамушы елдердің негізгі заңдарындағы мұндай идеялардың дамуына тотаритарлық социализм мемлекеттерінің 

Конституциялары, алғашында КСРО-ның, сонан соң Батыс Еуропа мен Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің 

Конституциялары едәуір ықпал етті [2,12]. 
Олардың лозунгтерін, ол лозунгтердің теориялық құндылықтары мен практикалық жүзеге асырылуын 

(жеке меншікті және қанаушылықты жою, еңбектің және еңбекшілердің қоғам дамуындағы рөлі, жұмысшы 

таптың айрықша жағдайы, тұгел қамтитын мемлекеттік жоспарлау, ұлттардың өзін-өзі анықтау қағидасы, 

Коммунистік партияның басқарушылық рөлі, мемлекеттік меншіктің артықшылық жағдайы, билікті бөлудің 

орнына биліктің тұтастығы және т.б. идеялар) қалай бағалайтынымызға қарамай, бұл Конституциялар 

қоғамдық мәселелерді алғаш рет кең ауқымды және кешенді түрде реттей бастады, әлеуметтік-экономикалық 

құқықты алдыңғы орынға шығарды [3,44]. 

Мысалы, КСРО-ның 1936 жылғы Конституциясында азаматтар құқығының ауқымды тізбеі болды, онда 

Таяу Шығыс немесе Латын Америкасы елдерінің емес, Бастыс еуропа елдерінің Конституцияларына белгісіз 

«материалдық кепілдіктер» туралы айтылды [4,13]. 

Тоталитарлық социализм елдерінің Конституцияларындағы сырттай тартымды тезистердің басым 

көпшілігі шындыққа жанаспайды: ГУЛАГ жағдайындағы мәжбүрлі жұмыс, кулактарды жою кезінде 
қудаланған миллиондаған адамдар, ұжымдастыру, тұтас бір халықты жер аударту (депортация), күшпен 

көндіру, «қастандық үшін - насихат» үшін атып тастау (РСФСР ҚК-нің 58-бабы), мемлекет пен Коммунистік 

партияның шексіз билігі қоғамның күнделікті өмірін сипаттады[5,34]. 

Дегенмен, әлеуметтік әділеттілік, әлеуметтік-экономикалық құқық, экономиканы мемлекеттік реттеу, 

ұжымдастырушылық, ұлттар құқықтары сияқты саладағы «лозунгтік» идеяларды Батыс елдерінің, содан соң 

отаршылдықтан босанған дамушы елдердің конституциялық заңнамалары, толықтай болмаса да қабылдады. 

Бүгіндері еңбек етуге құқық бастан кешіріп жатқан норма шығармашылық процестің жаңа кезеңі, 

алдымен, әлеуметтік-еңбек қатынастарын реформалаумен байланысты. Қазақстан Республикасында жүргізіліп 

жатырылған экономикалық реформалар, меншіктің екі нысанын – мемлекеттік және жеке меншіктік 
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http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003974543
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000058751
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формаларын тану, шаруашылық жүргізетін көптеген субъектілердің пайда болуы және осыдан барып 

мемлекеттің негізгі жұмыс беруші рөлін жоғалтып алуыеңбек заңнамасының қорғаушы функциясын нығайту 

туралы мәселе көтеріп отыр. Бірақ, еңбек етуге құқықты дамытудың перспективасын анықтауға ұмтылған заң 

шығарушы азаматтардың еңбек құқығының заңдық тегін көбіне ескермейді. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында жедел қарауды қажет ететін жағдай 

қалыптасты. Еңбек саласындағы негізге алынатын субъективтік құқық ретінде «еңбек бостандығына құқық» 

дефинициясы заң жүзінде бекімін тапты. Бірақ, Қазақстан Республикасының Конституциясында еңбек етуге 

құқықты бекітетін норма жоқ, ал бұл азаматтардың аса маңызды әлеуметтік-экономикалық құқығы. Бұл 
кездейсоқ емес. Заң шығарушы бұл тұсты әдейі жіберіп отыр, себебі нарық жағдайында еңбекке қабілеті 

барлардың барлығын жұмыспен қамтамасыз ету және оларға тиісті кепілдік беру мүмкін емес. Кейбір авторлар 

заң шығарушының позициясын ақтамақшы болады. Мысалы, ғалым З.С. Төлегенова былай дейді: «Еңбек деген 

не? Оның бұрынғы дәстүрлі түсінігі жоқ. Нарық жағдайында еңбек етуге құқықты ешкім бере алмайды. Ол 

еңбек рыногындағы сұраным мен ұсынымға байланысты. Еңбек етуге құқық қазір Конституцияда еңбек ету 

бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін таңдау бостандығына құқық ретінде берілген». 

Нарық заңдары күшінде тұрған кезде еңбек ету бостандығын жариялап және сонымен қоса мәжбүрлі 

еңбекке тыйым салып, мемлекет әрбір еңбекке қабілетті адамға жұмыс тауып беруге міндетті емес және ешкім 

мемлекеттен жұмыс талап етуге құқылы емес.  

Сонымен, еңбек ету бостандығы еңбектенудің құқықтық міндеттілігін жойды, ол еңбектің жалпыға 

бірдейлігінің кеңестік қағидасы еді. 

Бұл жерде еңбек ету бостандығының іс-жүзіндегі және заң жүзіндегі мазмұнын ажырата білу керек: 
1. Әңгіме бұл бостандықтың материалдық (әлеуметтік-экономикалық) негізі жайында; 

2. Оның заңдық санат ретіндегі сипаттамасы. 

Конституция, әлемдік бірлестікке кіретін кез келген өркениетті мемлекеттің негізгі заңы болып 

табылады, ол, бәрінен бұрын, қоғамдық қатынастардың қандай да бір саласындағы халықаралық актілерге 

сәйкес келуге тиіс. Соған байланысты, бұл мәселенің халықаралық-құқықтық аспектісін қарастыруға тура келіп 

тұр. 

Халықаралық құқық нормаларының Қазақстан заңнамасынан айырмашылығы сол, олар еңбек ету 

бостандығын емес, еңбек етуге құқықты ресми жариялайды. Адамның аса маңызды құқықтарының бірі болып 

табылатын еңбек етуге құқық БҰҰ-ның Адам құқықтарының жалпыға ортақ Декларациясы, БҰҰ-ның 

экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық Пактісі және Еуропаның әлеуметтік 

Хартиясы сияқты құжаттарда көрініс тапқан. 
Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 23-бабының 1-тармағында әрбір адамның 

еңбекке, еңбекті еркін таңдауға, қолайлы және әділетті еңбек жағдайына, жұмыссыздықтан қорғануына құқығы 

бар деп жазылған. Бірақ «еңбек етуге құқық» ұғымының анықтамасы Декларацияда берілмеген. 

Өз кезегінде Еуропаның әлеуметтік Хартиясы кейбір жаңа элементтер мен қосымша өзгерістер енгізуде – 

ол еңбек етуге құқықтың тиімді жүзеге асырылуын қамтамасыз етуді мемлекетке жүктейді. Сол мақсатта 

мыналар ұсынылады: 

- жұмысқа тартуды мүмкін болатын деңгейге жеткізуді және тұрақтандыруды негізгі міндет ретінде 

қабылдау; 

- қызметкердің еркін таңдаған кәсіп бойынша жұмыс істеп өз тіршілігі үшін табыс табуын ұтымды 

қорғау; 

- барлық жұмыскерлер үшін тегін еңбек биржаларын құру; 
- қажетті кәсіби бағдар беруді қамтамасыз ету. 

Көріп отырғанымыздай, еңбек етуге құқықты жүзеге асырудың құралы ретінде мемлекеттің толықтай 

жұмысқа тарту саясатын жүргізу міндеті бірінші орынға қойылған[6,19]. 

Қоғамның құқықтық және әлеуметтік-экономикалық деңгейі жоғары болса ғана еңбек етуге құқықтық іс 

жүзіндегі және заң жүзіндегі қамтамасыз етілу жақтары, сөзсіз, сәйкестенеді. Бұл жағдайда құқықтың рөлі де, 

маңыздылығы да артады.  

Сонымен, еңбек етуге құқықты тек белгілі жалақысы бар кепілді жұмысқа құқық немесе еңбек ету 

бостандығы деп санау – адамның құқықтар мен бостандықтарын кеміткендік болады. Еңбек саласындағы 

құқықтар мен бостандықтар еңбек ету бостандығын, тиісті жағдайларда еңбек етуге құқықты, жұмыссыздықтан 

қорғануға құқықты және т.б. қамтиды. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СӨЗ БОСТАНДЫҒЫ БАР МА? 

  

Елемес Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

 

Тәуелсіз Қазақстан қазіргі таңда демократияға бағыт ұстанған мемлекет. Халықаралық қауымдастық 

шеңберінде қабылданған мемлекетаралық екіжақты, көпжақты халықаралық-құқықтық келісімдердің 

қатысушысы болып келеді. Сонымен қатар, қоғамның сан-саласын халықаралық деңгейде дамыту мақсатында 
халықаралық ұйымдармен тығыз байланыс құруда. 1992 жылдан бері мүшесі болып табылатын Қазақстан үшін 

ЕҚЫҰ принциптерін ұстану ерекше маңызды[1].  

Қазақстан 2010 жылы ЕҚЫҰ-ға төрағалық етті, саммит нәтижесінде Астана Декларациясы 

қабылданды.Декларацияда: «Біз адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын, демократияны, әділ сайлауды, 

заңның ұлықтылығын қамтамасыз етуге ықпал ететін азаматтық қоғам мен тәуелсіз бұқаралық ақпарат 

құралдары атқаратын маңызды рөлді бағалаймыз»деп бекітілген. Өкінішке орай, ЕҚЫҰ-да төрағалық 

Қазақстанды сөз бостандығын нығайтуға ынталандырмаған сияқты.  Freedom House құқық қорғаушы ұйымы 

2016 жылдың 23 қаңтарында әлемнің 195 мемлекеті мен 14 даулы аумақтардағы сөз бостандығы ахуалына 

байланысты жыл сайынғы баяндамасын жариялады[2].  

Әрбір мемлекет пен аумаққа саяси құқықтар мен азаматтық бостандықтар сияқты екі категорияда 1 (ең 

жақсы) мен 7 (ең нашар) арасындағы рейтинг беріледі. Бұл категориялар 25 нақты көрсеткіштерді қамтиды, 

нәтижесінде мемлекет тәуелсіз бе, ішінара тәуелсіз немесе тәуелсіз емес деген бағалар беріледі. Жалпы алғанда 
54 мемлекетте саяси құқықтар мен азаматтық бостандықтар саласында жағдай нашар екендігі анықталды, ал 40 

мемлекет өз деңгейін жақсартқандығын көрсетті. Аталған ұйымның соңғы зерттеулері бойынша сөз 

бостандығының әлемдік жағдайы сегіз жыл қатарынан төмен көрсеткішті көрсетуде. Бұның бір себебін ұйым 

президенті Дэвид Крамер былай түсіндіреді: «Қытай мен Ресейді қоса алғанда, өктемшіл мемлекеттер көрші 

мемлекеттеріне үстемдік көрсетеді және өз ішінде репрессияларды күшейтуде».  

Жалпы алғанда, демократияның құлдырауы баспасөз еркіндігін, азаматтық қоғам құқықтарын, заңның 

үстемдігін шектеуді күшейтумен байланысты. «Қазақстанда сөз бостандығына қатысты проблема жоқ,мен 

Қазақстанда сөз бостандығына қатысты айтарлықтай проблема жоқ деп есептеймін. Біз бүгін сын айтылып 

жатқан кез келген БАҚ бетін ашуымызға болады. Кейде тіпті ешқандай негізсіз мемлекеттік шенеуніктердің, 

депуттардың атына, кейде елбасының атына да сын айтылып жатады. Бұл еліміздегі сөз бостандығының белгісі 

деуге болады», - деді А. Перуашев.Бірақ cөз еркіндігі, пікір еркіндігі үшін кәсіби қызметі барысында 
журналистерге жасалған қысым  саны артпаса, кеми түсер емес. «Әділ сөз» қоры дайындаған БАҚ және 

журналистер құқығы бұзылуының статистикасы бойынша, 2012 жылы бұқаралық ақпарат құралдары мен 

журналистерге қатысты 17 қылмыстық және 100-ден астам азаматтық сот процестері болып өтті. Моральдық 

зиян келтіргені үшін БАҚ пен журналистерге 4,5 миллиард теңге төлетіп, негізсіз 44 бұқаралық ақпарат құралы 

жабылыпты.2013 жылы 90 азаматтық процесс болып, 26 қылмыстық қудалау, 12 бұқаралық ақпарат 

құралдарының жабылуы, 8 адамның бас бостандығынан айырылу,шектелуі және 215 тиісті мағлұмат беруден 

бас тарту оқиғалары орын алған.2014 жылы 7 бұқаралық ақпарат құралдары жабылып,кәсіби қызметіне кедергі 

жасау оқиғасы 30, 38 қылмыстық, 106 Азаматтық іс қозғалып тиісті мағлұматтан шектеудін 230 оқиғасы 

тіркелген. 2015 жылы өз пікірі үшін абақтыға24 адам  қамалып,8 бұқаралық ақпарат құралдары жабылып,77 

қылмыстық іс және 110 азаматтық істер қозғалған. Кәсіби қызметіне кедергі жасау оқиғасы 28 рет тіркелген. 

2016 жылы сөз бостандығының барына қарамастан өз пікірі үшін 90 адам абақтыға қамалып немесе бас 
бостандығынан шектелген.Кәсіби қызметіне кедергі келтіру оқиғасы 90 рет болып, 3 бұқаралық ақпарат 

құралдары жабылған. Және 100 қылмыстық, 93 азаматтық, 20 әкімшілік істер қозғалған. 2017 жылы дәл солай 

16 адам абақтыға қамалған, кәсіби қызметіне кедергі келтіру оқиғасы 30 рет көрініс тауып,15 бұқаралық 

ақпарат құралдары жабылыпты. Сонымен қоса журналистерге қатысты 61 қылмыстық,76 азаматтық істер 

қозғалған[3].  

Өкінішке орай, ҚР Конституциясы пікір еркіндігі және оны еркін тарату құқығын жариялап отырғанда, 

жоғарыда көрсетілгендей, бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистер баспа бетінде ой-пікір, көзқарас 

білдіру нәтижесінде қудалауға ұшырап жатады. «Әділ сөз» қорының заңгерлері журналистер мен бұқаралық 

ақпарат құралдарына қатысты қабылданған сот шешімдерін зерттей келе, тәжірибеде ешбір сот шешімдерінде 

сөз бостандығының конституциялық кепілдігіне сілтеме жасалмайды деген уәжді алға тартады. Аталған 

халықаралық қор бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистерге қатысты сот шешімдерінің қорын құрды. 

Сонымен қатар, қордың ұсынысымен «Журналист сот барьерінде» атты сериялы жинақтар шығарылды. «Әділ 
сөз» әлеуметтік қордың заң бөлімінің жетекшісі Илиодор Кальсиннің айтуы бойынша, жинақта келтірілген сот 

шешімдерінде Конституцияға сілтеме бірлі жарым болса, халықаралық құқық нормаларына сілтемелер тіпті 

жоқ. -дейді «ҚазҰУ Хабаршысы» журналының редакторы Даркенбаев А.И. ЕҚЫҰ-ның баспасөз еркіндігі 

мәселелері жөніндегі өкілі Д. Миятович[4]. 

ЮНЕСКО ұйымының Қазақстандағы бюросының жетекшісі Тарья Виртанан ханымның айтуынша, БҰҰ-

ның адам құқығы жөніндегі жоғары комиссары Қазақстанға арнайы сапармен келіп, осындағы адам құқығы 

және сөз бостандығы жағдайымен танысып қайтқан соң, өзінің бағалауын жасаған болатын. Бұл бағалау 

бойынша Қазақстанның қазіргі қолданыстағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңы халықаралық норма, 
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талаптарға сай еместігі, заңда ақпарат құралдары үшін көптеген шектеулер мен олқылықтардың бар екендігі 

айтылыпты[5].  

ЮНЕСКО ұйымы Қазақстандағы және аймақтағы басқа елдердегі сөз бостандығына қатысты жағдайды 

жақсарту мақсатында үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп жұмыс істеуге дайын, - деді 

ЮНЕСКО ұйымының Қазақстандағым өкілі. БҰҰ-ның Даму Бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілінің 

орынбасары Стелиана Недера ханымның айтуынша, әлемнің кез-келген мемлекетіндегі азаматтық қоғамның 

қаншалықты деңгейде дамығандығы сол елдегі баспасөз еркіндігінің толық жағдайын көрсете алмақшы.Яғни, 

бұл екі ұғымды бір-бірінен ажыратып бөлек қарауға әсте болмайды. Сөз еркіндігі, баспасөз бостандығы 
азаматтық қоғамның бір маңызды бөлшегі болып табылады [6].  

 Әрине Тәуелсіз Қазақстанның ұлттық заңнамаларына әлі де біршама толықтырулар енгізілуі керек. 

Еліміздегі құқықтардың шектелуі туралы біршама сындар айтылғанымен саяси құқықтық жағдайдың хәлі өте 

мүшкіл деп  айта алмаймыз. Өйткені аз да болса елде бірнеше сыни газеттер мен аппозициялық партиялардың 

болуы Қазақстандағы саяси құқықтың  жоқ еместігін көрсетеді. Алайда еліміз кері емес ілгері басуы үшін 

заңнамаларды әлі де жетілдіру қажет. Сөз бостандығының болуы елдегі тұрақтылықтың сақталуына да мол 

әсерін тигізбек.Және оның болмауы керісінше болашақта елге теріс әсерін тигізуі мүмкін. Өйткені елдегі 

тұрақтылық тікелей халықтың жағдайына байланысты.Сөз бостандығының болмауы,және цензураның болуы 

сөзсіз артынша халықтың наразылығының пайда болуына әкеліп соғады. Сондықтан сөз бостандығына жол 

беру арқылы үлкен наразылықтардың алдын алуға болады. 
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ҚР АЗАМАТТАРЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Төлепбергенов Н.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Адам құқықтары мен бостандығы жоғарғы құндылықтар болып табылады. Бұл демократиялық 

мемлекеттің бұлжытпайтын заңы, ол адамды ең бірінші орынға қояды және оның мүдделерін қорғауды өзінің 

ең басты мақсаты деп мойындайды.  
Адам мен азаматтардың құқықтар, бостандықтар және заңды мүдделер жүйесінде ақпараттық еркіндіктер 

ең маңызды орын алады, оларсыз қазіргі заманғы адамның өмірі, қоғам мен мемлекеттің сәтті тіршілігі мүмкін 

емес. Ақпараттық алмасу, ақпараттық сауаттылықтың деңгейі, ақпараттық сектордың дамуы, 

компьютерлендіру, ақпараттандыру, қалыптасқан болмыстық және басқа ақпараттық көрсеткіштер шешуші 

болады, олармен санасу өмірге өте қажетті болады. 

ХХ ғасырдың соңы адамзатқа ғаламдану үрдісін сый етті, одан ешбір мемлекет құтыла алмады. Тар 

мағынада ғаламдану дегеніміз нақты тарихи құбылыс, оның ішінде елдер жаңа деңгейге жеткенде, қоғамдық 

байланыстар біртұтас әлемдік жүйе түзеді, бұл жүйенің әрбір элементі бір-бірінсіз әрекет жасай алмай аралық 

байланыстар орнатады. 

Ал кең мағынада ғаламдануды қоғамдық дамудың және әлемдік тарихтың қозғалысын Жердің табиғи 

шеңберіне дейінгі бағыты деп белгілеуге болады.  

Ғаламдану үрдісінің пайда болу себебінің бірі және сонымен бірге бағытының бірі ақпараттану үрдісі 
болады. Осы үрдістің нақты сипаттамасы К.К. Колинмен берілген: «ХХІ ғасырдағы өркениеттің айрықша 

ерекшелігі – қоғамның әрі қарай ғаламдануы болады. Ол біріншіден, соңғы жылдары ақпараттану 

құралдарының және жаңа ақпараттық технологиялардың дамуының нәтижесінде шапшаң басқа түрге еніп 

жүрген ақпарат аясының ғаламдануымен шартталған. Осы құралдар қоғамның тіршілігінің барлық аяларына 

кеңінен енуде және әлемнің әртүрлі елдеріндегі миллион адамдардың кәсіби қызметтері мен үйреншікті өмір 

сүруін түбімен өзгертуде. Ғаламдану олар үшін адам баласының тарихында болып көрмеген принципиалды 

жаңа мүмкіндіктер береді, сонымен бірге жаңа, бұрын белгісіз мәселелер туғызады, тәртіп пен өмір сүрудің 

дәстүрлі стереотиптерін өзгертеді. Мағынасы бойынша, бүгінгі күні біздің көз алдымызда өркениеттің 

тарихында өте орасан зор ғаламдық ақпараттық революция жүзеге асады, оның нәтижесінде өркениеттің даму 

сапасы жағынан жаңа деңгейге, яғни ғаламдық ақпараттық қоғамға өтеді» [1,578]. 

«Ақпараттық құқықтар» ұғымы 70-жылдардың аяғы мен 80-жылдардың басында енгізілген. Осы 
ұғымның түсінігі мен мағынасы жайлы әртүрлі түсіндірулер бар. Жан д,Арси ұсынған «ақпараттық құқықтар» 

ұғымымен қатар «коммуникацияларды пайдалану құқықтары» бар. Ол өзінің ЮНЕСКО конференциясындағы 
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баяндамасында: «...адамдарда бір бірімен араласатын биологиялық ерекше қажеттілік бар, сондықтан 

адамдардың коммуникацияларды пайдалануға құқығы бар екенін мойындауымыз қажет, себебі осы 

коммуникациялардың қызметін іске асыруға адам өмірінің болмысы тәуелді» деп атап өтті[2,2]. 

Коммуникацияларды пайдалану құқығы тек қана мемлекетке емес, сонымен бірге жеке адамдарға да қажет. 

Ақпарат тек қана зерттелетін объектімен байланысты емес, ол ақпаратты алатын субъектінің іс-әрекеттерінің 

ерекшеліктеріне байланысты. Адам өзінің кез келген пікірін білдіру, коммуникация, басқа адамдардың 

қылықтарына, ойларына әсер ету, бірақ осылай әсер ету мен оның нәтижесі пікір білдірген және керісінше пікір 

арналған адаммен де анықталады. Сонымен, коммуникация құқығын өз пікірін еркін білдіру мен ақпарат алу 
еркіндігі қосындысы деп қарастыруға болады. 

Ақпараттық құқықтар, онымен кез келген операциялар жасау мүмкіндігімен байланысты. Осындай 

операциялар түріне қарай ғалымдар азаматтардың ақпараттық құқықтарының жіктелуіне әртүрлі көзқарастарды 

ұсынады. Егер В.Н. Монахов ақпараттық құқықтың ең негізгі түрін анықтаса, ол білу құқығы мен жасыру 

құқығы. Ал И.Л. Бачило осы шеңберді кеңінен қарастырады, оған төмендегі құқықтарды жатқызады: 

- Жеке өмірдің дербестігі; 

- Ар-намысы мен қадір-қасиетті қорғау құқығы, 

- Жасырын хат алысу, телефон арқылы сөйлесулер, пошталық және телеграфтық және басқа да 

қатынастар құқығы; 

- Еркін ойлау мен сөйлеу; 

- Бұқаралық ақпарат еркіндігі, цензураға тыйым салу; 

- Діни және басқа да сенімдерді тарату құқығы, 
- Қоршаған ортаның күйі туралы сенімді мәліметтер алу құқығы; 

- Азаматтардың өмірі мен денсаулығына қатысты сенімді ақпараттар алу құқығы; 

- Қарым-қатынас тілін таңдау еркіндігі; 

- Өнер және сабақ берудің барлық түрлерінің еркіндігі.  

Осындай құқықтардың басқа түрін М.А. Шакенов айғақтайды және бірқатар құқықтар тізімін келтіреді: 

- Ақпарат алу құқығы; 

- Ақпаратты іздеу құқығы; 

- Кез келген қажетті ақпаратқа сұраныс беру құқығы; 

- Ақпаратты жасау құқығы; 

- Жеке мәліметтерді және осындай мәліметтерді басқаға беру арналарының дербес құқығы; 

- Ақпаратты басқаға беру құқығы; 
- Ақпаратты бұқаралық тарату құқығы; 

- Ақпараттың мазмұнын пайдалану құқығы;  

- Ақпаратты қайта жаңғырту құқығы; 

- Ақпаратты сақтау құқығы;  

- Ақпаратты жасыру құқығы[3,36]. 

Ақпараттық құқықтардың бұл жүйелеуі ақпараттық алмасу құрылымына толығымен сәйкес келеді және 

оның барлық бағыттарын қамтиды. Бірақ егер барлық басқа операциялар (өндіріс, сақтау, беру, жасыру, орнын 

толтыру  және т.б.) тек қана нақты мәлімет болған жағдайда болуы мүмкін.  

Ақпараттық құқық адамның және азаматтың маңызды конституциялық құқықтары мен еркіндіктерімен 

бір қатарда орын алады. Елімізде толығымен ақпарат құқығын мойындау мен кепіл ету адам құқықтары 

бойынша халықаралық талаптар мен стандарттарға ілесу тенденцияларын қамтып көрсетеді. 
Ақпараттық құқық Адам құқықтары туралы халықаралық бильге кіретін барлық халықаралық 

конвенциялар мен келісімдерде бекітілген. 1948 жылғы Адам құқықтарының жаппай декларациясы еркін 

сенімдер және оларды білдіру құқығы туралы ережені бекітті: «Әр адам еркін сенімге және оны білдіруге 

құқығы бар, осы құқыққа кедергісіз өз сенімін ұстан ету және кез келген құралдармен, мемлекеттік шекараларға 

тәуелсіз, ақпарат пен идеяны еркін іздеу, алу және тарату». «Әр адам өз пікірін еркін білдіруге құқығы бар. Бұл 

құқыққа өз пікірін ұстану және ақпарат пен идеяны, өкіметтердің араласуынсыз, шекараларға тәуелсіз, еркін 

алу мен тарату кіреді» - деп адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау туралы Еуропалық конвенция 

орнатты.  

Елімізге келетін болсақ, ақпараттық құқық ҚР Конституциясының 20-бабы, 2-тармаңында бекітілген: 

«Әр адам, заңмен тыйым салынбаған кез келген әдіспен еркін ақпарат алуға және таратуға құқықты» [4] және 

ақпараттық құқықтың «ерекше маңыздылығы мен фундаментальды сипат бар» деп бекітеді.  және 

азаматтардың бірқатар басқа да конституциялық сипаты бар негізгі құқықтары мен бостандықтарымен үздіксіз 
байланысты. 

Сонымен бірге ҚР Конституциясының 20-бабы 2-тармағында көрсетілген азаматтардың ақпараттық 

құқықтарының шеңбері толық көрсетілмеген. Онда тек қана екі момент жазылған: алу мен хабарлау, ол 

ақпараттық алмасудың міндетті сатыларының толық шеңбері болмайды, атап көрсетсем, маңызды саты – 

ақпаратты өндіру сатысы көрсетілмеген. 

Осы тұрғыда ақпараттық құқыққа қатысты  үрдістерді сауатты түрде реттеуге байланысты қызығушылық 

білінеді. Азаматтардың ақпараттық құқықтарының басқа саяси, әлеуметтік, экономикалық және жеке 

құқықтармен әрекеттесуін талдау маңызды мәселе болып тұр. 
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ШӘКӘРІМНІҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЛАРЫ 

 

Жанпейісова М.А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Абайдың ізбасары ретінде Шәкәрімнің философиялық көзқарастарының түп-төркінін талдай отырып, 

оның идеялық қайнар көздері – бұл ежелгі түркі мәдениеті, қазақтардың халық ауыз әдебиеті, көпғасырлық 

тарихы бар Шығыс мәдениеті мен сопылық дәстүр, сондай-ақ орыс мәдениеті арқылы, өз қайнарларында 

антикалық дәуірден бастау алатын батыс еуропалық мәдениет екендігін кесіп айтуға болады. Ол өзінің 

«Жасымнан жетік білдім...» деген өлеңінде өз дүниетанымының үш қайнар көзін көрсетеді:  

«Жасымнан жетік білдім түрік тілін, 

Сол тілге аударылған барлық білім. 

Ерінбей еңбек еттім, еңбек жанды, 

Жарқырап қараңғыдан туып күнім. 

Оятқан мені ерте – Шығыс жыры, 

Айнадай айқын болды әлем сыры. 

Талпынып орыс тілін үйренумен 

Надандықтың тазарып кетті кірі» [1, 143 б.] 

Шәкәрімнің діни дүниетанымының қайнар көзі көпғасырлық тарихы мен өзіндік ерекшеліктері бар 

сопылық дәстүр болып табылады. Аскетизм мен шектелу арқылы жанды тіршіліктің былғанышынан 

тазарту, ал ең бастысы – Құдайға деген шексіз махаббат, онымен тұтастықта бірігіп кетуге мүмкіндік 

беретін құдіретті махаббат идеясы – суфизм сияқты күрделі ілімнің маңызды белгілері мен сипаттамалық 

ерекшеліктері болып табылады. Сопылықты уағыздаушылардың есептеуінше, адамның жаны – бұл оған 

уақытша ғана қонған Құдай жанының бір бөлігі және сенушілердің басты мақсаты – Құдаймен қайта 

қосылу. Уағызшылардың бірі былай дейді: «Сопылар – бұлар барлығын Құдай жолына құрбан етушілер. 

Сол үшін Құдай оларды барлығынан жоғары қояды».  

Сопылықтың мәні Ақиқат болып табылады, ал сопылықтың өзі – бұл Ақиқатты тану. Сопылықтың 

практикасы махаббат пен адалдықтың көмегімен Ақиқатқа қарай қозғалыс болып табылады. Бұл қозғалыс 

«тариқат» немесе Құдай жолы деп аталады. Сопы – бұл Ақиқатқа ғашық жан, махаббат пен адалдықтың 

көмегімен ақиқат пен кемелдікке қарай қозғалушы және өзінің табиғи-сүйіспеншілік ұмтылысында ол 

Ақиқаттан басқаның бәріне бөтен болып қалыптасады. Барлық сопылық шығармаларда махаббат, 

ғашықтық, масаңдану сияқты сөздердің мистикалық сипатта болатыны және өзіңді ұмыта отырып Құдайға 

табынуға дейінгі шаттықты білдіретіндігін ескеру қажет. Сопының махаббаты барлығын қамтиды және 

шексіз. Оның шекарасы жоқ, өйткені ол білім көзі ретінде таусылмас кәусар бұлақ. Ақиқат қаланатын, бірақ 

бой жетпейтін ару қыз сияқты, әрқашан да қол жетпейтін бұлдыр сағым.  

«Үш анықта» Шәкәрім Ақиқат туралы мәселені қояды және бұл мәселенің арнайы шешімін ұсынады. 

Ақиқатқа жетудің жолы күрделі, соқтықпалы екендігін атай отырып, ойшыл былай деп жазды: «Адам 

ақиқатты бас көзімен көрмейді, ақыл көзімен көреді...».  

Шәкәрімнің «Иманым» деген өлеңінде «Әбден толып жарық ай» өлеңінде Хақ (Ақиқат, Құдай) дәл 

сондай мистикалық мағынада көрінеді, онда «жар» («ғашығы», «сүйгені») сөзі «Ақиқатты» білдіреді. 

Шәкәрім өзінің сопылық көзқарастарын білдіре отырып, былай жазады:  

«Кімге келсе бір бәле- 

Жар жіберген көлеңке. 

Жақсылық болса егерде – 

Жар нұрынан бір сәуле. 

Бұл әлемнің әр түрлі, 

Бөлек емес ешбірі. 

Бәрі де жардың бір сыры, 

Не көлеңке, не нұры» [2, 256 б.] 
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Шәкәрім бойынша, жалғыз нақтылық Құдай болып табылады, ал қалғанынын барлығы одан 

шағылысқан шұғыла. Бұл қағиданы түсіндіре отырып, сопылар Құдайды шамның айналар шоғырындағы 

бейнеленуімен салыстырғаны белгілі. Тек шам ғана нақытылы, ал оның бейнелері, оған қатысында ештеңе 

емес: шам болмаса оның бейнелері де болмайды. 

Өзінің шығармаларында Шәкәрім адам мәселесіне қайта-қайта оралады. Оның түсінігіндегі адам – 

универсумның ең кемелденген болмысы, сондықтан ол өзінің осы жазмышына лайықты болуы тиіс, бірақ 

ойшыл бүкіл әлем мен адамның өзінің Жаратушыға тәуелділігін, Жаратушының сарқылмас мүмкіндіктерін 

және бүкіл болмыстың, оның ішінде адамның да Онан төмен деңгейлілігін үнемі айтып отырады.  

Сопылықтың аскетизмді, тақуалықты және өмірден ерікті бас тартуды уағыздайтыны белгілі. 

Сопылықтың моралі тіршілік қамынан іштей ойға шомуды жоғары қояды. Сондықтан ол күйкі тіршіліктің 

қамынан, машақаттан бас тартуға, өзіңмен оңаша қалуға, Құдай туралы толғанысқа батуға және осылайша 

өзіңнең өзге адамдардан жеке тәуелсіздігіңді сақтап қалуға шақырады. Мұндай адам сопылықтың 

адамгершілік мұратының үлгісі болып саналады.Шәкәрім орта жасқа келгенде тіршілік қамынан бас тартып 

және өзін толығымен шығармашылыққа арнап, өз-өзімен оңашада толғаныстарға беріле отырып, он сегіз 

жыл оқшау өмір сүрді. «Кейбіреу безді дейді елден мені» деген өлеңінде Шәкәрім өзінің пендешілік өмірден 

кетуіне байланысты төңірегінде қалыптастан ахуалды былайша түсіндіреді: «Елу бес жыл жинаған 

қазынамды, Оңашада қорытам ойға салып.  

Жоспарым? Жайым осы, мақтаным жоқ. Ел жеген әкімдерді ақтарым жоқ. Өлгенімше жазумен еңбек 

етем, Қажыдым, кәртайдім деп жатқаным жоқ» [3, 172 б.] 

Сопылыққа сондай-ақ, өзінің пайда кезінен бастап; үстемдік етіп отырған әлеуметтік тәртіпке 

жасырын әлеуметтік қарсылық байлықты зорлық-зомбылықты айыптау кедейлікті көнбістікті 

еңбексүйгіштікті жұпыны өмір тәртібі мен әділеттілікті мадақтау тән екендігін ескерген жөн. Қазақтың ақын 

философының келесі шумақтарының негізінде дәл осы әлеуметтік этикалық идеялар жатқандығы сөзсіз: 

Ұлық болған талай мықты, 

Қылып жүрген жуандықты, - 

Ішінен көп бәле шықты. 

Дедім мен «астапыралда!» 

Кедейдің еңбегін жеген, 

Жылатқан ол талай неген, 

Ісінен сескеніп денем, 

Дедім мен «астапыралда!» [4, 258 б.] 

Осылайша, Шәкәрім әділетсіздік зорлық-зомбылық және қазақ қоғамындағы өз заманының өзгеде 

бірқатар әлеуметтік кеселдерін айыптап, сондай-ақ, барлығының Құдай алдындағы теңдігін, кедейлер мен 

қаналушыларға, адамдық қатынастың қажеттілігін уағыздай отырып, өзінің айрықша жарқын гуманистік 

көзқарасымен көзге түседі. Ойшыл әлеуметтік адамгершілік идеяларды діни-этикалық тұрғыда қарастырды. 

Шәкәрім философиясының маңызды сипаттамасы универсализм, адамдыққа деген ұмтылыс болып 

табылады. Бұл жерде қазақ философы адамзаттың рухани дамуына үлкен үлес қосқан ойшыл.  

Шәкәрімнің философиялық-этикалық көзқарастарының адам мен қоғамның игілікті дамуына 

бағытталғаны еш күмәнсіз және ол Шығыс халықтарының рухани мәдениеті мен философиялық ойының 

тарихында өзіне лайықты қомақты орын алды. Оның шығармашылығы шексіз қазақ даласында  да, бүкіл 

Еуразия құрлығында да рухани дамудың онан ары үдемелі дамуы үшін маңызды дүниетанымдық бағдар 

қызметін атқара алады және атқаруы тиіс. 

Қазақ ойшылдарының даналықтарындағы адамның өзін-өзі тануы мен рухани-интелектуалдық 

кемелдікке ұмтылу аңсарлары түркі мұсылмандық дәстүрдің  асыл мұраттарымен бой түзеп, өзіндік 

құндылықтар жүйесін түзген. Бүгінгі күні сол құндылықтарға жүгініп, өзінің рухани мұрасы арқылы 

ұрпақтар арасын жалғастырған тарихи тұлғалардың сара жолын бағамдап, төл мәдениетіміздің келбетін 

қайта танып, саралауға деген ұмтылыс бар. Сондықтан да сопылық рухани көріністерінің философиялық-

этикалық, танымдық, моральдық, эстетикалық, теологиялық, философиялық тұрғыдан сарапталуы маңызды. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Егер біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мемлекеттігімізді ұзақ уақыт 

құрғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн. Оған барар жол халық 

даналығының негізінде жатыр» [5, 258 б.] деп, мемлекеттіліктің берік негізі ретінде халықтың рухани 

мұраларын анықтап, халық даналығын жаңғыртып, оны бүгінгі ұрпақтың да болашақтың да игілігіне 

жаратудың маңызын көрсеткен. Бұрында да діни ілімнің рухани танымдық, діни имандылық, адамгершілік, 

тәрбиелік, ғибраттық насихаттық мақсатта насихатталуына сай, дін адамның өзінің жан дүниесін танып, 

рухани мұқтаждығын өтеуге қызмет еткен болса, кейінгі ғасырларда да дін насихаты сол үрдісінен 

айырылып, идеалогиялық құралға айналғаны рас. 

Шәкәрім көшпелі өркениеттің соңғы ошағының қирауының куәсі болды. Ол өзінің шығармаларында 

келмеске кетіп бара жатқан рухани мәдениетпен қайғылана әрі мазасыздықпен қоштасады. Ойшыл бұл 
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жағдайға терең қапаланды, өйткені көшпелі өркениеттің мәңгілік бейболмысқа енуі адамның жанын, оның 

табиғат пен әлемді өз үйі ретінде қабылдауын күрт және кенет өзгертеді. Дәл осыған орай Шәкәрім 

қазақтардың өзін, өздерінің өмір тәртібін, оның үрдісін, оның мәнін өзгертуге, әрбір адамға жаңа ахуалда 

пайдасын тигізетін жаңа сапаларға, қасиеттерге ие болуына көмектесуге асықты. Ойшыл жаңа отырықшы 

өркениетте өмір сүруге тура келетін өз тайпаластарына жаны ашыды. Бірақ, сонымен бір мезгілде, оның 

адам мен әлемнің ажырамас тұтастығы бұл жаңа тарихи дәуірге сіңіп кетуге мүмкіндік беретініне сенімі мол 

болды, өйткені бұл тұтастық адам мен табиғат арасында алынбас кедергілер қоятын, адамды өз болмысынан 

ажыратып жіберетін техницизм жағдайында оны құтқаратын адамзат болмысының өзегі болып табылады. 

Адамды адамгершілік тұрғыда жетілдірудің жоғары жалпы адамзаттық идеясын, сондай-ақ, 

қайырымдылық, мейірімділік, еркіндік пен әділеттілік идеяларын бойына сіңірген Шәкәрімнің 

философиялық этникалық көзқарастары егеменді Қазақстанның рухани қайта түлеуі мен жаңаруының 

іргетасы қызметін атқара алады. 
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ЖАЛҒАН АҚША МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ЖАСАУ, САҚТАУ, НЕ САТУҒА 

КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМА 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Елімізде 1993 жылы ақша реформасын жүргізу  барысында ұлт мақтанышы, тәуелсіз мемлекет рәмізі, 

мемлекет тәуелсіздігінің басты бір белгісі болатын өзінің алғаш ұлттық валютасы-теңгені шығарды. Қазақстан 

халқының басым көпшілігі нарық жағдайына жаңа үйреніп, оның заңдылықтарын енді игеріп жатуы жаңа 

қылмыстар түрлерінің пайда болуына әкеп соқты. Оның нақты бір көрінісі - жалғанақша мен бағалы қағаздарды 

қолдан жасау, сақтау, не олардысату. 

Аталған қылмыстың қауіптілігін барлық уақытта да көпшілік мойындап келген. "Хандықтардың, 

корольдіктердің, республиканың құлауына негізінен төрт түрлі жағдай әсер етеді: ол шапқыншылық, өлімнің 

болуы, егін-ауыл шаруашылығындағы жұтшылық және монеталардыңқұнсыздануы. Алғашқы үш жағдай басқа 

түскенде тәуекелге бел бууға болады, олар - жорамал. Ал, монетаның құнсыздануын кейбіреулер 
республиканың құлауының негізі ретінде мойындамайды, себебі ол мемлекетті бірден, зор екпін мен емес, 

жайлап, жасырын түрде мемлекетті құртады және жояды" [1]. 

Бу Свенсон экономикалық қылмысты экономикалық қылмыстар ұзаққа созылатын, жүйелі, 

пайдакүнемдік ниетпен жасалынатын, шаруашылық қызмет саласында жиі кездесетін, жазаланатын әрекет, деп 

есептейді. Алайда, қылмыстың созылмалығы қасиеті барлық экономикалық қылмыстарға тән емес.Дженаро 

Д.Д. мен Бетерс Э.: "Экономикалық қылмыстар - байлық жинаудың әділ процесі, ол заңмен қорғалынатын 

нарықтың ойын ережесін бұзады",-дейді [2].  

Жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сату көне заманда, ақша пайда болғаннан-ақ 

қоғамда кездесіп отырған. Жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасағаны, сатқаны үшін жауапкершілік туралы 

заңнамалардың даму тарихы ерекше жағдайлардан өтті. Ресейдің алғашқы қылмыстық кодексі (1922) бұл 

қылмыстық әрекетті құжаттарды бұрмалаудың түрі ретінде қоғамдық тәртіпке қарсы қауіпті қылмыс деп 
қарастырды. Жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау, сатуға мемлекеттік қылмыстық сипат беріп, ОАК 

мемлекеттік қылмыстар туралы (1927) жалпы одақтық ереже қабылданды. Қылмыстық нормада 

пайдакүнемдікпен жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасағаны, сатқаны үшін жауапкершілік көзделді. 

1959ж. Қазақ Советтік Республикасы қылмыстық кодексінде жалған ақша мен бағалы қағазды жасау, сақтау 

шаруашылық қылмыстар қатарында қаралды. Бүгіндежалғанақшабірліктері мен бағалықағаздардыжасау, 

сақтау, не айналымғажіберу - ақша-несие саласында кездесетін қылмыс. Ақша-несие жүйесі мемлекеттің негізгі 

элементі болғандықтан, бұл мемлекеттің экономикалық қызметтері ұғымын қамтиды. Экономикада ақша-несие 

жүйесі ерекше орыналады, бұл ұғымдарды бөлек қарау мүмкін емес. Елдің рыногтық өтпелі экономикалық 

жағдайында, кәсіпкерлік бостандығы жарияланып, бәсекелестікке жол берілгенде, құн мен сыртқы 

экономикалық қызмет либерализацияланғанда жалған ақша мен бағалы қағазды жасау, сақтау, не сату 

жөніндегі қылмысты экономикалық қылмыс қатарына жатқызбау әділ болмас еді. Жалған ақша мен бағалы 

қағаздарды жасау, сақтау, не сату жөніндегі қылмыстарды Қайыржанова С.Е. банктік қылмыс қатарында 
зерттейді. И.А. Сербина: "Жалған ақшаны жасау, сақтау, не сату банктік операцияларды, не басқа мәмілелерді 



492 

 

жүзеге асыру процесінде кездеспейді. Бұл құжаттар әріптестер арасында шарт жасамай сатылады", - деп 

есептейді [3].  

Экономикалық қылмыстар саласындағы ҚР ҚК бойынша өндірісте тіркелінген жалған ақша бірліктері 

мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не айналымға жіберу жөніндегі қылмыстар санының көрсеткіші 

төмендегідей: 1998 жылы 3593 экономикалық қылмыстардың 871-і жалған ақша бірліктері мен бағалы 

қағаздарды жасау, сақтау, не айналымға жіберу жөніндегі қылмыс, 1999ж. 3538 экономикалық қылмыстардың 

866-і, 2000ж. 5292 экономикалық қылмыстардың 639-ы, 2001ж. 5622 экономикалық қылмыстардың 590-ы, 

2002ж. 6036 экономикалық қылмыстардың 797-ы, 2003ж. 4669 экономикалық қылмыстардың 844-ы жалған 
ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не айналымға жіберу жөніндегі қылмыстар. 1998-

1999жылдары экономикалық қылмыстардың 1/4-і, ал 2001ж. Экономикалық қылмыстардың 1/8-і жалған ақша 

бірліктері мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не айналымға жіберу құрған. Жалған ақша бірліктері мен 

бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не айналымға жіберу жөніндегі қылмыстар 1998ж. мен 2003ж. аралығында 

азайып барып алғашқы қалпына келген. Қалталы кәсіпкерлер арасында ақшамен есептесуде детекторларды 

қолдану соңғы кездерде жайлап өріс алуда. Алайда, мұндай жағдай қылмыстар санының азаюына толық кепіл 

емес-ті. Жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сату жөніндегі қылмыстардың 

латентті қылмыстар қатарынан табылатындығы да мәлім. Жалпы ҚР аумағы бойынша өндірістегі жалған ақша 

мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не айналымға жіберу жөніндегі қылмыстық істердің арасынан тергеу 

аяқталып, сотқа жіберілгендерінің орта есеппен алғандағы жайы төмендегідей: 1998ж. - 6,1%, 1999ж. - 10,2%, 

2000ж. - 13,8%, 2001 ж. -14,4%, 2002ж.- 11%, 2003ж. - 17%. Жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды 

жасау, сақтау, не айналымға жіберу жөніндегі қылмыстарға криминологиялық сипаттама беруде жекеленген 
географиялық аймақтарда қылмыстардың ашылу жағдайларын қарастырудың орны зор. Сотқа жіберілген 

қылмыстық істердің ашылуының деңгейі 1998ж. -2000 жылға дейін тіпті 10%-ға да әрең жеткен, 2000ж. -2003ж. 

жоғарылаған. Соңғы екі жылдағы жалған ақша мен бағалы қағазды жасау, сақтау, не айналымға жіберу туралы 

қылмыстардың ашылуының жақсы көрсеткіші ІІО мен ҚР Экономикалық және жемқорлық қылмыстарға қарсы 

күрес жөнініндегі Агенттіктің (қаржы полициясы) бірлескен қызметтерінің жемісі деуге болады. Ал, жекелеген 

жағдайда қылмыстардың ашылу деңгейінің ең жоғары көрсеткіші 30%, ал Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, 

Целинное басқармаларында ғана қылмыстардың ашылу деңгейі 80%-ға жеткен. 

60 жылдары криминология тек қылмыстылықтың күйі, жолдары мен құралдары жөніндегі ғылым ретінде 

қарастырылды. Қылмыстылықтың нақты бейнесін, оның дамуын анықтау, қылмыспен күресте не істеу керек 

деген сауалға жауап бермейді. Кез келген қылмыстылықтың пайда болуына қоғамдағы қайшылықтар себеп 

болады. Қылмыстылықты танып, баға беру мен күресу барысында қылмыстылықтың детерминациясы, 
себептері мен қылмысқа жол беретін жағдайларды міндетті түрде анықтау қажет болғандықтан, кейінгі 

оқулықтарда криминология қылмыстылықтың себептері мен қылмыстылықтың шарттарын зерттейтін 

болған[4]. 

Ғылыми еңбектерде "қылмыстардың себептері" мен "қылмысқа жол беретін жағдайлар, шарттар" 

ұғымдарының арақатынасы зерттеледі. Қайыржанов Е.І., себеп пен жол беретін жағдай ұғымдары арасында 

салыстармалы ерекшеліктер бар екенін айта келе, себеп генетикалық сипатқа ие болғандықтан нәтиже 

тудырады, итермелейді, ал жол беретін жағдай -нәтиженің болуына жағдай жасайды, мүмкіндік береді, деп 

есептейді. Профессор Қайыржанов Е.І. қылмыстардың себептерін екі топқа бөледі: макродәрежедегі мән-

жайлар (әлеуметтік-экономикалық формацияның, идеологиялық, әлеуметтік құндылықтардың және т.б. 

өзгеруімен), екіншісі -нақты қоғамға қауіпті әрекеттердің жасалуына әсер ететін микродәрежедегі мән-жайлар. 

Мемлекеттердің бейбіт келісімге келе алмауы да қылмысқа терең жол салды. Мысалы, фашистік төңкеріске 
даярлық кезінде қаражат тарту мақсатында жалған француз банкноттарын шығару үшін 1920 жылы 

ұйымдасқан топ құрылған. Оныңқұрамында Венгрия мемлекет басшысының хатшысы Харти-Барта, 

министрлер де болған. Топтың құрамына мүшелікке алу үшін ант берілген. Қылмыстық әрекет мемлекеттік 

масштабта (!) жүргендіктен ақша даярлайтын қағаз, бояулармен қамсыздандырумен байланысты қиындықтар 

болған. 1922 жылы 3000-ға жуық 1000 франктік билет даярланған. Кейінюгославиялық динар, чехословакиялық 

крон, румыниялықлейлержасауғакөшкен. Бұл қылмыс халықаралық деңгейге көтерілгендіктен, қылмыс 

ашылып, 24 чиновник және атақты өкілдер ұсталынған.Қылмысты ұйымдастырушы князь Виндингред түрмеге 

қамалған [5]. 

Жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасауға мынадай кемшіліктер себепші болады: 

1. өндірістік-технологиялық прогрестің нәтижесінде өндірісте қолданылатын құралдардың, 

объектілердің көптілігінен жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасап алу мүмкіндігінің болуы;  

2. жалған ақша мен бағалы қағазды жасау үшін қажетті құралдардың, материалдардың көптеген 
шаруашылық субъектілердің иеленуі, бұл құралдардың мақсатты қолданылуын ұжымдық тексерістің болмауы;  

3. өндірістік және өндірістік емес салаларда, сондай-ақ азаматтардың иелігіне жоғары сапалы көшірме 

көбейткіш құралдарын жаппай тарату және олардың бақыланбауы; 

4. ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасаудың технологиясы туралы мәліметтермен танысуға 

болатын кітапханаларда, мекемелерде оқырмандарды есепке алуын ұйымдастырмау, бұл мәліметтердің 

қылмысты ашу кезінде қолданылмауы; 

5. жалған ақша даярлаушылардың кәсібилігінің артуы, жалған құжатты даярлау сапасының 

жоғарылауы; 
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6. бұрын арнайы ресми құжаттар даярлайтын типографияларда қызмет еткен немесе қызмет  етіп 

жүрген тұлғалардың арнайы есепке алудың жүзеге асырылмауы; 

7. ақша бірліктері және бағалы қағаздар даярлайтын типографияларда қызмет еткен, немесе қызмет  

ететін тұлғалардың, олардың туған-туыстарының ақша мен бағалы қағазды жасаудың технологиясын қүпияда 

сақтауын қамтамасыз ететін шаралардың жүзеге асырылмауы; 

8. уәкілетті және құқық қорғау органдарының жалған ақша мен бағалы қағазды жасаудың алдын алу 

шараларын бірлесіп атқаруда белсенділік танытпауы; 

9. жалған ақшаны жасау фактісін анықтау барысында жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды 
жасаудың әдістері туралы сараптама органдарына анықтамашы, тергеушілердің толымды сұрақтар қоймауы; 

10. сараптамашылардың жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасаудың әдістерін зерттей 

отырып, бұл құжаттың шетелде даярланғаны, немесе мұндай құжаттың бұрын соңды қаралғаны туралы 

анықтама, тергеу органдарына хабарламауы; 

Криминологияда қылмыскер тұлғасы келесі белгілермен сипатталады: 

1) әлеуметтік-демографиялық; 

2) табиғи-психологиялық (әлеуметтік және антиәлеуметтік  бағыты, құндылықтарды жобалаудың жүйесі, 

негізгі қажеттілік пен мүдде, оларға қөзқарасы, құқтың сананың деңгейі, психологиялық және психофизикалық 

ерекшеліктер); 

3) әлеуметтік жүріс-тұрыс (әлеуметтік топпен арақатынасы –өндірістік үжыммен, отбасы, оқуорны, 

қоршаған ортамен, қоғамға қарсы элементтермен байланысы, қоғамдық белсенділігі, өзіне беретін баға); 

Жалған ақшабірліктері мен бағалы қағаздарды жасау тарихында  қалған кейбір қылмыскерлер жөнінде  
бірер ой айтсақ. Мұндай тұлғалардың бірі – одақ кезінде дүние жүзіндегі нөмері бірінші жалған ақша жасаушы 

Виктор Баранов. Оның арнайы шеберханасы болған. Мұнда қылмыскер теңдесі жоқ полиграфиялық 

шешімдерді, химиялық қоспалар, бояулар мен техникалық құралдарды ойлап тапқан. Солуақыттағы 25, 50 

сомдық банкноттардағы В.И.Ленин суретінде микроскоппен қарағанда әрең көрінетін, кірпіктің қабағына сәл 

тимей тұруы қажетті қорғану белгісі болған. Барановтың жасаған ақшаларының барлығында осы белгі 

сақталынған. Аға мемлекеттік сарапшы Тимофеев "Барановты дер кезінде ұстағандары дұрыс болған, бәлкімол 

жарты жыл уақыт салып, ҒЗИ-на келгенде, жалған ақшаны жасау жөніндегі қылмысқа байланысты докторлық 

диссертацияны қорғап алар еді", деп қылмыскердің іскерлігін мойындаған екен.Барановтың ақшадағы сулы 

белгі құпиясын ашқандығы туралы оқиға қызық. Бір жарым жыл еңбектенген Баранов, еңбегінен түк 

шықпағанына ашуланып, қағазын умаждап шелекке тастайды да, түкіріп жібереді. Түнде оянып, қағазына қайта 

үңілген данышпан жұлдызша белгінің бейнесін көріп, қиын жұмбақтың шешімін тапқан. Сонда қағаз 
қоспасының құрамында белок жетпеген көрінеді. Барановтың жасаған жалған ақшалары өзі құқық қорғау 

органына ұсталғаннан кейін 10 жылға дейін айналымнан табылып отырған. Егер де Ресей ақша реформасы дер 

кезінде жүргізілмегенде, бүгінгі кезге дейін сол жалған ақшалар азаматтық айналымда жүрер ме еді, - дейді 

Ресей сарапшысы. Иванов И.И., Фрунзелік Далдолов, Бурда сынды кәсіби ақша жасаушылар білгір 

қылмыскерлер 10 профессорға тең келетін болған. Баранов пен Бурда жасаған қылмыстары үшін 12 жылға, 

Далдолов 15 жылға бас бостандығынан айырылған. Баранов сот шешімімен алғашқыда өлім жазасына кесіледі, 

кейіннен іс қайта қаралып, сот қылмыскерді 12 жылға бас бостандығынан айырады [6].  

Бас прокуратура 2-ші департаментінің қызметкері Дәулет Тілеубаевтың айтуынша, ақша бірліктері 

жүйесін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау саласындағы қылмыстық жағдай күрделі күйінде қалуда және 

олардың жасырын болуы салдарынан ашылу деңгейі төмен болып отыр (қысқа мерзім ішінде ақша иесі бірнеше 

рет ауысуы мүмкін). Жалған ақша жасау әдетте жан-жақты дайындалып, терең құпияда ұсталатын, 
қылмыскерлер үнемі сақ жүріп, сәл ғана қауіп сезілсе жұмыстарын уақытша тоқтата қоятын қылмыс түріне 

жатады. Мұндай қылмысты ашу көп жағдайда кәсіпкерлер мен банк жүйесі қызметкерлерінің купюраның 

табылғандығы туралы уақтылы хабарлауына, жалған ақша қаражатын өткізген әрбір жер бойынша құқық 

қорғау органдарының тез арада әрекет етуіне байланысты. Көбінесе ұлттық валютамыздың 2 мың, 5 мың және 

10 мыңдық купюралары қолдан жасалады екен. Мысалы, Алматы қаласында бір-біріне желіммен жапсырылған, 

бір беті шын, екінші беті жалған 2 бөліктен, тұратын 2 мың теңгелік 142 купюра шыққан. Жалған ақшамен 

ұсталған тұлғалардың барлығы дерлік есеп айырысуға жалған ақша беріп тұрғандарын білмейді. Азаматтардың 

айтуларынша жалған ақшаны олар базарда, дүкенде есеп айырысу кезінде немесе қоғамдық орындарда ақша 

ұсақтағанда алған.Жалған ақша жасаудың ең көп тараған түрі құйма принтерлердің көмегімен жасау, өйткені 

осы әдіспен ақша жасау ең қарапайым әрі жеңіл деп есептеледі. Бұл типтегі принтерлер сапасы үнемі 

жақсартылып отырады, сондай ақ, олар бояуларды барынша дәл бере алады. Дегенмен, купюраны анықтап 

қараған адам, оны шын ақшадан ажырата алады. Мысалы, жалған ақшаларада ұсақ мөр, басқа да кішкентай 
элементтер болмайды, қағазы жұқа және көбіне суреттері жайылып, бұлыңғыр болып кетеді[7]. 
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АЗАМАТТЫҚ ІСТЕРДІ СОТҚА ДЕЙІНГІ РЕТТЕУ ЖОЛДАРЫ 

 

Оразғали М. Марқабаева Н.,  
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

«Медиация» сөзі ағылшын тілінде кез келген дауды оған ешқандай да қатысы жоқ үшінші бір адамның – 

медиатордың араласуы арқылы альтернативті түрде реттеу деген мағынаны білдіреді. Демек, медиатор 

дегеніміз – өзара жанжалдасушы немесе дауласушы тараптардың арасында орын алған даулы мәселелерді 

олардың өздерін қатыстыра отырып, тараптарға тиімді жағдайда шешуді жүзеге асыратын маман.  Медиация – 

бұл келісімге келе білу, даулар мен келіспеушіліктерде консенсусқа, екі жаққа да өзара тиімді шешімге келе 

білу. Сонымен қатар аралық соттан айырмашылығы медиатор тараптардан ештеңе талап етпейді және еш нәрсе 

көрсетпейді. Медиацияның негізгі мақсаты келіспеушіліктегі оң жақ пен кінәліні анықтау емес, медиацияның 

негізгі мақсаты тараптарды консенсусқа келтіру болып табылады. Біздің пікіріше медиация – бұл демократияны 

дамытудың тағы да бір маңызды белгісі. Ол адамдардың саяси белсенділікке қосылуы үшін өзіндік бір 

мүмкіндік ретінде болуы мүмкін, ал бұл қоғамдағы демократиялық институттардың бекітілуіне әкелуі мүмкін. 
Әлемнің көптеген елдеріндегі медиацияны таратуға ұмтылу және Қазақстан Республикасында орын алған осы 

әрекетке деген қызығушылық осы әрекетте қандай ерекшелік бар, бұл ағымды қалай түсіндіруге болады деген 

сұрақтарды тудырады. Медиацияның танымалдығын және оның бүкіл әлемде кеңінен қолданылуын 

түсіндіретін оның жекелеген сипаттамаларын қарастырамыз. Бұл еш қызығушылығы жоқ тұлғаның көмегімен 

келіспеушіліктерді реттеу әрекеті, ол тараптарға сөйлесуге көмектеседі және олардың бір келісімге келуіне 

ықпал етеді. Даудың субъектілері медиацияда белсенді роль атқарады, олар медиацияға ерікті түрде өтініш 

білдіреді және ерікті түрде қатысады, медиаторды өздері таңдайды, іс-әрекет ережесін анықтайды, сөйлесулер 

жүргізеді және сол арқылы бүкіл процесті бақылайды. Медиацияның негізгі артықшылықтары қандай?  

- реттеуден қанағат алу – бұл, яғни әркімнің мүддесін ескере отырып, тараптар қол жеткізген келісім, 

өзара қолдануға ыңғайлы және өзара тиімді болып табылады, ал бұл процессті жеңіліс тапқан тарапсыз 

аяқтауға мүмкіндік береді;  
- медиацияның тағы бір айқын артықшылығы, бұл әрекет арқылы дауды реттеу стресстерден қорғалған 

психолгиялық жағынан ыңғайлы жағдайда жүргізіледі;  

- медиацияның танымалдығы қолжетімділігімен және шығыстардың әділеттілігімен түсіндіріледі;  

- медиацияның тағы бір көрнекті жағы оның құпиялылығы болып табылады.  

Жаңа Заңға сәйкес азаматтық, еңбек, отбасы және басқа да құқықтық қарым-қатынастан туындаған 

дауларды медиация жолымен шешуге әбден болады. Мәселен, ерлі-зайыптылардың арасындағы некені бұзуға, 

ата-ана құқықтарына, балалардың тұратын орнын анықтауға, оларды асырауға қосатын үлестеріне қатысты 

мәселелер медиация жолымен реттелуі мүмкін. Сондай-ақ аса ауыр емес және орташа ауыр қылмыстық істер 

бойынша да тараптар медиатордың көмегіне жүгіне алады. Алайда, дау екі тараптан басқа тағы біреудің немесе 

әрекетке қабілетсіз деп танылған адамдардың мүдделерін қозғаса, мұндай іске медиаторлар араласа алмайды. 

Сондай-ақ тараптардың бірі мемлекеттік орган болып табылатын, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 
мүддесіне қарсы және сыбайлас жемқорлыққа қатысты істерге медиация қолданылмайды. Ең  бастысы, Заң екі 

жақты дауларды қараудың сапалылығын арттырады. 

Сотта қаралған қылмыстық істердің көпшілігі жәбірленушінің сотталушыға кешірім беріп, өзара 

татуласып, келген залалдың орнын толтыруына байланысты өндірістен алынады. Сондай-ақ кез-келген уақытта 

тараптар бітімгерлік рәсімдерді жалғастырудан бас тартып, жалпы тәртіппен сотқа жүгіне алады. Заңның 

құпиялық туралы бабы бойынша медиацияға қатысушы тұлғалардың бітімгерлік рәсімдер барысында белгілі 

болған мәліметтерді осы ақпаратты берген тараптың келісімінсіз жария етуге құқысы жоқ. 

Сонымен қатар, медиатор тараптармен бірлескен немесе жеке кездесулерді өткізуге, қажет болған 

жағдайда даудың техникалық аспектілері бойынша сарапшының қорытындысын талап етуге құқылы. Тек бұл 

ретте тараптар оған байланысты шығындарды төлеуі тиіс. Тағы бір айта кетерлігі, бітімгердің өзінің қызметін 

жүзеге асыруына кедергі келтіретін мән-жайларды білген жағдайда істен өздігінен бас тарта алады. Соттың 

қарауында азаматтық дауларды реттеу кезінде медиация туралы шарт жасалса, онда сот істі жүргізуді тоқтата 
тұрады. 

Кішігірім қылмыстардан туындайтын істер бойынша дауларды реттеу кезінде бітімгерлікті  өткізу 

туралы шарт жасалған күннен бастап отыз күнде аяқталуы тиіс. Қажет болған жағдайда оны тараптардың 

келісімімен тағы да ұзарта алады. Алайда, ол мерзімнің алпыс күннен аспағаны қажет. 

Бітімгершіліктің басты мақсаты - қылмыс жасаушылар қатарын бірыңғай бас бостандығынан айыру 

жазаларымен жазалау емес, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қалпына келтіру. Бітімгершілік 

үрдісі сот сияқты 

Ашық емес, құпия жүргізіледі. Сот отырысы тараптардың бірінің еркінен тыс өткізілуі мүмкін, ал 

бітімгершілік тек ерікті түрде басталады. 
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Судья тағайындалады, бітімгер сайланады. Сот шешімді заңға сәйкес қабылдайды, ал бітімгершілік 

барысында шешім  тараптардың мүддесін ескере отырып, бірақ Заң аясында қабылданады. Сот барысы тым 

ұзаққа созылып кетуі мүмкін, ал медиация жедел және бейресми түрде өтеді. Сотта екі жақ сайысса, бұл жерде 

тараптар ынтымақтаса әрекет етеді. 

Медиацияны  кәсіби емес негізде жүзеге асыратын медиаторлар кәсіпқой емес медиаторлар тізіліміне 

қосылу үшін уәкілетті органға жеке куәліктерінің көшірмелерін (салыстырып тексеру үшін жеке куәлігінің 

түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда нотариат куәландырған көшірмесін); үміткердің тұрғылықты жері 

бойынша наркологиялық көмек көрсететін медициналық ұйымнан және психоневрологиялық ұйымнан берілген 
медициналық анықтамаларды; соттылығының жоқтығы туралы анықтаманы қоса ұсына отырып жүгінуге 

міндетті. 

Әрине, медиация келіспеушіліктерді құқықтық реттеу бойынша арнайы әрекет ретінде көптеген оңтайлы 

сипаттамаларға ие, сол арқылы оның тиімділігі мен кеңінен қолданылуын түсіндіруге болады. Бұл мақалада 

медиацияның ең жалпыға ортақ және жиі кездесетін жетістіктері келтірілген, ол құқықтық келіспеушіліктерді 

реттеу бойынша шексіз мүмкіндіктер береді.  

Азаматтық және қылмыстық іс жүргізу шеңберінде жүргізілетін медиацияны тоқтату кезінде, тараптар 

сотқа немесе қылмыстық іс кесу орнына бірден бағыттауға міндетті: - келіспеушілікті реттеу туралы келісімге 

қол қойылған жағдайда – көрсетілген келісім; - басқа жағдайларда – негізгі заңмен қарастырылған негіздерді 

көрсету арқылы медиацияны тоқтату туралы жазбаша хабарландыру. Негізгі заңмен отбасылық қатынастар 

саласында медиацияның ерекшеліктері туралы кейбір ережелер арнайы бөліп көрсетілген. Соның ішінде, 

медиация саласы жұбайлардың арасындағы некені жалғастыруға, ата-аналық құқықтарды жүзеге асыруға, 
балалардың тұрғылықты жерін анықтауға, балаларды асырап бағудағы ата-аналардың үлесін анықтауға 

қатысты келіспеушіліктерді қамтуы мүмкін, бірақ кез келген жағдайда медиатор баланың заңды мүдделерін 

ескеруі қажет. Баланың қалыпты өсуі мен дамуына қауіп тудыратын немесе қауіп тудыратындай немесе оның 

заңды мүдделеріне айтарлықтай зиян келетін болса, медиатор бала құқығын қорғау бойынша өкілеттіктерді 

жүзеге асыратын органға жүгінуге міндетті. Қазіргі уақытта Қазақстанда медиация институтының жұмысы 

белсенді түрде жүргізілуде. Медиацияны тарату үшін тиісті жағдайлар құру бойынша көп күш жұмсау қажет. 

Қазіргі уақытта ғалымдар мен практиктердің арасында, біздің қоғам сот өндірісінде медиацияны кеңінен 

пайдалануға дайын ба, оның жалпы және құқықтық мәдениетінің деңгейі сәйкес келе ма деген сұрақтар 

талқылануда. Әрине, медиация дауласушылардың жалпы және құқықтық мәдениетінің деңгейі өте жоғары 

болған жерде кеңінен таралады. Бірақ ол жоғары құқықтық мәдениеттің туындауы ғана емес, сонымен бірге 

оны қалыптастырудың тәсілі болып табылады. Сонымен қатар, медиация көбінесе соттан тыс әрекеттер 
шеңберінде кеңінен пайдаланылатын болғандықтан, ол азаматтық қоғам құруға ықпал етеді. Отандық заңның 

түсіндіруінше, медиацияны дамытуда, әрине, мемлекеттің қолдауымен негізгі рөлді азаматтық қоғам құрылымы 

мен белсенділік пен қолдауды қамтамасыз ететін бұқаралық ақпарат құралдары атқаруы тиіс. Сонымен қатар, 

заң бірінші кезекте медиаторлардың біліктілік қызметін жүзеге асыруы үшін ұйымдастырушылық жағдайларды 

қалыптастыру қажеттілігін қарастырады.  
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АППЕЛЯЦИЯЛЫҚ ҚАЙТА ҚАРАУ АЗАМАТТЫҚ ӨНДІРІСТІ ҚАРАУДЫҢ  

БІР САТЫСЫ РЕТІНДЕ 

 

Темірбек М. Мапуадинова А.  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

ҚР Конституциясының 13 – бабында әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауына 

құқығы бар 1] деп көрсетілгендей, заң әрбір адамға бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтарын, 

заңмен қорғалатын мүдделерін қорғап сотқа жүгінуге мүмкіншіліктер берген. Демек, мемлекетіміздегі әрбір 
жеке және заңды тұлғалардың құқығын қорғап, заңнаманың қағидаларын тікелей орындайтын сот билігінің 

билік саласы ретіндегі атқаратын жалпы мемлекеттік құрылыстың тұрақтылығының бірден бір кепілі, әрі басты 

құралдарының бірі болып табылады.  

Осыған орай, Азаматтық процестік кодексінде сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізуге арналған 

52, 53 тараулар енгізіліп, аталған тарауларда сот актілеріне апелляциялық шағымдану мен наразылық 

келтірумен бірге апелляциялық шағымдар, наразылықтар бойынша істерді қарау тәртібі қарастырылған.  

Апелляциялық сатыдағы сот – заңды күшіне енбеген, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының 

шешімдерінен басқа, бірінші сатыдағы сот шешімдеріне апелляциялық шағым мен наразылықты қарайтын 
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екінші сатыдағы сот [2]. Сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау құқығы іске қатысушы тараптар мен 

басқа да тұлғаларға тиесілі.  

Апелляция – бірқатар мемлекеттерде сот қаулысына шағымданудың бір нысаны, яғни тараптардың 

шағымдары бойынша және шағымда көзделген талап шегінде істі мәні бойынша қарайтын жоғары тұрған 

екінші сатыдағы сот болып табылады.  

Апелляциялық шағымдар мен наразылықтар бойынша апелляциялық сатыдағы сот:  

– істе бар және қосымша табыс етілген материалдар бойынша істің нақты мән – жайы анықталуының;  

– материалдық құқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығын; 
 – істі қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу заңы нормаларының сақталуын тексереді.  

Сонымен қатар, істі апелляциялық тәртіппен қарау кезінде сот бірінші сатыдағы сот шешімінің 

заңдылығы мен негізділігін тексерумен бірге, апелляциялық сатыдағы сот мәлімделген талап қою шегінде жаңа 

фактілерді анықтап, тараптың дәлелді себептері бойынша бірінші сатыдағы сотқа беруге нақты мүмкіндігі 

болмаған жаңа дәлелдемелерді зерттей алады.  

Азаматтық іс жүргізуде сот актілерін қайта қарап тексеру, сотпен жіберілген қателіктерді жою маңызды 

рөл атқарады. Апелляциялық сатыдағы сот өкілеттігіне келетін болсақ:  

1) бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгеріссіз, ал шағымды немесе наразылықты қанағаттандырмай 

тастауға;  

2) бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгертуге;  

3) бірінші сатыдағы сот шешімінің күшін жоюға және жаңа шешім шығаруға;  

4) апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюдың не оны өзгерту көзделген материалдық немесе 
іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылғаны анықталған жағдайда шешімнің күшін жойып, істі бірініші 

сатыдағы соттың жаңадан қарауына жіберуге;  

5) іс бойынша іс жүргізуді қысқарту мен арызды қараусыз қалдырудың көзделген негіздері бойынша 

шешімнің толық немесе оның бөлігіндегі күшін жоюға және іс бойынша іс жүргізуді қысқартуға не арызды 

қарамай тастауға құқылы екендігі Азаматтық процестік кодексінің 428-бабында нақтыланған.  

Апелляциялық сатыда іс сотқа келіп түскен күннен бастап бір ай мерзімде қаралып, істі қарау нәтижелері 

бойынша сот актісі қаулы түрінде шығарылады.  

Бұл апелляциялық сатыдағы сот істе қосымша материалдар беруде істің мән жайын анықтауға, сондай ақ 

материалдық құқық нормасын талқылауға және оны дұрыс қолдануға мүмкіндік туғызып отыр. Сонымен бірге, 

сот актілерін қайта қарауда және оны заңды жолмен шешу барысында азаматтық іс жүргізу заңының сақталуын 

көздейтінін дәлелдеуде. Нақты айтқанда, заң шығару орны апелляциялық саты үшін мүдделілік танытқан 
тараптардың бастамасымен істі өз мәні бойынша екінші рет қараудың мүмкіндігін бекітіп берді.  

Апелляциялық өндіріс іс жүргізудің сатысы ретінде – бір ортақ мақсатқа ие, белгілі бір процессуалдық 

әрекеттердің жиынтығынан тұратын сот өндірісінің бір бөлігі [3]. Сот шешімдеріне апелляциялық шағымдар 

мен наразылықтар келтіру негізгі саты ретінде азаматтық іс жүргізуде маңызды орынды иеленіп, сот 

шешімдерін қайта қарау барысында өзіне тән ерекшеліктерімен сипатталады. Олар төмендегідей сипаттарға ие:  

1. Заңды күшіне енбеген сот шешіміне ғана апелляция беруге болады;  

2. Апелляция бойынша іс жоғары тұрған сотқа жіберіледі;  

3. Бірінші сатыдағы соттың шешімі қате болған жағдайда апелляция беруге болады;  

4. Апелляциялық сатыда істі қайта қарау барысында дәлелдеме мәселелерімен бірге құқық мәселелерін 

де қарастырады;  

5. Әр іс бойынша апелляциялық сатыға жүгінуге бір рет қана жол беріледі.  
Сонымен қатар, апелляция сатысының негізгі мақсаты болып – екінші сатыда қаралатын істің мән 

жайларын дұрыс анықтап, материалдық құқық нормаларының дұрыс қоданылуы мен түсіндірілуін тексеріп, істі 

қарап шешім қабылдауда азаматтық іс жүргізу заңының нормаларын сақтау және қате сот шешімінің заңды 

күшіне енуі мен орындалуына жол бермеу. 

Апелляциялық сатыдағы сот өндірісі азаматтық іс жүргізу қағидаларына негізделген, бірінші сатыдағы 

соттардың міндеті болып істерді мәні бойынша қарау болса, апелляциялық сатыдағы соттың міндеті заңды 

күшіне енбеген сот актілерін қайта қарау болып табылады. Апелляциялық сатыда іс жүргізуде соттардың 

тәуелсіздігі мен олардың тек заңға сүйенуі, сот әділдігін тек заңға сәйкес жүзеге асыру, сот ісін жүргізудің 

мемлекеттік тілі, сотта істі қараудың жариялылығы мен тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы 

қағидалары қатаң сақталады.  

Апелляциялық сатыдағы сот тараптар табыс еткен немесе олардың өтініштері бойынша талап етіліп 

алынған, істі дұрыс шешу үшін маңызы бар қосымша материалдарды, алынған сараптамалық қорытындыларды 
бірінші сатыдағы сот үшін көзделген қағидалар бойынша зерделеп, отырысқа шақыртылған тұлғалардан жауап 

алады. Аудандық және оларға теңестірілген соттар шығарған шешімдерге апелляциялық шағымдар мен 

наразылықтарды облыстық және оған теңестірілген соттың судьясы жеке-дара қарайды [4].  

Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық шағымдану және 

наразылық беру құқығы тараптарға және іске қатысушы басқа тұлғаларға тиесілі. Іске қатысуға тартылмаған, 

бірақ сот олардың құқықтары мен міндеттеріне қатысты қаулы немесе ұйғарым шығарған тұлғалар да 

кассациялық шағымдануға құқылы.  

Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық наразылық беру құқығы 

істі апелляциялық тәртіппен қарауға қатысатын прокурорға тиесілі. Қазақстан Республикасының Бас 
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Прокуроры және оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар істі 

қарауға қатысқан-қатыспағанына қарамастан, апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына 

наразылық беруге құқылы. 

Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық шағымды немесе 

наразылықты облыстық және оған теңестірілген сот кемінде үш судья құрамында қарайды. 

Қазіргі таңдағы апелляция сатысының сот өндірісіндегі алатын орны зор деп айтуға болады, сот 

шешімдерін қайта қарауда шешімнің заңдылығы мен негізділігін тексеріп әділ шешім шығарумен қатар 

азаматтардың сотқа деген сенімінің артуына негіз болып, сонымен қатар қоғам мен мемлекеттің мүддесін 
қорғаумен қатар адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сот арқылы қорғауға 

айтарлықтай үлесін қосуда.  
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Азаматтық құқықтық қатынастар шеңберінің кеңеюіне және қазіргі нарықтық қоғам талаптарына сәйкес 

азаматтардың мүліктік айналымға өз бетінше қатысуына мүмкіндігі болғанымен де өкілдік институты кеңінен 

қолданылып келеді. Мәселен заңға байланысты тікелей қатысуына әрекет қабілеттігінің жоқтығы немесе өзге 

де өмірлік нақты мән-жайларға байланысты өкілдік беруші өзінің құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыра 

алмайтын науқастығына, жұмысбастылығына, іссапар және тағы басқа жағдайларға байланысты өзі қатыса 
алмайтын реттерде өкілдіктің қажеттігі туатынын айтқан болатынбыз. Бұған қоса, өкілдің қызметіне оның 

арнайы білімі мен тәжірибесін қолдану, уақыты мен құралдарын үнемдеу қажет болған кезде жүгінетін 

жағдайлары да жиі кездеседі. 

Сондықтан заң әдебиеттерінің басым көпшілігінде баяндалған пікірлердің ұқсас тұстарын саралай келе, 

азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және азаматтық міндеттерді орындау тәсілі ретінде өкілдіктің 

қолданылуын төмендегідей заңдық және фактілік себептермен белгілеуге болады.  

Заңдық себептерге мыналарды жатқызамыз: 

 толық әрекет қабілеттігінің болмауы; 

 әрекет  қабілеттігінің шектелуі; 

 азаматты әрекет қабілеттігі жоқ деп тану. 

Ал факілік себептер келесілер болып табылады: 

 сырқаттану; 

 тұрақты мекен-жайының болмауы; 

 уақыты жоқтық; 

 заңи сауатсыздық; 

 арнайы танымның болмауы; 

 өзге де өмірлік жағдайлар. 

Яғни өкілдікке деген сұраныс осы жағдайлардың бірі туындаған кезде пайда болып азаматтық құқықтық 

салдарға әкеледі. 

Өкілдік дегеніміз не? Ағылшын терминдерінің сөздігі өкілдік сөзінің мағынасын (representation) – бір 

тұлға (өкіл) өзінің құзіреті негізінде басқа тұлғаның атынан (өкіл беруші) оған құқықтар мен міндеттер туғыза 

отырып қатысатын құқықтық қатынастар деп түсіндіреді. 
Ал Қазақстандық азаматтық құқықтық әдебиеттерінде көзделген өкілдік институтының анықтамасына 

тоқталатын болсақ, азаматтық құқықта бір адамның екінші адамның атынан жасаған мәмілелері немесе басқа да 

маңызы бар әрекеттері (мысалы, сотқа талап-арыз беру немесе сот отырысына қатысу) тікелей екінші адам үшін 

азаматтық құқықтар мен міндеттер туғызатын, өзгертетін немесе тоқтататын құқықтық қатынастар өкілдік деп 

аталады. Басқа адамның мүдделері үшін мәміле жасайтын адам өкіл деп, оның мүддесіне мәміле жасалатын 

адам сенім білдіруші немесе өкілдік беруші деп, ал сенім білдірушінің (өкіл берушінің) мүдделері үшін өкіл 

мәміле жасайтын адамдар үшінші жақ деп аталады. Яғни бұл дегеніміз өкіл өкіл берушінің атынан сатып алу-

сату, мүлікті жалдау, айырбастау секілді әртүрлі мәмілелер, сондай-ақ еңбекақыны, почта жөнелтімдерін алу, 

сотқа шағымдану секілді өзге де заңдық әрекеттер жасай алады деген сөз. Бірақ та өкілдік табиғатының өзіндік 
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ерекшеліктеріне және өкіл берушінің жеке мүддесіне байланысты өкіл арқылы жасалуына жол берілмейтін 

кейбір әрекеттердің де бар екенін ерекше атап өту қажет. Өйткені жалпы мүліктік айналымда өкілдік 

айтарлықтай кең қолданылғанымен, оның қолданылуындағы шектеулер де аз емес. Себебі іс-әрекеттердің 

барлығын өкіл арқылы жасауға бола бермейді.  

Мысалы, өкіл берушінің өзі ғана жасай алатын мәмілелерде, сондай-ақ заң актілері бойынша өкіл 

берушінің жеке қатысуы көзделген мәмілелерді жасауда не олардың өкіл арқылы жасалуына тыйым салынатын 

мәмілелерде өкілдік қолданылмайды. Өсиет қалдыру, бала асырап алу өкіл арқылы жасауға тыйым салынған 

мәмілеге мысал бола алады. Егер өсиет қалдырушы қандай да бір себеппен өсиетке қол қоя алмаса, онда оған 
нотариустың немесе өсиетті куәландырушы адамның қатысуымен өсиет қалдырушының қол қоя алмауының 

себептерін көрсете отырып, басқа азамат қол қояды. Қол қойған адам өсиет қалдырушының өкілі емес, оның 

еркін қағаз бетінде белгілі бір құралмен бейнелеуші болады. Өкілдік ережесінің тәртібіне сәйкес жұмыс жасау 

секілді заңдық маңызы жоқ әрекеттер де өкіл арқылы орындалмайды.  

Егер іс жүзінде мысалдар келтіретін болсақ, мәмілені сенім білдірушінің мүддесі үшін оның есебінен, 

бірақ өз атынан комиссионер жасайды, ал шарттың тиісті талаптары болғанда сенімгер-басқарушы да жасайды. 

Көп ретте комиссия жөніндегі қатынастарды ҚР АК-ң 163-бабындағы тікелей өкілдік мағынасынан өзгеше, 

жасырын өкілдікке жатқызады. Бірақ комиссияның шарты бойынша қатынастарда өкілдіктің мәнді белгілері 

жоқ. Комиссияның өкілдікпен экономикалық белгілер бойынша ғана ұқсас белгілері бар – басқаның есебінен 

әрекет жасау, бірақ заңды белгісі бойынша емес өйткені оның мәні өкілдік берушінің атынан әрекет ету болып 

табылады.  

Өкілмен жасалатын мәмілелер – бұл оның өзінің дербес әрекеті болып есептеледі. Бірақ бұған қоса ол 
басқа тұлғаға (өкіл берушіге) азаматтық құқықтар мен міндеттер туғызады, өзгертеді және тоқтатады. Дәл осы 

жерде өкілдіктің басты айырым белгісі анықталады. Ресей заң әдебиеттеріндегі өкілдік пен заңды тұлғаның 

органын ажыратып бейнелеген мәліметтерінде орган заңды тұлғаның құрылымдық бөлімін сипаттайтынын, 

сондықтан заңды тұлға органының оның өкілеттігіне сәйкес жүзеге асыратын мәміле жасау бойынша қызметі 

заңды тұлғаның өзінің қызметі болып табылатыны жөнінде бірқатар талдаулар жасалған. Өкілді басқаның 

мүддесіне, бірақ өз атынан әрекет ететін тұлғалардан, сондай-ақ болашақта мүмкін болатын келіссөздерге 

қатысуға өкілеттігі бар тұлғалардан ажырата білуіміз қажет. Аталған тұлғалардың шеңбері айтарлықтай кең, 

бірақ олардың ішінен азаматтық құқықтық айналымда өте жиі кездесетін келесілерді бөліп алуға болады. 

Өкілден айырмашылығы орындаушы өзі мәміле жасамайды, тек тапсырыс берушінің берген құжаттарын, 

ақпаратты, мәміле жасауға келісімін үшінші тұлғаға жеткізеді. Коммерциялық және өзге де делдардар өз 

атынан шыға отырып, мәміле жасауға мүдделі тұлғаларды іздеу,оның орындалуының шарттары жөнінде 
ақпарат жинап, оны тарату жолымен мәміленің жасалуына жәрдемдеседі, бірақ басқа тұлғалар үшін тікелей 

құқықтар мен міндеттер тудыратын ешқандай заңды әрекеттер жасамайды.  

Мұра қалдыру кезіндегі мұра қалдырушының еркін білдіруші – оған мұра қалдырушымен өсиеттің 

орында- луы жөніндегі міндеттер жүктелген тұлға. Мұра қалдырушы қайтыс болғаннан кейін ол өз атынан 

нәтижесінде үшінші тұлғаларға азаматтық құқықтық салдар тудыратын әрекеттерді жүзеге асырады. «Қол 

қоюшы» да өкіл емес – бұл тек жасалған мәміленің рәсімделуіне белгілі бір физикалық кемшіліктерден, 

сырқаттануынан не сауатсыздығынан қол қою мүмкіндігінен айырылған азаматтар үшін қол қоя отырып 

жәрдемдесуші тұлға болып саналады. Сонымен қатар мәміле жасау үшін оның келісімі (рұқсаты) қажет етілетін 

тұлға да өкіл бола алмайды. Бұл тұлға тек қана мәміленің мақсаттылығы мен сәйкестілігіне бақылауды жүзеге 

асырады. Бұған өкілдің өз қамқорлығындағы адамның мүлкіне қатысты кейбір азаматтық құқықтық 

мәмілелерді жасауда қамқоршы және қорғаншы органының келісімін алуы мысал бола алады.  
Сонымен бір адамның екінші адамның атынан жасаған мәмілелері немесе басқа да маңызы бар 

әрекеттері тікелей екінші адам үшін азаматтық құқықтар мен міндеттер туғызатын, өзгертетін немесе 

тоқтататын құқықтық қатынастар өкілдік деп аталады.  

Өкілдіктің мақсаты – өкілмен өкіл беруші есебінен және оның мүддесіне екіжақты немесе біржақты 

мәмілелелер жасау болып табылады.  

Ал өкілдіктің пәнін  өкілмен жасалатын заңды әрекеттер құрайды. 
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КОММЕРЦИЯЛЫҚ ӨКІЛДІҢ АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ  

ОРНЫ МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ 

 

Мұңалова Г. 

Қ. Жұбанов Ақтөбе атындағы өңірлік мемлекеттік университеті 

 

ҚР Азаматтық кодексінің 166-бабы азаматтық құқыққа өкілдіктің жаңа түрі – коммерциялық өкілдікті 

енгізеді. Коммерциялық өкіл – кәсіпкерлердің атынан тұрақты және дербес мәмілелер жасайтын кәсіпкер болып 
табылады. Нақтылай айтқанда, кәсіпкерлер өкілдік беруші адаммен еңбек қатынастары жоқ, өкілдік беруші 

адаммен жазбаша түрде жасасқан шарттың негізінде жұмыс жүргізетін, өзінің қызметі үшін сыйақы алатын 

және өзіне берілген тапсырманы орындауда әдеттегі кәсіпкердің қамқорлығындай әрекет етуге міндетті 

кәсіпкерлік қызмет саласында шарт жасасуда  кәсіпкерлердің атынан ұдайы және өз бетінше әрекет ететін адам 

коммерциялық  өкіл деп танылады. Сәйкесінше осы жағдайлардың барлығы ескеріле отырып әдеттегі 

өкілдіктен айтарлықтай ажыратылатын өкілдіктің құрылымы қалыптасты-рылды. Көріп отырғанымыздай 

кәсіпкерлік қызметтің бір түрі болып табылатын коммерциялық өкілдікке тән ең басты айырым белгі өкілдікті 

ерекше субъект – коммерциялық өкілдің жүзеге асыруы саналады. Сондай-ақ өкілдіктің бұл түріне белгіленген 

құқықтық режимнің ерекшеліктерінің бірі – коммерциялық өкіл жай қарапайым мәмілелермен қатар, өкілдердің 

басқа санаттары жасай алмайтын мәмілелер жасасуға құқылы болып табылады. Яғни ҚР Азаматтық кодексінің 

166-бабының 2-тармағы коммерциялық өкілге бір мезгілде өзінің қатысуымен жасалатын шарттың әртүрлі 

тараптарының мүдделерін білдіре отырып шарт жасауына жол береді.  
Шет елдердің азаматтық заңнамасында бекітілген коммерциялық өкілдікті реттеуге арналған 

нормаларын саралауда коммерциялық өкілдіктің сол елдегі жағдайын байқауға болады. Ресей Федерациясында 

ерікті өкілдіктің бір түрі болып есептелетін коммерциялық өкілдік РФ Азаматтық кодексінің тиісті баптарында, 

атап айтқанда 184-бабында бекітіліп, азаматтық айналымда тиімді дамып келеді. Ресейлік заңда баяндалған бұл 

институтты отандық азаматтық заңнама нормаларымен салыстырғанда көптеген ерекшеліктер байқалды, 

дегенмен де коммерциялық өкілдікті реттеуде кейбір ұқсас тұстары бар екені де анықталды.  

Мысалы, Ресей Федерациясының  Азаматтық кодексінің  184-бабына сәйкес бір мезгілде екі тараптың да 

(сатушы мен сатып алушы, жалға алушы мен жалға беруші, мердігер мен тапсырысшы) өкілі бола отырып 

коммерциялық өкілдік шартын жасасуға рұқсат етілген. Осыған байланысты мәміленің екі тарабының 

мүдделеріне айтарлықтай нұқсан келтіруі мүмкін мұндай қатынастардың ерекше сипатын ескере отырып РФ 

Азаматтық кодексі өкілдік қатынастарын қолдануда міндетті талаптар қатарын белгілейді және оның біреуінің 
болса да сақталмауы коммерциялық өкілмен жасасқан мәмілені жарамсыз деп тануға әкеп соқтырады, басқаша 

айтқанда өкіл берушілерге қандай да бір салдар туғызады. Ал Молдава Республикасының азаматтық кодексінде 

бұл институт бекітілмеген. Бірақ та коммерциялық өкілдік жалпы өкілдік жүйесінде және тұтастай Молдава 

Республикасының азаматтық құқығында маңызды әрі қажетті институт болғандықтан бұл жағдай өкілдіктің 

аталған түрін реттеуде көптеген проблемалар тудырып отыр. Сол себепті коммерциялық өкілдікті зерттеуге 

арналған осы елдің авторларының бірқатар еңбектерінде Ресей Федерациясының азаматтық кодексіне сілтеме 

жасалғанын байқадық. 

Коммерциялық өкілге сыйақы төлеу тәртібі мен мөлшері, тапсырманы орындау барысында онымен 

жұмсалған шығындарды өтеу тәртібі, сыйақы төлеу немесе өкілдік беруші, коммерциялық өкіл және үшінші 

тұлғалар арасында шығындарды өтеу міндеттерін бөлу тәртібі тараптардың келісімімен анықталады. Бұған қоса 

заңнама коммерциялық өкілге сыйақы төлеу және онымен кеткен шығындарды өтеуді тапсырма шарты 
бойынша коммерциялық өкіл мүдделерін бір мезгілде білдірген кәсіпкерлер арасында тең үлесте бөлу тәртібі 

жөнінде толықтыру нормаларын қамтиды. 

Коммерциялық өкілге оған жүктелген міндеттерді орындау барысында белгілі болған сауда саттық 

мәліметтер туралы мағлұматтар коммерциялық құпия болып табылады. Осыған орай ҚР Азаматтық кодексінің 

166-бабының 4-тармағы коммерциялық құпия туралы норма белгілеп отыр, яғни «коммерциялық өкіл өзіне 

белгілі болған сауда мәмілелері туралы мәлімет-терді өзіне берілген тапсырманы орындағаннан кейін де құпия 

сақтауға міндетті» делінген. Бұл норма кәсіпкерлік құпия болып табылатын мағлұматтардың тізбесін заңнамада 

бекіту мүмкіндігін реттейтін Азаматтық кодекстің 10-бабының 5-тармағының дамуының негізі болып саналады. 

Сондықтан аталған баптардың ережелері көрініс табатын коммерциялық құпия туралы заңның  нормалары 

коммерциялық өкілдік институтын реттеуде де қолданылуы тиіс дегіміз келеді.  

Коммерциялық өкілдің мәмілелерді орындау барысында да, сондай-ақ ол орындалғаннан кейін де өзіне 

белгілі болған мәліметтерді сақтау міндетін көздейтін заң нормалары-ның талаптарын орындамау 
коммерциялық өкілдің коммерциялық құпияны жария етуден келген зиянның орнын өтеу түріндегі 

жауапкершілігінің негізі болып табылады. Себебі коммерциялық құпияны қорғау коммерциялық құпияны 

құрайтын ақпаратты заңсыз алуға, таратуға не пайдалануға тыйым салудан тұрады. Жеке кәсіпкерік туралы 

Қазақстан Республикасының Заңының 11-бабының,  4-тармағында «коммерциялық құпияны құрайтын 

ақпаратты заңсыз әдістермен алған, жария еткен немесе пайдаланған адамдар келтірілген залалды Қазақстан 

Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес өтеуге міндетті» делінген.  

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар да, азаматтар да коммерциялық өкілдер бола 

алады. Мысалы өкілдік беруші кәсіпкерлердің атынан және тапсыруы бойынша қор биржасында ұзақ мерзімді 

мәмілелердің негізінде мәмілелерді жүзеге асыратын брокерлер және бағалы қағаздар рыногының өзге де 
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кәсіби қатысушылары, шарт бойынша клиенттің бағалы қағаздар пакетіне басшылықты жүзеге асыратын 

бағалы қағаздар рыногының  кәсіби қатысушылары, шарттын негізінде сенім білдірушінің атынан оның ақша 

қаражатына және өзге мүлкіне басшылықты жүзеге асыратын сенім басқарушылар, оның ішінде клиенттің 

атынан сенім операцияларын жүзеге асыратын банктер де  өкілдер болып табылады.  

Сонымен қызметтің жекелеген салаларындағы коммерциялық өкілдіктің ерекшеліктері заңмен 

белгіленеді. Мысалы, банк заңнамасында сенім операцияларының ерекшеліктері баянды етілген, бағалы 

қағаздар нарығы туралы заңда бағалы қағаз нарығының кәсіби қатысушыларының қызметтерін жүзеге асыру 

ерекшеліктері қамтылған.  
Әдебиеттерде коммерциялық өкілдік екі түрге бөлінген. Олар: өз өкілдігі және бөтен тұлғаның алдында 

болатын өкілдік. Өз атынан болу – заңды тұлға өкілді өз құрылымынан тағайындайды және ол арқылы өзінің 

құқықтары мен міндеттерін орындап, мүддесін қорғайды. Мұндай өкілдікте бір субъект болады, сырттан бөтен 

тұлғаны айналымға қатыстырмайды. Коммерциялық өкілдіктің екінші түрі – басқалардың мүдделері үшін болса 

да өз атынан әрекет ететін адамдар (коммерциялық делдалдар).  

Коммерциялық өкілдің өкілеттігі жазбаша нысанда жасалатын шартта немесе оған берілетін сенімхатта 

тікелей көрсетілуі тиіс. 
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КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУДАҒЫ ҮЛЕСІ 

 

Әлібек Д. Кубегенова Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
 

Кәсіпкерлік қызметтің маңызды белгісі пайда, табыс табу, өзара тиімді нәтижелерге қол жеткізу болып 

табылады. Пайда ақша қаражаттары түрінде де, басқадай материалдық және материалдық емес құндылықтар 

түрінде де болуы мүмкін. Бұл салынған капитал пайыздары, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан түскен үлес 

немесе тұтас пайда болуы да мүмкін. Табыс табу кез келген түрдегі еңбекке қатысуға, оның ішінде өз 

капиталын да қатыстыруға байланысты болады. Бұл табыстарды пайдалану көлемін және мүмкіндіктерін ешкім 

де, ештеңе де шектей алмайды, кәсіпкер кәсіпкерлік қызметтен тапқан пайдасының салықтар және басқа да 

бюджетке төленетін міндетті төлемдерден қалған бөлігін өз бетінше пайдалануға құқылы. 

Шағын және орта кәсіпкерлік халық шаруашылығын дамытуға, әлеуметтік проблемаларды шешуге, 

жұмыспен қамтылған қызметкерлер санын ұлғайтуға айтарлықтай әсер етеді. Жұмыс істейтіндердің саны 

бойынша, өндірілетін және сатылатын тауарлардың, орындалатын жұмыстар мен қызметтердің көлемі бойынша 
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері жекелеген облыстарда жетекші рөл атқарады. Сондықтан 

кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау проблемасы қазіргі уақытта өте өзекті болып табылады. Қалыптасқан 

жағдайда мемлекет пен бизнестің әріптестігі негізінде кәсіпкерлік қаржылай және қаржылай емес қолдаудың 

экономиканың экспортқа бағдарланған шикізат емес секторларын дамытуды ынталандыруға бағытталған 

саясатын қайта қарау талап етіледі. 

Осыған байланысты кредиттерге кепілдік беру және кредиттер бойынша пайыздық ставкаларды 

субсидиялау сияқты құралдар айтарлықтай танымал және экономиканың қандай да бір секторын дамыту мен 

қолдау мақсатында қолданылады. Бұл құралдар коммерциялық банктердің кредиттік және ілеспе тәуекелдер 

себебінен экономиканың қандай да бір секторына салуға асықпай отырған едәуір қаржы қаражатын тартуға 

мүмкіндік береді. 

Шағын, орта және ірі кәсіпкерліктің теңгерімсіздігіне жол бермеу мақсатында шағын және орта 

кәсіпкерлікті, оның ішінде өңірлік кәсіпкерлікті дамыту есебінен мемлекеттік қолдауды күшейту қажет.  
Экономиканың ауыл шаруашылығы бөлігіндегі көп қырлы еркін және дербес тауар өндірушілер болуға 

тиісті, меншіктің  түрлі түріндегі ірі, орта және шағын кәсіпорындардың оңтайлы ұштастырылуын талап етеді. 

Олар бәсекелестік негізінде, базарды өркендетіп, оның дамуына қолайлы жағдай жасайды, сонымен бірге, 

дамудың болашағымен тиімділігін анықтайтын ықпалдастықта болады. Шағын кәсіпорындардың материал 

және қаржы ресурстары ұтымды пайдаланып, ғылым мен техника жетістіктерін ескере отырып, өндірісті 

тұтынушы мүддесіне қарай неғұрлым тез бейімдейтіндігін байқауға болады. Аграрлық кәсіпорындардың 

көлемі, көбінесе өндіріс технологиясы мен басқаруға жұмсайтын шығынға байланысты болады. АҚШ-тың 

агроөнеркәсіп кешені ілімдегі ең ірі ғана емес, осы аса бай елдегі экономиканың тиімділігі неғұрлым жоғары 
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бөлігі ретінде көрініп отыр. Бұл мемлекеттегі агроөнеркәсіптік сала өте кең: онда 23 млн. адам еңбек етеді, яғни 

елдегі жұмыспен қамтылған барлық адамдардың 18%-ға жуығын  құрайды. 

Қазіргі қалыптасқан күрделі жағдайда ауыл шаруашылығындағы шағын бизнестің қарқынды дамуына 

тұсау болып отырған екі факторды бөліп көрсету керек. Бұл – техникалық мүмкіндіктің әлсіздігін және қаржы 

ресурстарының тапшылығы. Алуда техникамен қамтамасыз ету мәселесін шешпей бұл қиыншылықтан құтылу 

қиын. Мұның екі жолы бар: 

- Ең алдымен, техниканың пайдалану мерзімін ұзарту және машина-трактор паркін біртіндеп жаңарту. 

Ол үшін агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдауға арналған қаржы ресурстарының бір бөлігін ауыл 
шаруашылық техникасын жөндеуді ұйымдастыруға, мақстатты, несиелік қаражат бөлуге, техниканың өалпына 

келтіріп, күрделі жөндеу жүйесін қалыптастыруға, лизингтік компанияларды құру үшін жағдай жасауға, барлық 

аймақта жеңілдік беретін МТС-тер құруға бағыттары керек. Атқарған жұмысы үшін олардың мемлекеттік астық 

алу кепілдігі болғаны дұрыс.  

- Екінші бағыт жөнінде айтатын болсақ, ауыл экономикасын қаражаттық сауықтыру тіпті күрделі. Ол 

халық шаруашылығы экономикасынан оқшау қалғандықтан емес, басқа салалар шығындарының алуға тікелей 

болмаса жанама тиетін әсерінің салдарынан болып отыр. Аталған  мәселе ауылдағы тауар өндірушілердің тең 

жағдайда болмауынан туындаған.  

Республикада шағын бизнесті дамыту жолындағы көптеген кедергілер бүгінгі күні жойылып  

жатқандығын атай кеткен жөн. Алайда, шағын бизнестің дамуына тежеу болатын күрделі проблемалар әлі 

баршылық. Бүгінгі негізгі мәселелер: несие алу мүмкіндігінің шектеулігі, шағын бизнесті қолдау, қорғау 

жөніндегі заңдық базаның сапасыздығы; шағын кәсіпкерлікті қолдау және қорғау инфрақұрылымның әлсәздігі; 
несиенің  қысқа мерзімге ғана берілуі және несиені өтеу пайызының жоғары болуы (30%-дан астам) несие беру 

құжаттарын толтырудың тым қиындығы; білікті кадрлардың жетіспеуі және т.б. қазақстан Республикасындағы 

шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кешенді шаралар 

белгіленген. Бағдарламада шағын кәсіпкерлікті тұрақты дамытуды қамтамасыз ету, экономикада оның үлесін 

ұлғайту, жаңа жұмыс орнының санын арттыру, айқын бәсекелестік ортаны құру, қоғамның тобы ретінде меншік 

иелерінің бұқаралық тобын құрастыру көзделген. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін мынадай міндеттер 

шешілуге тиіс: ұтымды нарықтың инфрақұрылымды қалыптастырып дамыту; салалық министрліктің өндірісте, 

инновацияда және басқа  салада шағын бизнесті дамытуға қолдау көрсетуі; несие беру ісіне жеке салалардың 

араласуы; шағын кәсіпкерлікті қолдау саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді  жетілдіру; сақтандыру 

жүйесін ұйымдастыру. 

Шағын бизнес субъектілеріне салық салудың әділ жүйесін құрудың негізгі принципі жалпы 
экономикалық мүдделердің фискальдық мүдделерден басым болуы тиіс. Шағын бизнес субектілерінен салық 

салудың әділ механизмі кәсіпкердердің табысын анықтаудың байыпты тәртібінің болуын көздеу мүмкін. 

Кәсіпкерлердің табысына бірыңғай жеңілшдікті мөлшерлеме енгізу немесе потенттік төлем кәсіпкерлердің 

жұмысын жеңілдетеді. Ағымдағы және аванстық төлемдер төлеудің қазіргі тәртібін жою керек. Өндірісті 

дамытуға, бәсекеге түсе алатын экспортқа бағдарланға немесе импортты ауыстыратын өнімдер шығаруға 

қаржы жұмсайтын шағын кәсіпкерлер үшін табыс салығын есептеген кезде салық салынатын табысты осы 

қаржыға кеміту қажет. Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың басты бағыттарының бірі-кеден баждарын төлеу кезінде 

шағын кәсіпорындарға жеңілдіктер беру. Қазақстанда өндірілмейтін шикізаттарды импортаған кезде қосымша 

құн салығын салуды кейінге қалдыру қажет.  

Қазақстан жағдайында шағын бизнеске анықтама бере отырып, қолда бар шетелдік тәжірибелерді ескере 

келе, шағын бизнеске келесідей сипаттама беруге болады. Шағын бизнес кәсіпорындары деп, бір немесе 
бірнеше инвесторлармен құрылған, географиялық шектелген аймақтарда жұмыс істейтін және нарықтың 

шектелген үлесіне ие кісіпорындарды айтамыз. Бұл кәсіпорындарда басқаруды негізін салушылар жүзеге 

асырады, олар барлық негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдайды; басқару – нысаншылдықтың  жоқтығы 

мен ұтымды шешім қабылдау сипатымен ерекшелінеді; басқару саласында, сондай-ақ  өндіріс саласында 

жұмысшылардың жоғары өзара ауыспалылығы байқалады. 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік басқарудың негізгі міндеттеріне мыналар жатады: кәсіпкерлікке қаржылай 

қолдау көрсету, кәсіпорынның тиімді басқару жүйесін (менеджментін) құруға көмек көрсету, бизнеске 

ақпараттық қолдау көрсету, тиісті салық салу жүйес арқылы кәсіпкерлік қызметін ынталандыру және қоғам 

арасында кәсіпкерлік қоғам құру. 

Қазақстанда шағын бизнес субъектілерін қаржыландыруды жетілдірудің басты міндеті – қаржы 

ресурстарына деген қажеттілікті және оларды қамтамасыз ету көздерін анықтау. 
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АУҒАН СОҒЫСЫ: СЕБЕБІ, СИПАТЫ ЖӘНЕ АҚТӨБЕЛІК ЖАУЫНГЕРЛЕР  

 

Сағындықова Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кеңес Одағы жылдарындағы бұрмаланған саясаттың салдарынан болған соғыс – Ауған соғысы (1979-

1989жж.) Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың ауған соғысы: «Ауған соғысында қыруар қаржы шығындадық, 

мыңдаған өмір қиылды, бәрібір кеңес әскеріне бұл елді тастап шығуға тура келді. Халық үшін бұдан асқан 
қасірет бар ма?» - деген ойлы сөзі бар. Биыл Ауған соғысының аяқталғанына 28 жыл толып отырғанда бұл 

соғыстың қалай басталғанына тағы да бір зер сала, сараласақ. 

1978 жылы Ауғанстанда сәуір айында төңкеріс болып, оның арты аяқталмас соғысқа айналды. Бұл 

қасірет елдің тек өз ішінде ғана емес, оған сырт мемлекеттердің қатысуымен де ұзаққа созылды. 1979 жылы 

кеңес әскерлерінің шектеулі контингент Ауғанстанға кіріп, 10 жылға жуық соғыс жүргізді. Оған әр елден, 

сондай- ақ 22 мың қазақстандық қатысты.  

Ауған соғысы - КСРО Қарулы Куштердің Ауғанстанға басып кіріп, оның ішкі істеріне қол сұғуы 

салдарынан тұтанған соғыс. КОКП және КСРО басшылығы Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір төңкерісі 

нәтижесінде билікке келген «халықтық- демократиялық үкіметі» қолдап, көршілес елдің социалистік бағытпен 

дамуын көздеп, «интернационалдық әскери жәрдем береміз» деген желеумен оның ішкі істеріне араласты. Бұл 

«қырғибалық соғыс» кезеңі өткеннен кейінгі уақытта да КСРО-ның өзге елдерді өз ықпалына қарату 

саясатының айқын көрінісі еді.  
1979 ж. 8 желтоқсанда КОКП Бас хатшысы Л.И. Брежнев кабинетінде мәжіліс болып, оған КОКП ОК 

Саяси Бюросының шағын тобы: Ю. Андропов, А. Громыко, М. Суслов және Д. Устинов қатысты. Олар 

Ауғанстан төңірегіндегі қалыптасқан жағдайларды талдай келіп, екі вариантпен жұмыс істеуді шешті: 

Мемлекттік Қауіпсіздіқ Комитетінің (МҚК) арнайы қызметкерлерінің қатысуымен жаңадан үкімет басына 

келген Ауғанстан басшысы Х.Аминнің көзін жойып, оның орнына Бабрак Кармальды қою және бұл мақсатты 

орындау үшін Ауғанстан территориясына әскердің кейбір құрамаларын жіберу мәселесі қаралды. 1979 жылдың 

10 желтоқсанында КСРО Қорғаныс Министрі (ҚМ) Д.Ф. Устинов Бас штабтың бастығы Н.В.Огарковты өзіне 

шақырып алып, оған Саяси Бюро Ауғанстанға кеңес әскерлерін уақытша енгізу үшін алдын-ала шешім 

қабылдағанын айтып, шамамен 75-80 мың адамды дайындау тапсырмасын берді. Н.В.Огарков бұл тапсырманы 

таңдана отырып, 75 мың адам ондағы жағдайды тұрақтандыра алмайтынын, бұл ақылға сыймайтын іс екенін 

айтты[2, с. 6] 
Сөйтіп 1979 жылы 25 желтоқсанда КСРО Қорғаныс министрінің берген бұйрығымен КСРО әскерлері 

Мәскеу уақыты бойынша сағ.15:00-де Ауғанстан шекарасынан өтіп, онда 1989 жылдың 15 - ақпанына дейін 

соғыс қимылдарын жүргізеді. Бүгінгі таңда Қазақ елінде 10000-ға жуық ауған ардагерлері бар. Олардың 3000- 

жуығы мүгедектер қатарында [3,3б.]. 

Ақтөбе облысынан аттанған 2 мыңға жуық сарбаздың 26-сы жат жерде қаза тапса, 37 жауынгер мүгедек 

болып оралды, ал біреуі жөнінде дерек әлі күнге дейін белгісіз [4] 

Қазіргі таңда Ауған соғысына қатысқан көзі тірі 1012 адам бар. Солардың бірі - Айжанов Қалабай 

Ибадуллаевич. Ол 1986 жылы 19 мамырда Ташкент қаласына әскерге шақырылып 20 жасында кеңес 

әскерлерімен бірге соғысқа аттанады. Айжанов Қалабай Кабул сосын Гардез қаласында болған. Оларға 

жүктелген міндет тік ұшақ аэродромының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, соғыс жағдайына түнде тік ұшақтарды 

ұшырып қондыру, оқдәрімен жабдықтау, жанар жағар май қоймасын, оқ дәрі қоймасын қорғау тапсырылған. 
Ол 1988 жылы 30 мамырда елге оралады, қазіргі уақытта Ақтөбе қаласы, Мәртөк ауданы, Сарыжар ауылында 

тұрады. 

Балмұқанов Айсұлтан Жабайұлы 1966 жылы 13-ші қаңтарда Ақтөбе облысында дүниеге келген, 1984 

жылы 18 жасында әскер қатарына шақырылып, шекарашылар қатарында Отанға қызмет етіп жүріп, арнайы 

тапсырмамен 1985 жылы Ауғанстан жеріне интернационалдық борышын өтеуге барып, танкіге қарсы тұратын 

взводтың бірінші бөлімшесінің командирі болып тағайындалады. Файзабад провинциясына қарасты Зардев 

шатқалында жауынгерлі тапсырманы орындауға қатысқан. Ол қазіргі таңда Хромтау аудандық сотының 

төрағасы.  

Артыгалин Құрманғазы Амангелдіұлы 1968 жылы 8 наурызда Ақтөбе облысы Қарабұтақ ауданы 

Тасөткел ауылында дүниеге келген. 1986 жылы Тасөткел орта мектебін аяқтайды. 1986 жылы әскер қатарын 

шақырылып Ауғанстанда интернационалдық борышын өтейді. 2006 жылдан бері Никельтауда №2 станцияда 

темір жол бақылаушысы болып жұмыс жасайды. 
Берденов Ералы Бердалыұлы 1964 жылы 20 қаңтарда Ақтөбе облысы Мәртөк ауданында дүниеге келген. 

1980 жылы Жайсан орта мектебін аяқтаған. 1982 жылы Мәртөк аудындық әскери бөлімшесінің нұсқауымен 

Ақтөбе қаласындағы ДОСААФ Авто мектебін аяқтайды. 1983 жылы әскер қатарына шақырылып, Семей 

облысы Аягөз қаласында әскери борышын өтеп, 1983 жылы Ауғанстанға интернационалдық борышын өтеуге 

Ауғанстанға аттанады[5, с.44]. 

Балқасынов Аслан Нұрқасынұлы 1960 жылы 18 қарашада Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Құрман 

ауылында дүниеге келген. 1977 жылы Қарабұлақ орта мектебін аяқтап, Алға ауданында ГПТУ- 107 де оқып 

ағаш ұстасы мамандығын алып шығады. 1979 жылы әскер қатарына шықырылып Ауғанстанда 
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интернационалдық борышын өтейді. Қазіргі таңда Аслан Балкасынов «Құрмет» орденінің иегері. Ол «Ауған 

соғысының интернационалист жауынгері» қоғамдық бірлестігінің төрағасы[5, с.36]. 

Адетов Қыстаубай Садуұлы 1960 жылы 20 сәуірде  Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келген. 

1977 жылы Ырғыз ауданындағы Теміртау орта мектебін аяқтаған. 1978 жылы ДОСААф автомектебінде 

жүргізуші мамандығын аяқтайды. 1980 жылдың күзіне дейін Калинина савхозында жұмыс жасайды. Осы 

жылыдың қараша айында әскер қатарына шықырылады. Алты ай Өзбекстанда Ташкент қаласында қызмет 

атқарады, сосын интернационалдық борышын өтеуге Ауғанстанның Пупи-Хумри провинциясына жіберіледі. 

1982 жылдың желтоқсанында екі аяғынан жарақат алады, әскери госпиталда емделеді. Тек 1983 жылы мамырда 
үйіне қайтады. Қазір ол төрт баланың әкесі, екінші топтағы мүгедек. Адет Қыстаубаев бүгінде Әйтекеби аудан 

Аралтөбе аулында тұрады.  

Бұлардан басқа Ауған соғысына Ақтөбе облысынан қатысқан интернационалист жауынгерлер: 

Атыраубаев Жанболат Орынбасарұлы, Ахметжанов Рамел Галимович, Ахметов Есет Қожаназарұлы, Арықбаев 

Амангали Мырзагалиевич, Алманиязов Қазыбек Әділұлы, Алтынбеков Нұрлан Шәкірбаайұлы, Алтынбай Әли 

Тыныштықұлы, Алпысбаев Қуандық сақытұлы, Алманов Сәрсенбай Базаұлы, Анарбеков Жетпіісбай 

Жақсылықұлы, Асанов Қуат Қлапбайұлы, Алдабергенов Алпысбай, Антипов Геннадий Георгиевич,  Аленов 

Қасен Кусллаевич, Алдаберген Сәрсенғали Мұханбетқалиұлы, Айкенов Арсен Тынынбайұлы, Аймурзин 

Беркімбек Жұмагелдіұлы, Айтбаев Нұрлан Хусейнұлы, Абдуллаев Әбдірашит Әбдікәрімұлы, Әбубәкіров 

Мұрат Қабенұлы, Әбубәкіров Нұрлан Қабенұлы, Әлиев Арқар Мәдиұлы, Әиманов Төремұрат Зинешұлы,  

Әбуов Өтеғали Төлегенұлы, Әбиев Қайыржан Үрметұлы, Әбдібеков Жалғасбай Сайлауұлы, Нұрмағамбетов 

Есен Кішкенбайұлы, Байжігітов Иса Галиевич, Байжанов Мұрат Ережепұлы, Байлиев Нағашыбай Мақсатұлы, 
Баймұратов Жаңабай Барлыкович, Балмұханов Айсұлтан Жабаевич, Бекешов Мұрат Жұмағалиұлы, Бергалиев 

Құдайберген Базарбайұлы, Башеев Батырбек Кеулімжайұлы, Бекниязов Мұрат Хамитұлы, Бемұратов Нұржан 

Бекмұратұлы, Бекжасаров Сағынбай Оразбайұлы, Бертаев Абайбек Сақыпұлы тағы басқалар[5].  

Ауған соғысы ардагерлеріне арнап еліміздің көптеген қалаларында ескерткіштер орнатылған. Ақтөбе 

облысы Алға ауданында, Қарағанды облысы  Нұра ауданында, Тараз қаласында, Алматы қаласында, Балқашта 

және Арқалықта ескерткіштер бар, ал Мақтаралда ауған соғысы ардагерлеріне арнап  «Даңқ аллеясы»  ашылды 

[4] 

Қазақ тарихындағы көп соғыстың бірегейі - ауған соғысы. Бұл соғыс әлі күнге тарих дәптерінен өзінің 

тиісті бағасын ала алмай жүр. Ауған даласында қан төккен кеңес әскерлерінің қатарында, бауырлас елдің бірі 

саналған Қазақстаннан сарбаздар да болды. Жат жерде соғысқан жауынгерлердің тірі кетіп, табытпен елге 

оралғандары аз емес. Олардың бір ғана міндеті – бала жастан санамызға сіңірілген патриоттық тәрбие – Отан 
алдындағы борышын өтеу, қабылдаған антына берік болу еді.  
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ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Улукпанова Р.Ж. 

Актюбинский  региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

В статье расматривается изменения в сферах жизнедеятельности человека, происходящие в обществе, 

которая охватывает почти все сферы социальной жизни. Автор акцентирует большое внимание на социальную 

гендерную роль и ее проявления в новых современных обстоятельствах. 

За последние десятилетия XX в. и в начале нового века, произошли очень большие изменения во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Произошел большой скачок в науке и технике, что привело к развитию 
станкостроения и роботизации. Во многих тяжелых производствах труда, где преобладал в основном мужской 

труд, стали применять новые технологии, который в свою очередь открыли новые профессии и возможности 

для женщин. 

Эти существенные изменения в труде, в науке, в обществе, породило новое понимание слова “пол”. Это 

слово “гендер”, как отражение изменившихся социальных ролей мужчин и женщин в обществе. В наше время 

женщины все больше заменяют мужчин в их труде, их прогресс налицо: наука, производство, политика, спорт, 

культура. Все то, что считалось чисто мужскими привилегиями. При этом женщины не ушли от своих прямых 

обязанностей,  и до сих пор совмещают ответственную работу с сохранением семейного очага, ведь 

продолжение рода, воспитание детей, забота о них, в большинстве на хрупких плечах женщины. Материнская 
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любовь является природной сущностью женщины, которую никто не отменял, о которой нужно помнить и 

ценить как мужчинам, так и женщинам.[1] 

В нашем исследовании мы хотим остановиться на таком сложном феномене как культура и искусство, 

который охватывает все сферы социальной жизни в ее основных проявлениях, отражает изменения, 

происходящие в обществе, организует в том числе и половые различия людей, т.е определяет гендерные 

характеристики. Мужчины и женщины являются культурными продуктами своего общества и неизбежно 

проявляют свою социальную гендерную роль в различных видах человеческой деятельности.  

Высшая идеальная форма проявления культуры это искусство. Но, что можно отнести к искусству? И на 
этот вопрос дали ответ еще в античные времена, считая, что вся сфера деятельности человека, которая 

требовала определенных навыков, обучения, умения и т.д. является искусством. И мы с этим полностью 

согласны, т.к. в разряд искусства попадали чисто практические ремесла (плотничество, ткачество, гончарное 

дело и т.д.). Искусство, как особая сфера деятельности человека, аккумулирующая эмоционально – духовное 

наследие предыдущих поколений, помогает человеку не только строить контакты с миром и жизнью, 

осознавать свое место в мире, но также способствует совершенствованию. 

Испокон веков существовало разделения труда по половому признаку: на заре цивилизации мужчины 

охотились и рыбачили, работали с металлом, изготовляя оружие и орудия труда. Женщины оставались у 

домашнего очага и домашний труд стал основой многих культурных ценностей будущего. Так от первобытных 

ремесел произошли искусство керамики (изготовление посуды), ткачества, садоводства и ювелирного дела и 

т.д. 

Многие эти виды искусства в последствии так же были освоены мужчинами. Уверенная, сильная 
мужская рука мастера видна в изготовлении казахской домашней посуды из дерева, в чеканке Грузии, в резьбе 

карпатских мастеров, в огромных глиняных амфорах Античной Греции. А женская, легкая, кропотливая рука – 

в шитье, в вышивке, в кружевах, в ткачестве. 

У кочевых народов, в частности у нас казахов, изготовление кошмы, было чисто женской прерогативой. 

После стрижки овец, шерсть надо помыть, обвалять, изготовить кошму и нити. Шерсть – это 

основополагающий материал в быту кочевника. Летний дом, который по-русски называют “юртой”, сами 

казахи зовут “киіз үй”, дословно – дом из кошмы или войлочный дом. И в самом деле, сам каркас дома состоит 

из связанных особенным способом жердей. Вся она обшивается кошмой с национальными орнаментами, вся 

юрта снаружи обтягивается толстым войлоком, внутри так же много войлочных изделии. (рис. 1) Так же 

присутствуют ковры и “текемет” , «шерстяная дорожка»(каз. “алаша”) И все это, домашнее убранство, было 

сделано руками женщины, со временем достигая вершин в этом искусстве. 

 
Рисунок 1 – Казахская юрта 

 

 
Рисунок 2 – Валяние кошмы 
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Физиологическое различие мужчин и женщин, как бы подспудно делилась на слабый и сильный пол, что 

и приводила делению труда и обязанностей. Начиная с древних времен, все это хозяйство постепенно 

усовершенствовалось и многие женские ремесла женщин переходили в руки мужчин, в прочем, как и наоборот.  

 

 
 

Рисунок 3 – Текемет 

 

В наше время, когда феминизм делает большие сдвиги в обществе, многими сугубо мужскими 

профессиями овладевает “слабый пол”. 

В ближайшем будущем, при развитии IT технологий, который даст несравненно новый толчок 

женщинам для овладеваний новых и новых профессии, что в свою очередь приблизит гендерное равноправие. 

Известный современный французский философ, психолог, психоаналитик Люс Иригарей попыталась 

выявить альтернативное женское введение картины мира. Речь не о том, что женское восприятие более 

непосредственно, более чувственно или эмоциональнее, чем мужское. Иригарей не делает женщин равными 

мужчинам, ее сфера интереса содержит риск стирания того, что свойственно женщинам, но дает возможность 

проявить себя и развиться женским отличием. Поскольку пока мы воспринимаем женщину как 

противоположность мужчине, мы не думаем о ней как о женщине. Это возможно, только когда мы позволяем 
женщине быть другим человеком, с его собственной манерой поведения и собственным мнением. Для этого 

необходимо искать области, в которых женское субъективность может быть выявлена, и все еще впереди, и 

следовательно, словам “женщина” и “женское” предстоит обретать новое значение.  

Некогда институт матриархата устанавливал первобытной общине безусловное право женщине – матери 

на господство. Сегодня же социополитическом гендерном измерении утверждает себя феминизм как по 

преимуществу идеология “свободной” гендерно – модифицированной, самодостаточной женщины – эмансипе, 

“self – made woman” инновационной эпохе. Это немаловажное обстоятельство позволяет диагностировать 

сегодняшнюю гендерную ситуацию не столько в качестве попытки реанимировать матриархат в качестве 

изначального архетипа коллективного без сознательного, сколько в качестве социогенетической метаморфозы 

традиционного патриархального мира в направлении превращения его в форму тотального гинекея, 

устанавливающего свои правила игры и властные полномочия гинекократии – абсолютной власти женщин – 
эмансипе, не обязательно обремененных традиционной функции “матери”, хранительница очага. [2] 

В XX веке женщины – казашки выступали в большей мере в качестве политического инструмента, “это 

система” превратил центральноазиатскую девушку и женщину в символ в своей цивилизаторской миссии, 

вынашивая идеал женщины как сильного и дисциплинированного работника. 

Сегодня это сила и дисциплина проявляется в новых обстоятельствах, когда переход к рыночной 

экономике привнес крутые изменения в повседневную и общественную жизнь в Центральной Азии. 
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БРЕНДБУК - СВОД ЕДИНЫХ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

 

Жармухан А.С. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Одной из самых характерных черт современности является бурное развитие коммуникативных 

процессов. Проблемы  передачи  информации в этих процессах привлекают к себе все более пристальное 

внимание специалистов,особенно дизайнеров в нашей стране, при этом изобразительная информация является 
одним из важнейших средств коммуникации.  

История товарных знаков уходит в века и точно зафиксировать дату появления первых товарных знаков 

не представляется возможным. Однако примерно 5000 лет до нашей эры появились обозначения, которое нашее 

время классифицируется как товарные знаки. Первые заканадательный акт, касающийся товарных знаков, был 

принят  английским Парламентом в 1266 г. 

Общеизвестно тип товарный знак - один из объектов промыщленной собственности выполняющий 

функции гарантии качества товара и его рекламы . 

В обиход все чаще нашей стране термины - "бренд" и "брендбук", считается , что термин "бренд" 

происходит от латинского "brand" - клеймо, тавро или от скандинавского"brandr" - жечь, выжигать.Одна из 

трактовок бренда - сумма всех характеристик , материальных или нематериальных , которая делает 

коммерческое предложение уникальным.Бренд - сумма всего , что люди знают , думают ,чувствуют о вашей 

компании и услуге. 
"Brand"- book - это свод единых правил  презентации и идентификации бренда , его атрибутов. В обиходе 

бренд бук часто путают сфирменным стилим,однако,фирменный стиль -это только часть "Brand"- book. 

Четкой системы создания бренд бука не существует  - структура и объем этого документа могут 

варьироваться зависимости от того спектора задач, который  необходим заказщику,а так же зависимости от 

рода деятельности компании. 

При отсутствии в крупной компании брендбука могут возникнуть разные трудности. К примеру, 

дизайнеры, при разработке новых рекламных вывесок или буклетов, сделают что-то, ориентированное на 

другую целевую аудиторию. 

Также ваш логотип может быть использован неправильно. Если у вас нет четкого положения о том, 

какого размера должен быть логотип на разных носителях, то не удивляйтесь, если он вдруг станет более узким 

или длинным, чем должен быть. 
Цветовая гамма может резко поменять свой оттенок или цвет, в результате ваша реклама вдруг станет 

очень похожей на рекламу конкурентов. 

Так что вопроса – разрабатывать брендбук или нет, в принципе возникать не должно. При этом важно, 

чтобы и вы, и исполнитель брендбука понимал, что требуется получить в результате. 

На примере создания свода единых правил использования фирменного стиля в Актюбинском 

региональном государственном университитета им.К.Жубанова можно расмотреть один из приемов разработки 

брендбука для вашего заведения. Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

занимает особое место .Он является одним из крупных вузов западного Казахстана. 

На современном этапе показало, что необходимо создать "положительный образ образовательного 

учреждения фирменный стиль- как средство формирования имиджа университета и как опредиленный 

"информационный носитель". Компаненты фирменного стиля помогают потребителю находить услуги 
образования и предложения,формируя у него положительное  отношение к учебному учреждению. Это будет 

позиционировать АРГУ имени К.Жубанова в качестве уникального ,отличающегося от конкурентов  

учреждения.И мы считаем, что актуальность  и свое временность темы не вызывает сомнения. 

Структура и объем этого проекта представляет: ребрендинг  товарного знака, разработка фирменного 

стиля, элементов способствующих формированию бренда учебного заведения  и создание четкой структуры 

брендбука. И мы,предлагаем в нашем брендбуке 5 разделов и электронное предложени: 

а) основные элементы фирменного стиля; 

б) деловая полиграфия; 

в) сувенирная и рекламная продукция; 

г) одежда фирменная. 

Таким образом, наличие фирменного стиля косвенного гарантирует высокое качество товаров и услуг, 

так как оно свидетельствует об уверенности его владельца в положительном впечатлении, которое он 
производит на потребителя. 

Основные функции фирменного стиля: 

1. Идентификация. Фирменный стиль позволяет потребителю без особых усилий узнать нужный товар 

(фирму, услугу) по некоторым внешним признакам среди других участников рынка и конкурентов. 

2. Доверие. Если потребитель однажды убедился в качестве продукции (услуг), то это доверие будет в 

значительной степени распространяться на всю остальную продукцию фирмы. Кроме того, наличие 

фирменного стиля само по себе вызывает доверие. 
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3. Реклама. Наличие фирменного стиля значительно повышает эффективность рекламы. Помимо этого, 

все объекты, содержащие элементы фирменного стиля фирмы, сами являются рекламой, а также формирует 

положительный имидж компании. 

4. Помогает найти потребителя, формирует его положительное отношения к компании и продукции. 

5. Указывает обществу на стабильность, долговременность работы компании. 

Что же мы получаем в итоге? Весь комплекс документов, регламентирующих работу с торговой маркой 

состоит из трех независимых книг: 

1. Бренд - бука; 
2. Паспорта стандартов; 

3. Кат - гайда. 

Каждая из книг несет в себе определенную смысловую нагрузку и используется в ограниченной среде.  

Бренд - бук является закрытым документом для менеджмента компании, на основе решаются 

стратегические вопросы. Для персонала часто выпускается сокращенный вариант бренд - бука в виде брошюры 

с урезанным содержанием.  

Паспорт стандартов является техническим докуметом, предоставляемым в обслуживающее рекламное 

агенство, в рекламный отдел, отдел маркетинга и в полиграфический отдел компании. 

Кат - гайд распространяется, в основном, среди подрядчиков, а так же среди ответственного персонала 

компании 

Структура паспорта крайне проста: 

- Константы марки (знак, логотип, лого - персонаж, масштабирование логотипа, цвета, шрифты, 
недопустимые применение и т.п.) 

- Деловая документация (внутрифирменная) 

-  Оформление документов для конечных потребителей 

- Макетинговые материалы 

- Наружные реклама 

- POCM (Point of  SaIes MateriaIs - рекламные материалы  в местах продаж, привлекающие внимание 

поситителя торговой точки в самый важный момент - при выборе товара и бренда.) 

- Сувенирная продукция. 

Брендбук помогает торговым представителям стандартизировать визуальное представление  бренда, а 

значит, улучшить и повысить узнаваемость марки. Кроме того, он помогает выделить марку на фоне 

конкурентов и увеличить продажи. 
Брендбук позволяет всем участникам процесса позиционирования четко понимать, что представляет 

собой бренд, который они рекламируют. Брендбук  позволяет правильно и культурно использовать фирменный 

стиль. Благодаря ему даже неспециалисты могут контролировать соответствие всех коммуникаций: от визитной 

карточки до вывески, за разработку которых вы так много заплатили дизайнеру. То есть, заказывая визитки, 

ваш секретарь, не имеющий дизайнерского образования, легко сможет отследить соответствие утвержденным 

вами эталоном. 

Представляет собой интеграцию рекламных образов, сюжетов, всех видов и способов трансляции и 

информации. Она описывает образ компании и ценности, которые должны транслироваться персоналом. А 

собственно конкретные рекомендации, механизмы и речевые обороты прописываются в документах, 

обозначенных выше, которые, в свою очередь, опираются на брендбук.  

Фактически брендбук - это свод законов, на которые должно опираться любое позиционирование 
аомпании во внешнюю среду. Поэтому начинаться он должен с того, кому будет адресовано это 

позиционирование. Таким образом - это описание целевой аудитории потребителей продукта или услуг 

компании. 
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ОЮ-ӨРНЕКТЕРІ АЙРЫҚША ҚОЗҒАЛЫСТАҒЫ, КӨРКЕМДІК 

ТҰТАСТЫҚТАҒЫ ӨНЕР ҮЛГІСІ 

 

Жақсылова Г.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақтың ою-өрнекті әшекеймен істелінетін қолөнерінің түрлері де, атаулары да өте көп. Солардың 

ішінде халық арасында көбірек тарағаны – ою-өрнек. Қазақ халқының ою-өрнек өнерінің шығу тегі ежелгі тас 
дәуірінде саяды. Себебі, соңғы палеолит дәуірінің ескерткіштерінен – ақ жануарлардың толық бейнесінің 

қатарында алғаш рет онша айқын емес, бірақ символдық мағынасы біздің заманымызға дейінгі адамның 

ойлауын көрсете алатын әр түрлі белгілерді байқауға болады. Неолит дәуірінде үңгір тұрғындары керамикалық 

ыдыстарды қолмен жапсырып жасау әдісін игерді. Олар көбінесе ыдыстардың жоғарғы жартысына тісті 

қалыппен сызықшалар, ойықтар, мүсіндер түріндегі өрнектерді түсірген.  

Қола дәуіріндегі Қазақстан территориясында тұрған тайпалар еңбек құралдарын, қарулар, сәндік заттар, 

тұрмыстық бұйымдар жасауда құю, қақтау, қысып өрнектеу, жону, тегістеп жылтырату техникасын жақсы 

меңгеріп, заттарға өрнек сала білген. Міне сол кездегі бұйымдарда бейнеленген белгі таңбалардың XVII-XIX 

ғасырдағы қазақ халқының қолөнеріне кездесетін ою өрнектерге өте ұқсас екендігі Ә. Марғұланның, Қ. 

Ақышевтің, М. Мұқановтың, К. Ибраеваның т.б. ғалымдардың жоғарыда көрсетілген еңбектерінде жеткілікті 

дәрежеде дәлелденген. Мысалы, санғыру қорымынан қазып алынған қыш ыдыстарда бейнеленген крест бейнелі 

дөңгелектер қазақтардың киіздеріне салынатын өрнектерді еске түсіреді. Қарқаралы алқабының Шортанды 
бұлақ қонысынан табылған айшық түймелер, жылқының сүйегінен ойып жасалған ромб, үшбұрыш тәрізді 

Нұра,Талды, Шерубай өзендерінің жағалауларынан андроновтық тайпалардың мекен тұрақтары табылды.  

Мекен тұрақтардан табылған заттардың ішіндегі көзге түсер көріктісі де, көңіл бөлер мәндісі де сәнді 

өрнектерден қыш-құмырылар. Мысалы, «қошқармүйіз» өрнегімен негізінен кілем, тұскиіз, текеметтер, 

сандықтар, ағаш төсектер өрнектелген. Әшекей – «өрнек өнерінің осындай бір мәнерінің өзі де араларын 

мыңдаған жылдар бөліп тұрған халықтардың мәдениеттерін байланыстыратын ортақ белгілерін айқын 

көрсетеді» – дейді.  Сондай–ақ, пазырық қорғанынан табылған, біздің заманымыздан бұрынғы 2 мың жылдықта 

жасалынған кілемдер, тұскиіздер, құмыралар, әшекей заттардағы ою - өрнек үлгілері сол андронов 

мәдениетінде қалыптасқан ою - өрнек өнерінің жалғасы іспетті.  

Бұдан әрі ою - өрнек өнері қазақтардың арғы тегі болып саналатын сақ, үйсін, ғұн тайпаларының 

өнерінде дами түсті. Бұған Есік қорғанынан табылған «Алтын киімді адам» , көне дәуірдегі Жетісу сақтарының 
өмірі мен тұрмысын танытатын, сақ жұрты көсемінің киімдері мен сән – салтанат бұйымдарында бейнеленген 

нақыштар мысал бола алады. Осы кезеңде қолөнер бұйымдарына геометриялық, өсімдік тектес ою - өрнек 

түрлерінің жиі салынғандығын Берел обасынан табылған әшекейлер дәлелдейді. Түрік қағанаты дәуірінде де 

тас өңдеу мен сүйек ұқсату өнерінің өркендеуіне сай сүйек пен металдан жасалынатын бұйымдарды әсемдеу 

барысында негізінен геометриялық (линейка, ирек, дөңгелек тәріздес), өсімдік тектес және зооморфтық 

мотивтер қолданылады. VI- ғасырдан бастап ғимараттарды (Тараз моншасы т.б.) ою-өрнекпен әсемдей 

бастаған.  

Кейіннен салынған Отырар, Сауран, Сығанақ қалаларында да қазақ ұлттық ою - өрнегі өзінің 

қолтаңбасын айқын танытты. Мысалы, Тараз моншасындағы «кереге» өрнек Айша бибі күмбезінде 

геометриялық ырғақпен байи түсті. Ахмет Яссауи ескерткіштерінде де жергілікті халықтың ою - өрнек үлгілері 

басым қолданылған. Осылайша дамып отырған ою - өрнек өнері қазақ жерінде өмір сүрген қарлұқ, қимақ, 
қыпшақ т.б. тайпалардың қолөнерінде жалғасын тапқаны Ә. Марғұланның еңбегінен мәлім. Дейтұрғанмен 

қазақ топырағында ерекше дамыған ою - өрнек өнеріне ислам дінінің әсері негізгі анықтауыш болмағанын 

жоғарыда айтып өткендей ислам діні дүниеге келуден көп бұрын ғұмыр кешкен ғұндардың, скифтердің, түркі 

қағанаты кезінде халық-тардың тұтынған мүліктерінен айқын көруге болады.   

Сонымен М. Каганның «Ою - өрнек үнемі қозғалыста» дегеніндей қазақ халқының ою-өрнектері де 

айрықша қозғалыстағы, көркемдік тұтастықтағы өнер үлгісі. Мәселен, тірізді элемент мүйіздің символдық 

бейнесі ретінде ежелгі дәуірден белгілі. Бірнеше ғасыр өткен соң белгісімен жануар, өсімдік элементтерінің 

қосындысынан «түйетабан» өрнегі жасалған. Сондай – ақ, ежелгі дәуірде геометриялық фигура тектес өрнектер 

және «түйетабан», «қошқармүйіз» оюлары басым қолданылса 6 – ғасырдан бастап зергерлік өнері мен кілем 

тоқудың жан – жақты дамуына байланысты ою-өрнек өнері «қырықмүйіз», «шытырман», «таңдай» т.б. күрделі 

ою - өрнектерімен толықты.  

Қазақстан сәндік қолданбалы өнер туындылары орта ғасырларда (7-17) көлемі жағынан тұрпатты шеңбер 
мен ромб пішініне келтірілген айқын ою - өрнектермен (ішінара құс пен маймыл кескінделген) көркемделсе, 18 

– 19 ғасырларда ұлттық дәстүрлерде өркендеді. Ал Қазан төңкерісінен кейін  Қазақстанда көптеген 

шеберханалар мен көркемдеу өнеркісіптері ашылуына байланысты ою - өрнек жаңа түр, жаңа мазмұнға ие 

болады. Осы жоғарыда келтірілген деректер қазақ ұлттық ою - өрнек өнерінің қалыптасып, дамып отыруына 

бірнеше факторлар әсер еткенін байқатады: 

- әлеуметтік–экономикалық жағдайлар, соның ішінде: мал, егін–шаруашылығы, қолөнер кәсіпшілігі, 

сауда саттық, т.б.  

- табиғат, соның ішінде: дала табиғаты, табиғат сыры, жәндіктері мен аң, құстары т.б. 

- халықтың рухани өмірі: ұлттық салт–дәстүрлер, наным–сенімдер, т.б. 
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Жерге төселетін текеметке ұдайы осы ою салынып қолтық деп аталады. Мұнысы, хош келдіңіз, өз 

үйіңдей көріп, жантая отырып дем алыңыз деген қонақжайлық белгісі. «Қай үйге кірсем де жердегі киіздің 

бетінен оюдың бір ғана түрін көрем. Сөйтсем мен қазақтың киіз кітабының үстінде дем алып отырған екем. 

Қазақ халқының адамгершілігін күннің мейрімділігімен теңеуге болады екен», - деп Александр Македонский 

айтқан деген аңыз да бар. 

Мәселен қазақтың сахарасында, табиғаттың құстары да, аңдары да дархан, қаннен қаперсіз, еркіншілікте 

күн кешеді. Кең арналы өзеннің не әлде айдынды шалқар көлдің жайымен ағып жатқан мөлдір суында 

мамырлап жүзген үйрек пен аққу, қаздар қаңқылдап, жарастықты татулықпен қиқу салып, у- шу болып жатады. 
аспан төріндегі ауаның жасыл толқынына еркін шомылып, жеп- жеңіл шағала жүреді қалқып. Міне осылардың 

барлығы – осынау елде тіршілік етіп, ғұмыр кешкен халықтың ою - өрнек өнеріне де өзек болып, оның өмірлік 

мазмұны мен бағасын байыта түскен. Мұның жарқын айғақтарын қазақ халқының киіз, текемет 

бұйымдарындағы, әсіресе кілем түріндегі ою - өрнек үлгілерінен көруге болады.  

Қазақ халқының ерте кезден бергі әдет–ғұрпы, салты бойынша, бөтен жерге, алыс ауылға күйеуге 

ұзатылатын қыз баланың белгілі бір уақыттан кейін төркін жағына сәлемдеме жіберу дәстүрі болған. 

Сәлемдемеге жас келіншек өзінің күйеуге тұрмыс жағдайын ою-өрнекпен бейнелеп жіберуі шарт. Осы салт 

бойынша тұрмысқа шыққан қыздың үйіне жіберген сәлемдемесінде алақандай жарғақ, оның бетіне бойы 

сорайған ұзын және өте жіңішке, әрі арық адам бейнесі кестеленіп салынған және оның жанында тұрған дөп 

дөңгелек адам тұрпаты бейнеленген. Бұл сәлемдемеде қыздың ата – анасы жат – жұртқа ұзатылған баласының  

«отырса опақ, тұрса сопақ» болған мүшкіл халін түсінген. Ал басқа ретте күйеуге ұзатылған қыздан 

«құсмұрын» бейнесі салынған сәлемдеме келсе, ата – анасы одан баласының барған жерінде құстай ерікті, басы 
бостандықта, жағдайы жақсы екенін ұғатын болған. Сол себепті  ұзатылған қыздан сәлемдемеге құстұмсық 

жүзік келсе немесе құстұмсық ою - өрнекті тұскиіз, басқұр сияқты зат келсе, ауыл – аймағы қуанып, той жасап, 

атап өтуді әдет еткен.  

Демек, ою-өрнекті тудырушы көшпелі өмір салты мен сол көшпенділердің дүние танымы. Сондықтан да 

қазақ халқының ою - өрнектері көшпелі салтпен тікелей байланысты туып қалыптасты. 
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ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ  

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Избастина А.Н. 

Актюбинский региональный Государственный университет имени К. Жубанова 

 
Динамичный ритм городской жизни ощущается полнее всего в оживленных коммуникационных 

пространствах, среди которых улицам принадлежит немалая роль. Предлагая человеку самый широкий набор 

видов обслуживания, обеспечивая подходы к местам работы и культурного досуга, улицы способствуют 

выполнению основных функций города, «доставляя» потребителей предоставляемых услуг к местам их 

предложения. При этом человек может выступать в уличном пространстве и в качестве пешехода, и в качестве 

индивидуального или пассажира общественного транспорта. По всей очевидной логике, улицы предназначены 

для того, чтобы человеку было удобно добираться до нужных ему точек в городе. 

Поэтому стремление начинающих дизайнеров сделать ландшафт улицы как можно более 

привлекательным для человека вполне объяснимо, и на это транзитное пространство переносится 

представление о традиционной ландшафтной организации - мощении поверхности бетонной плиткой, посадке 

деревьев, кустов, цветов и другой растительности для создания визуального комфорта. Однако когда после 

проведения стандартных работ по благоустройству пространства, на которые вполне логично претендовал 
человек, заполняются стоящими автомобилями, а возможности для передвижения пешеходов заметно 

сокращаются, наступает разочарование. Изменения в характере городской жизни за последние десятилетия 

повлекли за собой серьезные последствия, в результате которых стало невозможно ограничивать задачи 

дизайна по обустройству улиц исключительно эстетическими соображениями. 

В городе Актобе расположено шесть парков. Парк имени А.С. Пушкина был заложен в 1887—1890 годах 

и является старейшим парком Актобе. В 1980-е годы в городе появилось несколько новых парков, один из них 

– Парк имени Первого Президента Республики Казахстан, который в прошлом назывался сначала в честь В.И. 

Ленина, после переименован в честь казахского акына-просветителя Абая. Когда в 2010 году было принято 

решение о переименовании парка в честь президента Казахстана, на реконструкцию и благоустройство этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2


510 

 

парка был выделен 1 млрд тенге. В 2000-х годах возле бывшего Дома культуры железнодорожников 

городскими предпринимателями был открыт парк «Ретро». 

В 2009 году (к 140-летию города) был построен новый водно-зелёный бульвар «Единства и Согласия» (с 

амфитеатром), с монументом «Шанырак» и двумя фонтанами, один из них со светомузыкальным эффектом. 

Сам бульвар соединяет самые большие в городе центральную мечеть «Нур Гасыр» и Свято-Никольский 

кафедральный собор (построенный в 2008 году). 

По данным на 2014 год, в ведении Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог города находится 21 фонтан, в том числе фонтаны на бульваре Абая, возле 
мечети Нур Гасыр, в сквере шахматистов на проспекте Алии Молдагуловой, в парке Пушкина, на Аллее 

влюблённых по улице Братьев Жубановых, у Областной филармонии и других местах. Кроме того, на балансе 

Центрального парка культуры и отдыха имени Первого Президента находятся фонтаны, расположенные на 

искусственном водоёме на территории парка, фонтаны «Песни Актобе» и «Чаша изобилия» на водно-зелёном 

бульваре Единства и Согласия. 

Поющий фонтан со светодиодной подсветкой полностью автоматизирован и управляется с компьютера. 

Высота струй достигает 18 метров, то есть шестиэтажного дома. Он исполняет 10 мелодий, которые будут 

меняться. Это казахская национальная музыка, классические композиции и современная эстрада.  

Приоритетность обустройства пространства для человека со зримыми намерениями превратить 

ландшафтный дизайн в средство реального повышения комфорта городской среды имеет немало объективных 

предпосылок, среди которых не последнее место занимает постоянное технологическое обновление. 

Смыслом такого постоянного продвижения практики ландшафтной организации городского 
пространства к использованию природных материалов в новом качестве становится поиск наиболее 

эффективных приемов экореконструкции среды за счет заключения компонентов природы и в структуру 

территорий самого разного назначения, и в структуру самих архитектурных объектов. 

В ландшафтной организации городских пространств, как в зеркале, отражается шкала ценностей и 

предпочтений, существующих в обществе. Это проявляется в расстановке акцентов при выборе объектов 

первоочередного преобразования и в используемых при этом приемах.  

Выбор индивидуального подхода к дизайну улиц, набережных и площадей проявляется, например, в 

создании ландшафтных акцентов из рядов высокой растительности и с характерной окраской или включении 

фрагментов «зеленой скульптуры» в структуру пешеходных и транспортных пространств. 

Первый и единственный на сегодняшний день подземный переход на проспекте Абилкайыр хана между 

мечетью «Нұр Ғасыр» и парком имени Первого Президента Казахстана построен в 2011 году. 
В городе расположено большое количество именных памятников, памятных досок, больших и малых 

скульптурных форм, монументов и мемориалов. Только за годы независимости Казахстана в Актобе было 

воздвигнуто 28 памятников, монументов и мемориальных комплексов. Имеет место настоящий культ 

знаменитого снайпера Алии Молдагуловой – построен мемориальный комплекс и памятник, в её честь назван 

один из центральных проспектов, открыт персональный музей. Памятник Алии Молдагуловой (1960) и бюст 

летчика-космонавта Виктора Пацаева (1976) входят в число памятников истории и культуры Казахстана 

республиканского значения. 

Одним из примечательных памятников является 19-метровый гранитный Обелиск Славы павшим 

актюбинцам за Родину в годы Великой Отечественной Войны с вечным огнём, посвящённый борцам за 

установление Советской власти и погибшим в Великую Отечественную войну. В 1983 году напротив него, на 

главной площади города был открыт памятник В. И. Ленину (из-за этого Обелиск был перемещён на другое 
место), который затем уступил место памятнику хану Младшего жуза Абулхайру скульптора Е. Сергебаева. 

В 2008 году в городе состоялось торжественное открытие памятника героям трилогии Абдижамила 

Нурпеисова «Кровь и пот» — первого памятника в Казахстане, посвящённого литературным персонажам. 

Подбор видов растительности с ориентацией на создание индивидуального цветового кода каждой 

территории позволяет решать задачи визуальной гармонизации среды. Подобные фрагменты становятся самым 

выразительным проявлением нового века в эволюции городского ландшафта, частью нового образа города без 

фальшивого репродуцирования приемов из прошлого, все еще часто используемых в нашей практике. 

Не менее актуальным становится масштабирование открытых пространств и их реструктуризация, 

отвечающие преобладающему характеру современного использования территорий. 

Малые архитектурные формы окружают нас повсеместно – на улицах городов, внутри жилой застройки, 

на рекреационных территориях. По таким небольшим деталям, как скамья, остановочный павильон, урна либо 

вазон, порой складывается мнение о городе в целом, о его комфортности. 
Очарование любой городской территории формируется за счет сочетания множества составляющих: это 

архитектура, колористика зданий и сооружений, мощение на  тротуарах, озеленение, освещение и, разумеется 

уличная мебель. Последняя выполняет в первую очередь утилитарную функцию, ведь размещают с целью 

обеспечить горожанам комфортную среду для жизни, работы и отдыха. Мы давно привыкли к бесконечному 

числу лавочек с урнами, фонарям, газонным оградам, цветочницам, ограничительным столбикам, рекламным 

щитам. 

Озеленение города, в связи возрастающим воздействием предприятий химической промышленности и 

металлургии на здоровье населения названо важнейшей составляющей развития Актобе. В советское время 

вокруг города ежегодно высаживались деревья для создания «зелёного пояса», который бы защитил Актобе во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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время зимних буранов и летних пыльных бурь. Жителям частных домов выдавались саженцы для посадки на 

прилегающей территории. 

Администрация города ежегодно выделяет значительные средства на озеленение, но нередко эти меры 

ни к чему не приводят, а высаженные деревья вскоре погибают из-за некачественного ухода. Основным 

вредителем деревьев в городе является ильмовый листоед. В 2009 году планировалось посадить около 50 тыс. 

саженцев разных пород деревьев (только 20 % из них за счёт бюджета, остальные – на средства спонсоров), на 

эти цели были выделены 15 млрд тенге. С конца 2000-х годов ведётся паспортизация деревьев по всему городу. 

В 2011 году было объявлено о планах посадить 1 млн деревьев по всей Актюбинской области, из них 434 
тыс. планировалось посадить весной и 200 тыс. осенью в самом Актобе.  

По данным на 2015 год, осуществлялось текущее содержание 27 тыс. деревьев, 16 тыс. м² цветников, 7,8 

га газона и 487 погонных метров живой изгороди. 

Понятие о «форматированном» пространстве возникает по мере понимания процесса, который 

происходит в конкретном фрагменте среды, и того каким образом его состояние отражается на настроении, 

эмоциональных проявлениях и здоровье жителей города. Преобладание положительных реакций со стороны 

посетителей становится определенным индикатором высокой степени приспособленности среды к реализации 

основных функций пространства, а удачная интегрированность компонентов природы означает осмысленное 

отношение к организации каждого городского фрагмента со стороны тех, кто занимается ландшафтным 

дизайном. 

Напротив, отсутствие обустроенных мест для отдыха в природном окружении, преобладание серых 

асфальтовых и бетонных поверхностей, унылый вид бессистемно посаженной много лет назад растительности – 
все это не может вызывать отрицательных эмоций. Преодоление такого состояния относится к числу задач 

ландшафтного дизайна, но для превращения используемых ресурсов природы в действенное средство 

преобразования городских пространств необходимо обладать определенными навыками и представлениями. 

Становится очевидным, что для этого крайне полезно научиться видеть в пространстве не только и не столько 

случайно посаженные группы деревьев или кустов, веером расходящиеся от круглых площадок дорожки или 

клумбы в виде «солнышка», а также освоить приемы обработки фрагментов пространства, в котором каждому 

элементу принадлежит определенная роль. 

Среда формирует сознание людей, а созерцая морально устаревшие ландшафтные решения городских 

открытых пространств, не приходится долго искать причины и объяснения стабильной стагнации в отношении 

горожан к изменению своего окружения. Любая новая форма в трактовке ландшафта города способна 

стимулировать обновление мышления в других областях деятельности, так как превращается в средство 
воздействия на массовое сознание. Не занимаясь всерьез преобразованием среды с использованием 

современных приемов и средств ландшафтного дизайна, человек рискует «законсервировать» себя в прошлом. 

 В подготовке нового поколения архитекторов и дизайнеров возрастает роль освоения нового языка 

ландшафтного дизайна, основанного на подобных технологиях. 

Последовательно рассматривая подходы к формированию различных компонентов городского 

ландшафта и «синтезируя» эти подходы применительно к пространству улиц, площадей, набережных, парков и 

к жилой среде, книга предоставляет будущим проектировщикам возможность понять «алгоритм» 

конструирования среды пребывания человека с ориентацией на его интересы. 

Подходы к формированию ландшафта городских улиц, площадей, набережных и жилой среды изложены 

с позиций превращения ландшафтного дизайна в средство экореконструкции территории. 

Парадоксально, но человек с его естественными проявлениями и потребностями оказался наименее 
защищенным в эволюционном изменении уличного пространства. Экспансия индивидуального транспорта 

привела к тому, что постепенно жизненное пространство горожанина стало заметно сокращаться. В этих 

условиях средства дизайна, обращенные на достижение дополнительной «красивости» городских улиц, стала 

уходить в прошлое. 

Стало очевидно, что в новых условиях интересы сообщества людей вынуждают искать другие методы 

организации ландшафта улиц, необходимость внедрения которых многократно возрастает по мере ухудшения 

экологической ситуации в городской среде. 

Для превращения городских улиц в полноценное пространство для пребывания человека необходимо 

использовать уже накопленный в мировой практике опыт «возвращения» ему тех фрагментов городской среды, 

где с помощью ландшафтного дизайна могут быть грамотно посставлены смысловые акценты. 

Патио (исп. patio на основе лат. pat через прованс. «pàtu») – открытый внутренний двор(ик) жилого 

помещения, с разных сторон окруженный стенами, галереями, воротами, решёткой и т.д. или же зелёной 
изгородью из деревьев и/или кустарников. Архитектура патио восходит к классическому перистилю, 

получившему широкое распространение во времена Античности и Средние века в средиземноморских странах 

(больше всего выделяется Испания), а затем и в Латинской Америке, а также в исламском мире. Патио впервые 

стал типичным предметом архитектуры и ландшафтного дизайна во владениях знати и горожан ещё во времена 

Римской империи, распространившись во времена ранней колониальной архитектуры и на другие континенты, 

в Средние века став классическим архитектурным элементом испано-мавританского стиля архитектурного 

мастерства. Впоследствии был перенят и другими, нероманскими культурами: США, Австралия (где термин 

патио иногда означает веранду). 

Патио включает: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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 небольшие площадки для отдыха или хозяйственных нужд; 

 бассейн/фонтан/пруд; 

 дренажную систему и сосуды для аккумуляции дождевой воды, которая является редкостью в 

субтропиках; 

 озелененные участки в виде газона или цветника; 

 коллекции растений, группы деревьев или кустарников. 

Часто площадь патио вымощена терракотовой плиткой или же мощными цементными плитами. В центре 

патио обычно располагается фонтан, убранству присущи многочисленные декоративные элементы: водопады, 
цветы, клумбы, кусты, деревья, амфоры, фруктовые вазы, декоративная мебель, под навесами – ковры, 

подушки, лежанки, лежаки, укрытые сеткой. Над патио обычно видно типичное голубое средиземноморское 

небо, хотя иногда над патио или его частью устанавливается пергола, по которой пускают лозы винограда, 

плюща, вьюна для создания дополнительной тени и фильтрации прямых солнечных лучей. Во дворе патио 

имелись также клетки с певчими птицами, обитали павлины, фазаны, цесарки. Основная эстетическая цель 

патио – создать атмосферу защищённости от внешних угроз в неспокойных средневековых городах, навеять 

ощущения спокойствия, умиротворённости, романтизма, уюта и блаженства. Просторные, хорошо 

декорированные патио имелись в домах знати, особенно земельной аристократии: пол в патио старались 

украсить дорогими мозаиками. Но даже городская беднота и мещане старались хоть как-то облагородить свой 

внутренний двор, на котором часто проводились разнообразные торжества (фиеста), проводился обеденный 

отдых – сиеста и др. Патио имелись не только в жилом секторе, но также и в церквях, административных 
зданиях и т.д. 
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АТҚАРУ ӨНДІРІСІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Айтекеев А. 

Қ. Жұбанов Ақтөбе атындағы өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі таңда қазақстандықтардың несие алып, оны банк пайдасына қайтару мәселесі әлі толық 

шешілмей тұрғаны жасырын емес. Сондықтан бүгінгі күнде банктерден алынған несиені қайтару мәселесі 

барлық мемлекеттік органдардың күн тәртібінде. Осыған байланысты әр бір аумақ өздерінің аймағында, 

құзырлы мемлекеттік органдардың ат салысуымен бұл мәселені шешуді қолға алып отыр.  
Негізінен несиенің қайтарылмауына борышкердің көрсетілген мекен-жайда тұрақты тұрмауы, төлем 

қабілетінің немесе төлеуге қажетті дүние-мүлкінің, тұрақты мекен-жайының болмауы, борышкерлердің 

иелігіндегі автокөлікті іздестіру, қамауға алу жұмысының жетілмеуі себеп болып отыр. 

Мемлекет банктердің жүйелі жұмыс жасауы үшін көп қаржы салып келеді. Сол себепті де оның дұрыс 

бағытта игерілуін, қайтарылуын талап етеді. Жоспарға сай банкіге құйылған қаржы өз орнымен шағын және 

орта кәсіпкерлікті, шаруашылықты, сауда саласын дамытуға бағытталуы тиіс. Сол үшін де айналымға түскен 

қаржының қайтарымы болуы қажет. Осыған орай мемлекеттік жүйенің де аталмыш мәселеге араласу қажеттігі 

туындайды. Елбасы атап өткеніндей, мәселені шешу үшін нақты да жүйелі жұмыс жүруі тиіс. Сондықтан банк 

қызметкерлері мен сот орындарының біріге жұмыс жасауы нәтижелі жұмыстың кепілі болып табылады. 

Орындау өндірісінің табиғатына талдау жасайтын болсақ, бұл саланың жұмысы сот шешімін ерікті түрде 

орындаудан бас тартқан жағдайда, мәжүбірлеп орындатуға негізделген. Ал, аталмыш заңда осы мәжүбірлеп 
орындату тетігі жетіспей жатыр.  

Мемлекет атынан шыққан сот шешімдерінің уақтылы орындалмай жатуы халық алдында мемлекет пен 

сот беделінің төмендеуіне әкеп соқтырады. Осы бір өзекті мәселенің оң шешімін табу атқарушылық іс жүргізу 

саласының қаржылық, материалдық-техникалық жағдайын түбірлі түрде өзгертпейінше, сот 

орындаушыларының өкілеттігін заңдық тұрғыда кеңейтпейінше, бұл салада айтарлықтай нәтижеге қол жеткізу 

мүмкін емес. Сот орындаушыларының жалақысы өте төмен, соған байланысты бұл салада кадр тұрақсыздығы 

белең алған. Жиі-жиі ауысып отыратын тәжрибесіз мамандар істің үдесінен шыға бермейді. Сондықтан, бүгінгі 

қолданыстағы заңға түбегейлі түрде өзгеріс енгізілді. 

Ендігі бір көңіл аударуға тұрарлық негізгі мәселенің бірі, көптеген заң актілерінің жетілдіре түсуді 

қажет ететіндігі. Қазіргі қолданыстағы кейбір әлжуаз заңдардың сот жұмысына кедергі келтіретіні. Қайбір 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
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заңдағы қарама қайшылықтар судьяны шарасыздыққа тірейді, қателіктердің кетуіне жол ашады. Сондықтан 

Жоғарғы сотқа өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын әзірлеу құқығын берген жөн. Бұл, 

қыры мен сырына қанық жұмыстың әрбір қалтарысына жете үңіліп, терең талдаудан өткен, зерттеліп, 

зерделенген толыққанды заң шығуына аз септігін тигізбейді. 

Заңды күшіне енген сот актісін орындаудан жалтарған борышкерге әсер ету механизімінің бірі, 

борышкердің иелігіндегі автокөлікті қамауға алып, сауда-саттық арқылы сату. Алайда қазіргі таңда 

борышкердің атына тіркелген автокөлікті іздестіру мен қамауға алу барысы әліде болса жандандыруды қажет 

етеді. Сот орындаушыларының және соттардың борышкердің мүлкін қамауға алу, іздестіру жөніндегі 
қаулылары орындалмай қалып жатады. Жол полициясы басқармасы сот орындаушыларының тыйым салу 

қаулысын тек тіркеуге алып, автокөліктерді іздестірмейді. 

Заңның маңызды жаңашылдығы болып мүліктік сипаттағы атқару құжаттарын орындау, ортақ мүлікке 

үлесті, мүлікті емес сипаттағы атқару құжаттарын орындау мәселелеріне арналған норма болып табылады. 

Сонымен бірге жаңа заңмен аукцион өткізу тәртібі регламенттелінген.  

Бұрын жұмысқа қалпына келтіру, тұрғын үйден шығару, орналастыру туралы істер бойынша шешімдерді 

орындау проблемалы болатын, ал жаңа заңда осы істер бойынша өсімпұл көзделген. Мысалы, егер жұмыс 

беруші жұмысқа қайта қалпына келтіру туралы шешімнің орындалуын созса және жұмыскерді қайта жұмысқа 

қалпына келтірмесе, онда әрбір кешіктірілген күн үшін ол өсімпұл төлейді.  

Сот орындаушыларының мәртебесі және атқарушылық іс жүргізу туралы заңның негізгі әрі елеулі 

жаңашылдығы болып біздің Республикамызда жеке сот орындаушыларының институтының енгізілуі болып 

табылады.  
Бүгінгі таңда Қазақстанның басты жетістіктерінің бірі – бұл соттар мен судьялардың тек формалды-

заңды ғана емес, сонымен қатар нақты тәуелсіздікке ие болуында жатыр. Ал бұл тәуелсіздік сот билігі 

қалыптасқан сәттен бастап көрінуде. Бірақ осы тәуелсіздік, егер соттардың шығарған шешімдері 

орындалмайтын болса, ештеңе бермейді. Міне, сондықтан да Елбасы Судьялар одағының V съезінде негізгі 

мәселе ретінде сот шешімдерінің орындалу деңгейі мен сапасына көңіл аударған еді. Сот билігінің беделі мен 

әрекеттілігі оның шешіміне тура байланысты деді. Демек, соттың шынайы шешімі тура орындалса ғана әділдік 

орнамақ.  

Әрине, әділ және сатылмайтын сот демократиялық және құқықтық мемлекеттің аса маңызды негізі 

болып табылады. Бірақ соттың адалдығы оның әділ шешімі нақты орындалғанда ғана көрініс беретіндігі тағы 

белгілі. Сондықтан да Елбасы Судьялар одағының ІV съезінде атқару өндірісі саласында реформа жасап, жеке 

сот орындаушылары институтын енгізу қажеттігін айтты. Осы міндетті қолға алған еліміздің Сот актілерін 
орындау комитеті біраз шаруаның бетін қайырды.  

Қазақстандық жеке сот орындау институты үлгісінің ерекшелігі – мұнда мемлекеттік және жеке сот 

орындаушылары баламалы түрде қатар жұмыс істейтін болады. Өйткені, азаматтар қандай сот орындаушыға 

жүгіну қажеттігін өздері таңдайды. Бұл орайда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына және жеке сот 

орындаушылары қызметінің заңдылығына ерекше назар аударылады. Сөйтіп, осындай көптеген ізденістердің 

арқасында өткен жылы жеке сот орындаушылары институтын көздейтін «Атқарушылық іс жүргізу және сот 

орындаушыларының мәртебесі туралы» заң күшіне енді. 

Алайда, шетелдік сот орындаушылары мен сарапшылар аталған заңның кемшін тұстары бар екендігін 

алға тартты. Ал жеке сот орындаушылары институтын көздейтін заң әлі қолданысқа түспей жатып, оның олқы 

тұстары бар деп айту ертерек дейді бұрын осы институттың іргетасын қалауға атсалысқан. Шетелдіктер көбіне 

өздерінің көзқарасына салып қарайды, ал біздің заң өзіміздің құқықтық мәдениетімізге сәйкестендіріліп 
жазылған. Сондықтан оларға бұл кемшілік секілді болып көрінеді. Демек, көш жүре түзеледі дегендей, әуелі заң 

қолданысқа түсуі керек, сонда оның кем-кетігі немесе артықшылығы бірден байқалатыны анық. Бір 

құптарлығы, аталған заңда тиісті органның, соттардың, сот орындаушылары алқасының, прокуратура мен өзге 

де бақылаушы органдар тарапынан көп деңгейлі қадағалау жүйесі қарастырылған. 

Дегенмен, жеке сот орындаушылары институты енгізілді. Сондықтан Сот актілерін орындау комитеті 

жеке сот орындаушылар қызметіне лицензия алуға үміткерлерден құжаттар қабылдауа. «Атқарушылық іс 

жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» заңға сәйкес Комитет бірқатар ұйымдастыру 

шараларын жүзеге асырыпты. Жеке сот орындаушысы қызметіне қабылдау уақыты, қызмет атқару барысы, 

біліктілік емтихандарын тапсыру тәртібі, т.б. белгіленген. Оның үстіне біздің еліміз ТМД елдері арасынан 

алғашқы болып жеке сот орындаушыары институтын енгізіп отырғандықтан, мұның мәні мен мазмұны орасан 

болмақ. 
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МЕКЕМЕ-КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БІР ТҮРІ РЕТІНДЕ 

 

Есмаганбетова Г., Беримбаева Л. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ең бірінші Коммерциялық емес ұйым (КЕҰ) деп отырғанымыз – басты мақсат ретінде пайда алуды 

көздемей, алынған пайданы ұйымның қатысушылары арасында (тек тұтушылық кооперативтерді есепке 

алмағанда) бөлмейтін ұйым. Пайданы пайдалану шектеулі сипатқа ие. Пайда аталмыш ұйымдар құрылатын 

мақсаттардың дамуына реинвестицияланады. Пайданы пайдаланудың осындай ерекшелігі ұйымдардың кең 

спектрін коммерциялық емес деп аталатын экономиканың бірегей секторының элементтері ретінде қарастыруға 

мүмкіндік беретін жалпы негізгі белгі болып табылады. 

Коммерциялық емес ұйымдар мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, тұтыну кооперативі, қор, 

діни бірлестік, қауымдастық (одақ) нысанындағы заңи тұлғалардың бірлестігі нысанында және заңнамалық 
актілерде көзделген өзге нысанда құрылуы мүмкін. Бүл ұйымдар қызметінің мақсаты пайда не-месе табыс табу 

емес, керісінше жеке меншік сектор жасағысы келмейтін немесе қамтамасыз ете алмайтын қоғамдық 

қажеттіліктерді қанағаттандыру болып табылады. 

Коммерциялық емес заңды тұлғалар - өз қызметінің негізгі мақсаты кіріс түсіруді көздемейтін және 

алынған таза кірісті қатысушылар арасында бөлмейтін ұйымдар. Оларға заң шегінде кәсіпкерлікпен айналысуға 

рұқсат етілсе де, таза кіріс табу негізгі мақсатына жатпайды. Коммерциялық емес ұйымдардың негізгі 

мақсаттары: әлеуметтік, мәдени, ғылыми, білім беру, басқару, қайырымдылық, заңды мүдделерді қорғау, 

жанжалдарды шешу, денсаулық сақтау, өз мүшелерінің игіліктерін қамтамасыз ету, саяси, т.б. 

Коммерциялық емес заңды тұлғалардың ішінен мекемені қарастыратын болсақ,мекеме- қызметінің 

бағыты мен мақсатына сәйкес құрылған ұйымдық құрылым. Басқару, билік жүргізу, тағы басқа міндеттерді 

атқарады. Мекеме негізгі екі тұрпатқа бөлінеді: билік жүргізу міндетін атқарушы мемлекеттік, аймақтық, 
жергілікті орган; шаруашылық, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени сипаттағы өндірістік емес қызметтерді 

орындаушы орган. Бағытына қарай (ғылыми, мәдени, әлеуметтік, білім беру, тағы басқа), қызметінің ауқымына 

қарай (орталық, жергілікті, аймақтық), жұмыс істеушілердің санына қарай (ірі, орта, шағын), мәртебесіне қарай 

(тұрақты, уақытша, сайланбалы) жіктеледі. 

Басқару әлеуметтік-мәдени немесе өзге де коммерциялық, емес сипаттағы қызметтерді жүзеге асыру 

үшін құрылтайшы құрған және қаржыландыратын ұйым. 

Мемлекеттік мекеме – мемлекет Қазақстан Республикасы Конституциясына және заңдарына сәйкес 

немесе Қазақстан Республикасының Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және облыстар 

(республикалық маңызы бар қалалар, астана), аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінін нормативтік 

құқықтық, актілерімен мемлекет құрған және егер заң актілерінде қосымша қаржыландыру кездері 

белгіленбесе, тек мемлекеттік бюджеттің немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бюджетінің 
(шығыстар сметасының) есебінен ғана ұсталатын мекеме. 

Мемлекеітік меншікті иелену, пайдалану билік ету құқығы белгіленген тәртіппен берілген мекемелерді 

қоспатанда, мемлекетгік мекеме басқа заңды тұлғаны құра алмайды, сондай-ақ оның ұрылтайшысы 

қатысушысы) бола алмайды. ҚР-ның 2011жылғы 16 қаңтарындағы №142 заңында Коммерциялық емес 

ұйымдардың ұйымдық-құқықтық нысандары бойынша 8-бапта мекеме туралы былай делінген: 

1. Құрылтайшысы басқару, әлеуметтiк-мәдени немесе коммерциялық емес сипаттағы өзге де қызметтердi 

жүзеге асыру үшiн құрған және қаржыландыратын ұйым мекеме деп танылады. Мекеменiң өзiне бекiтiлiп 

берiлген мүлiкке құқығы азаматтық заңдарға сәйкес айқындалады. 

2. Меншiк нысанына байланысты мекемелер мемлекеттiк және жеке меншiк мекемелер болып бөлiнедi. 

3. Мекемелердiң жекелеген түрлерiнiң құқықтық жағдайының ерекшелiктерi заң актiлерiмен реттеледi. 

Қорытындылай келе, Мекеме Басқару, әлеуметтік-мәдени немесе өзге де коммерциялық емес сипаттағы 

міндеттерді жүзеге асыру үшін меншік иесі құрған және қаржыландырған ұйым мекеме деп аталады. 25.2011 
жылы «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» заңға тиісті өзгерісті енгізіп, мемлекеттік мекемелер КЕҰ 

қатарынан шығарылды. Осылайша, тек КЕҰ-дар ғана жекеменшік болып саналады. Жекеменшік мекемелер 

жеке тұлғалар және (немесе) мемлекеттік емес заңды тұлғалар арқылы құрылады. Азаматтық кодексте де, 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» заңда да мекемені құруға керекті тұлғалар санына шектеу қойылмайды, 

яғни ол бір немесе одан көп жеке тұлғалармен құрылуы мүмкін. Алайда іс жүзінде көбінесе мекеме бір жеке 

немесе заңды тұлға арқылы құрылады. Құрылған мекеме айналысатын қызмет түріне байланысты салаларға 

бөлінеді, оларға тиесілі міндеттердің жобасы заңнамада көрсетілді, олардың қатарына әлеуметтік, мәдени, 

басқару және коммерциялық емес сипаттағы басқа да міндеттер кіреді. Егер мекеме лицензиялауға жататын 

қызметпен айналысатын болса, онда тиісті лицензияны алуға міндетті. Мекеме мүлкі оралымды басқару 
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құқығымен бекітілген мүлік және жеке меншікке алынған мүлік болып бөлінеді. 15 Өзіне бекітілген және өзі 

меншікке сатып алған мүлікке қатысты мекеме құқығы Азаматтық кодекстің 202-208 баптарына сәйкес 

анықталған. Азаматтық кодекстің 206 бабының 1-тармағында мекеменің мүлікті және оған смета бойынша 

бөлінген қаражат есебінен сатылып алынып, өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға 

немесе басқа әдіспен билік етуге құқықтық еркі жоқ деп көрсетілген. Меншік иесі мекеменің басқару қызметіне 

белсенді түрде қатыса алады. Біріншіден, ол осы міндеттерді мекеменің құрылтай құжаттарында өзі жазған 

өкілеттік негізінде жүзеге асыра алады. Екіншіден, меншік иесі мекемеге меншік иесі берген мүліктің тиімді 

пайдаланылуына және мекемеде сақталуына бақылау жасай алады. Мекеме өзінің міндеттері бойынша 
қарамағындағы ақшалай қаражатқа жауап береді. Мекемеде қаражат жетіспеуіне оның міндеттемесі бойынша 

құрылтайшы жауап береді және құрылтайшы өзінің бүкіл мүлкіне жауап береді, соның ішінде мекеменің 

міндеттемелерін орындау үшін ақшадан тыс мүлкін де пайдалана алады. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АКТЮБИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛЕ НАРОДНОГО 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

2 декабря 1920 г. 1-я сессия ЦИК Казахской АССР приняла решение об изменении административно-

территориального устройства Оренбургско-Тургайской губернии. Примерно через год (8 декабря 1921 г.) это 
решение было утверждено ВЦИК. В научнойлитературе реформирование административно-территориального 

устройства страны связывается с переходом к новой экономической политике, вызвавшей известную 

децентрализацию управления и потребовавшей обеспечения рационального экономического взаимодействия 

различных регионов [1]. В то же время происходившие на местах перемены были тесно связаны и с общим 

политическим курсом руководства страны на перестройку всей системы партийно-государственного 

управления [2]. 

Из части Оренбургско-Тургайской губернии была выделена, среди прочих, Актюбинская губерния с 

центром в г. Актюбинске. Губерния просуществовала до 17 января 1928 г. и была затем упразднена в связи с 

завершением перехода к областному, окружному и районному делению в РСФСР и союзных республиках. 

Изменения в административно-территориальном устройстве региона сопровождались переменами в системе 

образования. Значимость изучения этих перемен очевидна, ведь с точки зрения лидеров и идеологов 
большевистского государства (в частности, сотрудников Наркомпроса РСФСР) именно школа являлась одним 

из важнейших инструментов классового перерождения общества, воспитания «нового человека», всецело 

преданного идеалам строительства коммунизма [3]. В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть 

лишь один из аспектов этой сложной проблемы – историю формирования и деятельности Актюбинского 

губернского отдела народного образования (губОНО) губернского исполнительного омитета Совета рабочих, 

дехканских, казачьих, крестьянских и красноармейских депутатов. Основой для написания статьи 

сталинеопубликованные материалы из фондов Государственного архива 

Актюбинской области (ГААО), прежде всего планы работ губОНО, доклады инспекторов губОНО, 

приказы по личному составу губоно, ведомости на выдачу заработной платы, протоколы заседаний 

методического бюро при губОНО, статистические отчеты губернского отдела, личные дела сотрудников 

губОНО и другие делопроизводственные документы. 

На Актюбинский губернский отдел народного образования в момент его организации (1921) был 
возложен целый комплекс задач: 

- общее руководство работой уездных отделов народного образования (инспекциями); 

- непосредственное руководство общеобразовательными, специальными и культурно-просветительными 

учреждениями губернского значения (в частности, Актюбинским педагогическим техникумом, детской 

сельскохозяйственной коммуной, детскими домами и изоляторами, различными краткосрочными курсами, 

центральной библиотекой и пр.); 

- обеспечение всеобщего начального образования и ликвидации неграмотности среди населения; 
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- руководство через уездные отделы народного образования (инспекции) работой сельских школ I и II 

ступени, школами по ликвидации неграмотности, школами политграмоты, клубами, избами читальнями, 

красными уголками, красными юртами, кинопередвижками; 

- организация и руководство в губернском масштабе работой по делам просвещения среди 

национального меньшинства; 

- разработка и представление на утверждение губисполкому проектов постановлений по вопросам 

народного просвещения и по другим вопросам, связанным с развитием народного образования,культурно-

просветительной и воспитательной работой. 
Штатный состав Актюбинского губОНО включал в себя: заведующего; заместителя заведующего (он же 

– старший инспектор); четырех инспекторов (инспектора социального воспитания; инспектора политпросвета, 

инспектора-организатора (он же – «плановик») и инспектора социально-правовой охраны 

несовершеннолетних). 

Это был руководящий состав ГубОНО. Помимо указанных лиц, в штат отдела входили также бухгалтер, 

счетовод, кассир, делопроизводитель, машинистка и сторож-рассыльный [1]. 

Заведующий губОНО, назначаемый губисполкомом, являлся ответственным как перед губисполкомом, 

так и перед Наркомпросом за деятельность вверенного ему учреждения и в целом за состояние 

просветительной работы в Актюбинской губернии. 

Реализация поставленных перед губОНО задач осуществлялась его структурными подразделениями: 

1) Административно-организационным управлением, состоявшим из общей канцелярии, подотделов 

снабжения и финансового;  
2) Управлением социального воспитания с подотделами: дошкольным и правовой защиты 

несовершеннолетних, а также комиссией по борьбе с несовершеннолетними правонарушителями; 3) 

Управлением профессионально-технических школ и профессионального образования рабочих; 

4) Управлением политико-просветительного образования взрослых и юношества с подотделами – 

административно-организационным, пропаганды, художественным и несколькими отделениями – 

информационно-статистическим, библиотечным и библиографическим. 

Кроме этих управлений, при ГубОНО функционировала комиссия по улучшению жизни и положения 

детей. Являясь отделом губисполкома, губОНО в то же время представлял собой местный (губернский) орган 

Народного комиссариата просвещения КССР1. В его ведении находились различные местные органы 

управления делом народного образования и вся сеть просветительных учреждений народного образования на 

территории губернии. Под непосредственным руководством губОНО были созданы уездные отделы народного 
образования: Актюбинский, Темирский, Челкарский и Тургайский УОНО. 

ГубОНО осуществлял мероприятия, необходимые для полного и всестороннего развития народного 

образования в губернии, руководствуясь при этом директивами высших органов республики, Наркомпроса и 

губернского исполнительного Комитета. Большой заслугой сотрудников Актюбинского губОНО стали 

организация и руководство делом социального воспитания и политического образования в дошкольных, 

школьных и внешкольных учреждениях как для нормальных детей и подростков, так и для физически 

дефективных и трудновоспитуемых, совершенствование работы по борьбе с беспризорностью, а также 

содействие развитию детского движения в губернии. Анализ архивных документов показывает, что при этом 

ГубОНО не оставалось в стороне и от решения задач руководства политико-просветительной работой в 

губернии в целях государственной пропаганды коммунизма и основных принципов советского строительства 

[1]. 
Огромный объем работ, выполнявшийся губОНО по развитию системы образования в губернии в 1920-х 

гг., приводил к увеличению численности штатных сотрудников отдела (к 1928 г. – до 21 чел.). Наряду с ростом 

рядов бюрократии существовали и иные проблемы в деятельности губОНО. В частности, без должного 

внимания зачастую оставались городские образовательные и культурно-просветительные учреждения 

Актюбинска. Для решения этой проблемы, согласно постановлению Актюбинского губернского 

исполнительного комитета от 12 мая 1926 г., при губОНО был организован «стол ГорОНО». В ведение 

последнего перешел целый ряд учреждений, находящихся в г. Актюбинске: школы, детские дома, партклуб, 

центральная изба-читальня, кинотеатр и некоторые другие учреждения [2]. Внештатными организациями при 

губОНО были бюро юных пионеров, детский городок, методическое бюро и комиссия по улучшению труда и 

быта женщин. 

В январе 1928 г., после создания Актюбинского округа, функциии все дела губернского отдела 

народного образования были переданы Актюбинскому окрОНО. Таким образом, вопреки распространенному 
мнению об исключительно классовом характере развития системы образования в 

1920-е гг., нацеленной на обслуживание политико-идеологических запросов правящей партии, ситуация 

всё же не выглядит столь однозначной. Рассмотрение деятельности Актюбинского губОНО показывает, что 

наряду с решением задач коммунистического воспитания подрастающего поколения, в центре внимания 

данного учреждения находились и другие вопросы: организация культурно-просветительской работы 

(заведование библиотеками, кинотеатрами и пр.); социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями, 

беспризорных детей и малолетних правонарушителей; улучшение условий труда и быта различных категорий 

трудящегося населения. Именно эта социальная направленность работы в сочетании со стремлением к 
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формированию коммунистического мировоззрения молодежи и определяла специфику управленческой 

деятельности Актюбинского губОНО в 1920-х гг. [5] 
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫН ҚҰРУ МЕН НЫҒАЙТУДАҒЫ БИЛЕРДІҢ РОЛІ 

 

Сапаков Ә.Б., Аликулова Н.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
 

Ел президенті Н.Ә. Назарбаев өз сөзінде «...Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан тарихы үшін белесті 

кезең. Бұл оқиғаның саяси һәм қоғамдық мән-мағынасы Қазақ хандығының Орталық Азиядағы тұңғыш ұлттық 

мемлекет болғандығында жатыр» [1; 3 б.] деп, қазақ хандығының Орта Азия елдері тарихындағы ерекше орнын 

атап көрсеткен болатын.  

Қазақ даласында пайда болған алғашқы мемлекеттік құрылымдар сақ-сармат, үйсін дәуірінен белгілі. 

Одан кейін өмір сүрген түркі мемлекеттері ұлтымыздың санасында, еліміздің салт-дәстүрлері ұлыстар мен 

мемлекеттер тарихы, ірі тұлғалар туралы дерек көздерін жылнамалар мен шежірелер, аныз-әңгімелер мен 

эпикалық шығармаларды құрайды. ХҮ ғасырдың екінші жартысында аталған мемлекеттік құрылымдардың 

заңды жалғасы ретінде Қазақ хандығы тарих сахнасына шықты.  

Ол туралы ортағасырлық тарихшы М.Х. Дулати «Тарих-и Рашиди» атты еңбегінде Әбілқайыр 
хандығынан бөлініп шыққан Керей мен Жәнібек сұлтандарды Моғолстан ханы Есенбұға жылы шыраймен 

қарсы алып, оларға Моғолстанның батысында Шу өзені бойындағы «Қозыбасы» жерін бергенін айтады. Қазақ 

сұлтандарының билік етуі 1465-1466 жылдары (хижра бойынша 870 жылы) басталғаны және 1533-1534 

жылдарға (940 жылы) дейін халқының саны 200 мың адамға жетіп, Өзбекстанның біраз бөлігіне билік 

жүргізгенін баяндаған [2; 108 б.].  

Міне, осылайша Шу мен Талас өзендерінің арасындағы аймаққа «Қазақ» деп ұран тастағанда рухы 

көтеріліп, намысы оянған барлық қазақ тайпалары көк тудың астына түгел жиналып,  Қазақ хандығының 

іргесін қалаған болатын. 

Қазақ хандығының құрылуы – көптеген түркі тілдес тайпалардың, түрлі әлеуметтік топтарды, сол дәуір 

өкілдерінің  әлеуметтік, экономикалық және рухани сұраныстары негізінде құрылды десек те болады. Өйткені, 

хандық – бейбіт жолмен, өзара келісіммен, талап- тілек, адал  ниет негізінде құрылды.  
Алғашында қазақ хандығының территориясы батыс Жетісу жері, Шу өзені мен Талас өзенінің алабы еді. 

Міне, нақ осы территорияға деректемелерде тұңғыш рет "Қазақстан" деген атау қолданылды. 

Қазақ хандығының негізін қалауға сұлтандармен қатар, қарапайым халық өкілдері – би, батыр, 

жырауларда өз  үлестерін қосқан.  

Оның ішінде билердің ролі ерекше. «Би» дегеніміз кім ? «Би» сөзінің этимологиясына үңілер болсақ. 

«Би» - ұлт болып ұйығаннан бері берік қалыптасқан дәстүрлі қазақ қоғамының саяси - әлеуметтік жүйесіндегі 

демократиялық биліктің иесі. 

«Би» сөзі - Г.Вамбери, Құрбанғали Халид, В.Радлов т.б. зерттеушілердің  пікірлерінше, көне түркі 

тілінен бері қолданып келе жатқан «жоғарылықты, биіктікті» білдіретін сөз десе [3; 71 б.],  В.В. Бартольдтың 

пайымдауынша, «Би» сөзі шамамен 14-15 ғасырларда ежелгі түрік тіліндегі «Бек» атауының бір нұсқасы 

ретінде пайда болған. 

17 ғасырда өмір сүрген Махмұд ибн Уәли өзінің «Бахр әл-асрар фи манақиб әл-ахйар» атты еңбегінде 
«Жоғарғы мәртебелі әмірлер мен елге сыйлы, пендәуи тірліктен азат адамдардың» барлығы би деп аталғанын 

жазып кетті.  

«Би» қазақ халқында өте ертеден қалыптасқан ұғым. Халық арасында «түгел сөздің түбі бір, түп атасы 

Майқы би» деген ескі мәтел қалған. Билердің пірі - Майқы би Шыңғыс хан заманында өмір сүрген, тоғыз ханды 

қолынан таққа отырғызған адам. Осыған байланысты, «би» - Шыңғыс заманынан бері қолданылып келе жатқан, 

қоғамдағы лауазымды тұлғалардың бірі екенін аңғаруымызға болады.  

Мұхтар Арын өз еңбектерінің бірінде «Би - басқа лауазымдар мен атақтарға қарағанда біздің халқымыз 

үшін өте байырғы, төл ресми атақ» дей келе, «би - халықтың өз ішінен, өз әлеуметтік өмірінен шыққан 

лауазым» [3; 73 б.] деп анықтама ұсынған.  
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Қазақ хандығында, ең жоғарғы лауазымды тұлға – «хан» болса, одан кейінгі басты лауазымды 

тұлғалардың бірі – «би» болғандығы белгілі.  

Қазақ хандығындағы, оның ішінде Керей мен Жәнібек, Бұрындық тұсында билердің атқарған 

қызметтерін атап өтуге болады және оны қазіргі заманға сай қызметтермен теңдестіруге де болатын тәрізді. 

Ең алдымен, «би» лауазымы ресми берілмеген, формальды сайлау немесе тағайындау болмағанын естен 

шығармау қажет. Би атағын алу үшін адам халық алдында жылдар бойы өзінің шешендік, әділдік, тапқырлық, 

парасаттылық, білімдарлық тәрізді қасиеттермен танылуы шарт. Би болуға жолдаманы тек - халық берген және 

биді ешкім би атағынан ешкім аластай алмаған, тек би беделін түсіріп алса, би атағынан айырылып қалатын 
болған.  

Біріншіден, «би» атына сай билік құрушы, әкімшілік құқығы бар лауазым иесі. Бұл тұрғыда билер рулар 

мен тайпаларды немесе белгілі бір өңірді билеуші адам. Қазіргі заманның - «әкімі» іспеттес.  

Екіншіден, «би» лауазымы – хан мен халыққа қатар қызмет еткен, халықты ханға, ханды - халыққа 

жақындастырушы. Олардың қуанышын, мұңын, ісін, әрекетін бір-біріне жеткізуші. Хандардың халық 

арасындағы тірегі болса, ал екінші жағынан халықтың көкейіндегіні айтқан, көмейіндегісін жарыққа шығарған 

әділет жоқшысы. Қазіргі заманның – халық қалаулылары- «депутаттары» десек те болады. Хандық биліктегі - 

«Хан кеңесі» мен «билер кеңесіндегі» - қазіргі  замандағы Парламенттегі  Сенат пен Мәжіліс ролі бір-біріне сай 

келетін тәрізді.   

Үшіншіден, «би» - ханның, хандықтағы әрбір істі бақылап, қадағалап отырған бақылаушы, қадағалаушы 

лауазымын атқарды, яғни осы заманның – «прокуроры».  

Төртіншіден, «билер» даладағы сот процессуалдық істерді жүргізіп, үкім, шешім шығарушы немесе 
тергеу ісі мен сот ісін жүргізуші. Олар қазақтардың әдет-ғұрып құқығының ғана емес, шариғаттың да білгірі. Ел 

арасындағы даулар билер талқысына салынғанында екі жақтың билерінің бірі – айыптаушы (прокурор), 

екіншісі – ақтаушы (адвокат) болады және бір би – төрелік айтар төбе би болып тағайындалып, шешім 

шығарды. Қазіргі заманғы - «тергеуші», «адвокат», «прокурор», «сот» лауазымдарын тоғыстырушы. 

Бесіншіден, «билер» ел бірлігіне, ұлт тұтастығына нұқсан келтірер дауларды шешумен қатар көрші 

мемлекеттермен қарым-қатынас жасауда хандарға кеңесші, дипломатиялық, елшілік қызметтерді де атқарған. 

Осы замандағы - «елші», «кеңесші», «саясаткер» және  т.б. қызметтерге сай келеді.  

Алтыншыдан, ел тағдыры сынға түскен жаугершілік замандарда билер батыр-баһадүрлермен қатар атқа 

қонып, қарамағындағы тайпаластарынан жасақ құрып, мемлекет тұтастығын, ұрпақтар азаттығын қорғауға 

ұйытқы болған, қолбасшылық қызмет атқарған. Қазіргі заманның – әскер басшысы, қолбасшысы. 

Жетіншіден, «би» – ұрпақты тәрбиелеуші, елдегі көкірегі ояу жастардың бірін би болуға, ел басқару 
өнеріне баулушы, өскелең ұрпаққа тура жол көрсетуші - «тәрбиеші», «ұстаз» болды.  

Сегізінші, билер - адам жанын, мұнын, көңіл- күйін түсінуші, емдеушісі болды. Би лауазымы - 

«психолог», «дәрігер» кәсіптерінде меңгерген.   

Қазақ билері «дала заңдарына» сай қазіргі заманның «әкімі», «халық қалаулысы», «заңгер», «елші», 

«мәмілегер», «саясаткер», «тәрбиеші», «психолог», «дәрігер» т.б. бірнеше лауазымдық өкiлеттiк пен 

лауазымдық мiндеттердiң ауқымын өз бойына жүктелген құрылымдық бiрлiк болып,  елдің тұтастығын, 

бірлігін сақтады.   

Деректер бойынша, қазақ хандығының құрылуына билердің де ықпалы зор болған. Оның ішінде - Асан 

бидің немесе «Асан қайғы» атанып кеткен Хасан Сәбитұлының орны ерекше. Асан би (Хасан Сәбитұлы) 1361-

1370 жылдары аралығында Еділ бойында дүниеге келген. Халидұлы Құрбанғалидің «Тауарих хамса» атты 

еңбегінде атақты Майқы би Асан қайғының арғы атасы деп көрсетіп, Керей мен Жәнібек сұлтандар бастаған 
рулардың Әбілқайыр ұлысынан бөлініп шығуын қолдаушылардың бірі - Асан қайғы болғанын [4; 136 б.] 

баяндаса, қазақтың көрнекті зиялыларының бірі Әлкей Марғұлан өз шығармаларында: «Қазақ хандығының 

құрылуына Асан қайғы ықпал етті» [5; 141 б.] деп көрсеткен.  

Сонымен қатар, «Қазақ хандығы» қоғамдық қорының төрағасы, жазушы  Жарылқасын Боранбай өз 

сұхбаттарының бірінде: «...Асан қайғы мен Есенбұғаның келісімінен кейін ғана Керей мен Жәнібек 

Моғолстанға көшіп келген» [6; 16 б.] деген пікір айтады.  

Жоғарыда айтылған деректер қазақ хандығының құрылуына, өз алдына отау тігуіне билердің нақты 

ықпалы мен себептігі болғандығын нақтылайды. 

Асан бидің (Асан қайғы) жаңадан шаңырақ көтерген қазақ хандығындағы орны турасында қазақтың би-

шешендері туралы жүйелі ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізіп келе жатқан белгілі ғалым, филология 

ғылымдарының докторы Нысанбек Төреқұл өз еңбектерінде: «...Жәнібек, Керей хандармен пікірлес, саясат 

ісіне араласып, олардың ақылғөйі болды»  деп бағалай келе, Асан бидің  Жәнібек, Керей хандарға батысқа - 
Жайық, Жем бойына қоныстануына, ең алдымен хандық үкіметті күшейту, елдің қорғаныс қабілетін арттыру 

қажет екендігіне кеңес бергені [7; 60 б.] туралы баяндайды.  

Шу мен Арал аралығында Қазақ ордасы құрылған кезде Асан Қайғы жаңа мемлекеттің ұраншысына 

айналған. Ішкі саясатта жер-су, жайылым, қоныс үшін қақтығыстар мен қайшылықтарды реттеп, ел-жұрттының 

хал-ахуалын жақсарту мақсатында хан мен қара бұқара арасындағы қарым-қатынасты әділетті тұрғыда шешіп 

отырған. Сыртқы саясатта халқының өсіп-өркендеуіне ұйтқы болып, қазақ қоғамының үлгісін жасаған. Ол 

іздеген «Жерұйық» шұрайлы қоныс ғана емес, елін, жұртын сыртқы жаулардан қорғайтын жол, жаңа қоғамның 

үлгісі, қазақ халқын тарих сахнасында сақтап қалу бағдарламасы[4; 137 б.].  

Қазақ хандығында  Керей мен Жәнібек, Бұрындық билік еткен тұста оларға қызмет еткен  Асан бимен 
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(Асан қайғы) қатар Жиренше, Қотан билер тәрізді бірнеше билер де болғаны аңыз-әңгімелер, шежірелер, 

деректер арқылы белгілі.  

Бізге жеткен  бір мәліметтерде,  Жәнібек ханның тұсында оның  алпыс биі болған делінсе [8; 266 б.], тағы 

бір деректерде оның  ел тағдырын он екі бимен ақылдасып шешіп отырғаны айтылады.  Бидің үлкені - 

Жиренше болған [6;  76 б.].   

Жиренше -  Жәнібек  ханның ақылшысы, сарай биі, шешені әрі  бас уәзірі болғанға ұқсайды. Хан жолға 

шығар кезде әрдайым Жиреншемен ақылдасып отырған, елдегі даулы мәселелерді де осы- Жиренше шешіп 

отырған.  
Асан, Жиренше т.б. билер ханның кемшілігін, қателіктерін айтып, сынап отырған.  

Мәселен, Асанқайғы Жәнібек ханға; 

«...Ай, Жәнібек хан! 

Айтпасам білмейсің,  

Жайылып кеткен халқың бар, 

Аймағын көздеп көрмейсің...» дей келе, уақытша табыстарға масаттанбай, қазақ халқының болашағын 

неге ойламайсың - деп жөнге салып, 

«Айтқан тілді алмасаң,  

Енді мені көрмейсің !..» - деген жырлары сақталған [8; 60 б.].  

Шыңғыс хан, бертін келе, оның ұрпақтары Керей мен Жәнібек негізін қалаған, Бұрындық пен Қасым 

нығайтқан мемлекеттерде, қазақ хандығында билердің жетекші роль атқарғанын, хандардың олармен санасып 

отырғанын байқауымызға болады.  
Алғашқы қазақ хандары Керей мен Жәнібек, кейін Бұрындық пен Қасым хандар тұсында қазақ хандығы 

нығайып, территориясын кеңейтіп, бір орталыққа бағынған, Орта Азияға, Европаға танымал мемлекеттердің 

біріне айналды. Жаңадан отау тіккен мемлекеттің азғандай уақыттың ішінде мұндай жетістіктерге жетуінің  

басты себептерінің бірі – хан жанында үнемі оларға дұрыс жолды нұсқайтын, кемшілігін бетіне тура айтатын, 

от ауызды, орақ тілді «билердің» жүруінен тәрізді. 

Қорытындылай келе, Керей мен Жәнібек, Бұрындық пен Қасым тұсында қазақ хандығының құрылуына 

және  мемлекеттің нығаюына билердің әсері ерекше болды.  
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