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ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ЖУБАТЫРОВА А.Ш
ФРОНТАЛЬ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҦМЫСТАРДЫ ТОПТАУ
Зертханалық жҧмыстарды әртҥрлі белгілері бойынша топтауға
болады: оқу материалының мазмҧны бойынша , ҧйымдастыру формасы
бойынша, басқару тҥріне байланысты, орындалу орны мен уақытына
байланысты, дидактикалық мақсаты мен міндетіне бойынша т.б.
Осылардың кейбірін толығырақ қарастырайық.Оқу материалының
мазмҧны бойынша зертханалық жҧмыстарды келесі топтарға бӛледі:
Физикалық қҧбылыстар мен процестерді бақылау
Физикалық шамаларды ӛлшеу
Физикалық тҧрақтыларды, заттар мен процестердің физикалық
сипаттамаларын ӛлшеу
Физикалық шамалар арасындағы тәуелділікті анықтау
Физикалық заңдарды оқып ҥйрену
Қҧралдар мен техникалық қондырғының сипаттамаларын анықтау
Техникалық қондырғының қарапайым моделін жинау және т.б
«Оқу материалының мазмҧнына қарай бӛлінген зертханалық
жҧмыстың ӛзі сандық және сапалық деп бӛлінеді. Физикалық қҧбылыстар
мен бақылаумен байланысты жҧмыстар сапалық деп аталады. Ал
бақылаулар, ӛлщеулер мен тәжіребиелер орындалатын жҧмыстар сандық
деп аталады» (1)
Ҧйымдатыру формасы бойынша зертханалық жҧмыстар фронталь
және физикалық практикум деп бӛлінеді. Фронталь зертханалық жҧмыста
звеноларға бӛлінген сыныптың барлық оқушылары мҧғалімінің
басқаруымен ибір мезгілде бірдей және қарапайым жабдықтарды
пайдалана отырып, бір жҧмысты орындайды.Зертханалық жҧмысты
орындаудың фронталь әдісінің артықшылығы: бір мезгілде барлық сынып
оқушыларының белгілі оқу есебінің шешімін іздеуге жҧмылдырады,
сыныпты қарапайым басқарумен салыстырғанда жҧмыстың орындалуын
мҧғалімнің тҥсіндіруімен тығыз байланыстырады, жҧмыстың нәтижесін
бірге талдайды және т.б Бҧл әдістің қҧндылығы қорытынды демонстрация
кезіндегідей бір нәтижеден емес,бірнеше нәтижеден шығарылады.
Дегенімен фронталь зерханалық жҧмыстарды орындау кезінде ең
қарапайым қҧрал-жабдқтары пайдаланатындықтан, оқуушылардың қазіргі
техника қҧралдар және қондырғылармен жҧмыс істеу эксперементтік
дағдысын қалыптастыра алмайды.Мҧны физикалық практикум шешеді.
Физикалық практикумның мазмҧны, мақсаты және жҥргізу әдістемесі
4
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мҥлде басқа. Пактикумның негізгі мақсаты ӛтілген оқу материалының
негізгі сҧрақтарын қайталау, жалпылау және терңдету және қазіргі
техникалық қҧралдармен жҧмыс істеу дағдысын қалыптастыру.
Физикалық практикумда оқушылар әртҥрлі жҧмыстар орындайды және
олар фронталь зертханалық жҧмыстарға қарағанда қиынырақ болып
келеді. Физикалық практикумдар физика курсының ӛтілген бӛлімдері мен
тақырыптарын қамтиды және кҥрделі техникалық қҧралдар қолданылады.
Физиканың оқу бағдарламасына практикумның екі тҥрін жҥргізу
ҧсынылады: бір сағаттық және екі сағаттық сабақтар. Әрбір сыныпта
практикумның екі тҥріне 10 сабактан беріледі.Бір сағаттық
практикумдарда әрбір сыныпта 10 жҧьыс орындалады,ал екі сағатқа әртҥрлі 5 жҧмыс. Әр жҧмысқа сынып оқушыларының санына қарай
қондырғының 2-3 данасы дайындалады.
Фронталь зерханалық жҧмыстарға қарағанда физикалық практикум
оқушылардың ӛзіндік эксперементінің ең жоғарғы сатысы болып
табылады. Дегенмен оның орындалуы оқушылардың фронталь
зертханалық жҧмысты орындау барысында алынған білімдер мен
икемділіктеріне сҥйенеді.Басқару тҥріне қарай зертханалық жҧмыстарды
мҧғалімнің ауызша басқаруымен және жазбаша инстукция арқылы
орындалатын жҧмыстар деп бӛледі. Басқарудың екі тҥрінің де
артықшшылықтары мен кемшіліктері бар, сондықтан оны таңдау
жҧмыстың қиындығымен, дидактикалық мақсатымен және оқушылардың
дайындығымен анықталады.
Ауызша басқару әдетте фронталь жҧмысты орындаудың алғашқы
периодында, яғни оқушылардың әлі де болса эксперементтік білімі мен
іскерлігі жоқ кезде жҥзеге асырылады.
Ауызша басқару оқушылардың барлық іс - әрекетін жҥйелі тҥрде
басқаруға мҥмкінік береді. Оқушылардың эксперепменттік іскерлігін
дамытуда ауызша басқару жазбаша инструктаж арқылы орындалытын
жҧмыспен алмастырылады. Жазбаша инструктаж оқушыларға ӛз бетімен
жҧмыс істеуге, ал мҧғалімге- жҧмыстың орындалу барысын толық
бақылауға, қиындықтар және оқушылардың қатесін уақытында анықтауға,
сонымен қатар оларға жҧмыс барысында қажетті кӛмек кӛрсетуге
мҥмкіндік береді.
Толық жазбаша инструкция жҧмыстың аты мен нӛмірі, мақсаты,
қҧрал-жабдықтар тізімі, мазмҧны, жҧмыстың орындалу реті мен әдісі,
қондырғының схемасы мен суреті , ӛлшеулер мен есептеулер нәтижесін
жазуға арналған кесте , ӛлшеулер қателігін есептеу тәсілдері және бақылау
сҧрақтары қамтиды.Орындалу уақытына байланысты зертханалық
жҧмыстар қысқа мерзімді (5-15 мин ) , бір сағаттық (бір сабақ) және екі
сағаттық(екі сабақ) деп бӛлінеді.
Қысқа мерзімді және бір сағаттық жҧмыстар бір-бірімен ьтығыз
байланысты.
Қысқа мерзімді жҧмыстың кӛпшілігі бір сағаттық
5
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зертханалық жҧмыстың элементтерін кӛрсетеді. Екінші жағынан, кӛптеген
бір сағаттық жҧмыстарды бірдей дидактикалық міндеттермен біріктіретін
қысқа мерзімді жҧмыстардың қосындысы ретінде қарастыруға
болады.Қысқа мерзімді жҧмыстар оқушыларда физикалық қҧбылыстар мен
заңдылықтар туралы алғашқы кӛзқарстар қалыптастырды, эксперементтік
іскерлігін дамытады, әсірісе физикалық қҧбылыстарды бақылау іскерлігін,
қарапайым ӛлшеулер мен тәжірибелер жҥргізу, алынған нәтижелерді
талдау, қорытынды жасау. Қысқа мерзімді жҧмысты бір сағаттық
жҧмыстардың ӛзіндік ерекшелігі бар. Олар әрбір сыныптың физика
курсының барлық тақырыбын қамтиды және сабақта ӛтілетін оқу
материалымен тығыз байланысты.Қысқа мерзімді жҧмыстарды сабақтың
тҥрлі этаптарына әр тҥрлі оқу есептерін, сабақтың тақырыбына кіріспе, оқу
мәселесін қою, мҧғалімдердің тҥсіндіруін иллюстрациялау, ӛтілген оқу
материалын қайталау және т.б. шешу ҥшін қосуға болады.
Қысқа мерзімді лабороториялық жҧмыстар барлық сыныптарда
ауызша және жазбаша басқарумен азғантай оқу приборын қолдану арқылы
фронтальды тҥрде және ӛтілетін оқу материалымен тығыз байланысты
орындылды. Оны тараудың немесе оқу тоқсанының соңында жҥргізуге
тыйым салынады.Бір сағаттық және екі сағаттық лабораториялық
жҧмыстар ІХ-ХІ сыныптарда физика курысының ірі тарауы ӛтілгеннен
немесе оқу жылының соңында физикалық практикумда жҥргізуге болады.
Жҥргізу орнына қарай лабораториялық жҧмыстар сыныптық және
сынптық және сыныптан тыс деп бӛлінеді. Сыныптық жҧмыстар сыныпта
сабақ кестесі бойынша немесе сабақтан тыс уақытта жҥргізіледі, ал
сыныптан тыс лабораториялық жҧмыстар – мектептен тыс, сабақтан тыс
уа\қытта мҧғалімнің бақылауынсыз оқушылардың барлығы бірге немесе
жеке звенолармен орындайтын жҧмысы.
Сыныптан тыс жҧмыстарды орындау кезінде оқушылар ҥй заттарын
және
қандай
жасалған
материалды,
тҥрлі
ойыншықтарды,
конструкторладры пайдаланады. Ҥй жҧмыстарын орындау барысында
оқушылар жҧмыстық техникалармен: мҧздатқыш, шаңсорғыш, кір жуғыш
машина, электр қыздырғыш қҧралдар т.б. танысады.
Дидақтикалық мақсаты мен міндеті бойынша лабораториялық
жҧмыстарды келесі топтарға бӛлуге болады:
Жаңа материалды оқу (жаңа білім алу)
Ӛтілген оқу материалын жҥйелеу, жалпылау, қайталау.
Оқушылардың эксперименттік білімі мен іскерлігін қалыптастыру
және оның қолданылуы.
Оқушылардың экспериметтік білімі мен іскерлігін тексеру.
Бірнеше дидиктикалық мақсаты бар аралас жҧмыстар.
Бҧл топтау бойынша лабораториялық жҧмыстардың барлығы іс
жҥзінде қандай да бір дәрежеде аралас боллып табылады, ӛйткені олрдың
барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Оларды орындау кезінде жаңа
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материалды оқумен қатар ӛтілген материалды қайталау, оқушылардың
эксперименттік білімі мен іскерлігін қалыптастыру және оны мҧғалімнің
бақылауы да кездеседі.
Мысалы, «Қозғалмайтын блоктың ПӘК-ін ӛлшеу» жҧмысында жаңа
білімді игерумен қатар, механикалық жҧмыс, жҧмысты есептеуге арналған
формула, жҧмыстың ӛлшем бірлігі, рычаг, кҥштің тепе-теңдігі, рычагтағы
жҧмыстың теңдігі қайталанады және оқушылардың қозғалмайтын блокты
жинау іскерлігі мен оны жҧмысты орындауға қолдану қалыптасады.
Оқушылардың танымдық шығармашылығының сипаты бойынша
лабораториялық жҧмыстар репродуктивті, иллюстративті, жартылай
зертеушілік және зертеушілік деп бӛлінеді.
Әдебиеттер:
Демков В.П. Физика, теория, методика, задачи.. М-2001г
Андроникошвили Э.Л. Лабораторныце работы по физике. М-1961г
Бурова В.А., Никифорова Г.Г Фронтальные лабораторные занятия по
физике. М-1996г
Резюме
(Лабораторные работы можно классифицировать по разным
признакам: по содержанию учебного материала, формам организации,
виду руководств времени и месту выполнения, дидактическим целям и
здачам, виду деятельности учащихся и учителя и др. Авторы статьи
ссылаясь своим исследованиям подробно описывают каждую из них.)
Rezume
Laboratory works can be classified by different signs: by content of study
material, forms of organizations, types of time leading, place of execution,
didactic aims and tasks, types of students’ and teachers’ activities and so on. The
author of article tries to describe all of them in details.
КАЛЛЫКЛЫШОВ Ш. О.
ЮРТА КАК ОБЪЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
САМОВЫРАЖЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА
Юрта возникла в среде скотоводческих племен Центральной Азии
вследствие необходимости иметь легко переносимое разборно-сборное
жилье при частной перекочевке.
Первоначально юрта была сооружена из длинных жердей, соединенных в верхней части. С течением времени она обрела дымовое
отверстие в виде деревянного круга шангарак с перекрестиями посередине,
придающими ему вид легкой полусферы. Каркас состоял из двух частей:
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решетчатого кереге и устанавливаемых на нем жердей уык. Таким
образом, конструкция юрты с круглой стеной и куполовидным верхом
установилась у всех тюрко-монгольских народов, так как жизненный опыт
многих поколений кочевников показал наибольшую оптимальность
аэродинамических
качеств,
сравнительную
легкость
перевозки,
устойчивость частей и деталей, нетрудоемкость сборки и разборки.
Покрытием юрты служит войлок из овечьей шерсти.
Все полоски и ленты, служившие для закрепления частей юрты,
делались из шерсти и хлопка. С течением времени все они стали носить
одновременно
декоративно-художественную
функцию
и
орнаментировались.
В декоративном оформлении юрты большого мастерства достигли
каракалпакские мастерицы. Юрта обладает некоторыми оригинальными
чертами по декоративно-художественному решению и силуэту. Создан
удивительно гармоничный тип убранства, строго соответствующий
конструкции юрты, учитывающий условия жизни, климата и особенности
используемых материалов. В юрте все целесообразно, удобно, красиво.
Деревянный каркас юрты имеет строго конструктивное значение, но
вместе с тем он и декоративен. На легкой и устойчивой решетчатой основе
кереге покоится легкий купол из тонких, изогнутых в нижней части (за 40овом сантиметре от начала) спиц уык, увенчанный полусферой шангарак.
Постепенно суживаясь кверху, создается зрительное ощущение купола.
Кольцо шангарака, стягивающее жерди (спицы) каркаса, украшается
иногда резьбой. Это кольцо двойное, внутреннее тонкое. Оно имеет внутри
выгнутые, перекрещенные спицы, поставленные в один ряд. В перекрестие
они сгущаются, по краям разрежены. В ячейках между перекрестиями
имеются по три коротких шпилек со стреловидным концом - гулдиреуиш.
Они одновременно закрепляют обод с перекрестиями в плоскость
внешнего круга.
Шангарак - одновременно и дымоход, и световое отверстие. Сферическая конструкция его способствует конденсированию воздуха, дождь
и снеговая вода стекает по внешней стороне. Внутри юрты было тепло в
зимнюю стужу и прохладно в летнюю жару.
Внутренность юрты разделялась на правую сторону от почетного
места тор - онг жак и левую от него – сол жак. Правая сторона
предоставлялась мужчинам. Кроме одежды, ближе к входу можно было
держать украшенное седло, сбрую лошади, ловчую птицу, охотничью
собаку с гладкой кожей - тазит. Левая сторона юрты была женской,
хозяйственной, здесь располагались очаг, посуда, на кереге висели
хозяйственные сумочки и мешочки с продуктами.
На правую сторону юрты помещали невесту за занавеской шымылдык
до проведения свадебного ритуала бет ашар. На этой же стороне, ближе к
дверям располагалась роженица. Разумеется, все в свой срок. На левой
8

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл

стороне от тора были деревянная мебель с резьбой сандык и сабаяк, на
которых клали одеяла, мелкую посуду. Рядом висел керги - сумка для
мелких вещей вроде зеркала, расчесок, ниток.
В центре юрты находился ошак квадратных очертаний с невысоким
бортом из кирпича и глины атештан. В нем поддерживали огонь для
обогрева и освещения юрты.
Более богатой по декоративно-художественному украшению была
парадная юрта - отау, называемая также ак отау, боз отау. Она была
больше размером, исключала предметы хозяйственного назначения. В
старину отау ставился для молодоженов родителями жениха, все
убранство готовила невеста.
Все три основные части юрти: кереге, уык, шанарак, а также двери
покрывались естественным красителем коса охристого цвета.
После сборки остова, сопровождаемой некоторыми ритуалами, кереге
обтягивается узорнотканым поясом бел жип шириной 30-40 см. Лицевой
стороной он закладывается внутрь юрты, и ее декоративный крупный
ворсовый и гладкий узор хорошо просматривается находящимся в юрте
через отверстия. Этот пояс, как и все другие, одновременно обеспечивает
прочность и устойчивость главной части юрты. После подъема шанарак и
установки уыков (скрепляемых вершинам кереге на нижнюю часть их
устанавливается широкая (60-70 см) гладкая дорожка кызыл баскур.
Преобладавший тон этого пояса красный, оттого название, означающее
красный главный (основной) кур. Само слово кур связано с понятием
сооружать, строить.
Кызыл баскур имеет плотный безворсовый геометрический узор
ромбических очертании из черной нити. Верхняя ее кромка располагается
у начала изгиба уыков, нижний край проходит по стыку жердей и головок
решетки.
Выше кызыл баскура укладывается ак баскур длиной 12-13 м, и
шириной 40-50 см, лицевой стороной внутрь. Нижний край его стыкуется
верхней кромкой Кызыл баскура, таким образом он приходится прямо на
изгиб дуг уыков. Основная функциональная задача ак баскура предохранитъ ковшу перекрытия от втягивания в широких промежутках
между уыками. Название ак баскура указывает на преобладающее
декоративно-художественное значение, который он приобрел, видимо, с
течением времени благодаря развитию его богатой разнообразной
орнаментальной композиции. Ак баскур имеет белую хлопчатобумажную
основу и ворсовый узор из шерстяной нити. Орнамент ак баскура
многообразен, но есть определенные мотивы и композиционные приемы,
которые повторяются в большинстве из них.
Концы ак баскура не соединяются, а прикрепляются к уыкам над
входом. Это место обычно скрыто декоративным ковриком есик кас 120
см. длины и 30-40 см. ширины, укладываемый также лицом внутрь. По его
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нижнему краю свисают длинные шерстяные шнурки с кистями. К концам
есик каса пришиваются ишки жанбау (или иинбау). Другим концом ишки
жанбау прикрепляется к кереге, составляя таким образом пару
диагональных гирляндов, обрамляющих вход изнутри. Эта полоска
выполнена в комбинированной технике, в ней сочетаются ворсовый и
гладкий узоры шерстью на белом хлопковом фоне. Нижний край имеет
бахрому из витой шерсти, это делает вход юрты очень нарядной изнутри,
входные двери становятся центром отдельной архитектурно-декоративной
композиции.
Декоративно-художественное своеобразие интерьера каракалпакской
юрты можно завершить описанием кызыл куров. Основное назначение их
прикреплять войлоки покрытия к остову изнутри. Пришитые к краям
войлоков, кызыл куры продергиваются между уыками и переплетаются
между собой над тором, образуют сеть из узорчатых нешироких темнокрасный лент, составляющих крупный ромб с четырьмя ромбовидными
ячейками и неполными четырехугольниками по краям. Это один из ярких
примеров того, как в художественном оформлении каракалпакской юрты
декоративность сочетается с функциональностью. Точно такое же
декоративное переплетение образуется на внешней фасадной стороне
каракалпакской юрты, направленной входом на юг. Они состоят из белых
хлопчатобумажных узорнотканых полосок, пришитых по краям задней
половины войлочного покрытия юрты по три на каждой стороне. Другим
концом эти полоски прикрепляются к поясу кереге белдеу.
Перекрещиваясь в центре фасадной стороны юрты, они составляют
сетчатую композицию, чрезвычайно украшают внешний вид юрты. Это
один из первых декоративных элементов юрты, привлекающих внимание
еще издали.
Таким образом, юрта была главным объектом художественного,
эстетического самовыражения народа, она стимулировала развитие и
совершенствование творчества талантливых людей; в юрте и вокруг нее
зарождались и развивались не только декоративно-художественные вкусы
и способности каракалпаков, но и другие формы культуры, как фольклор,
музыка, эпос, обряды, игры; она была средоточием формирования и
развития нравственно-философских воззрений.

1.
2.
3.
4.

Литература:
Алламуратов А. Ак отау Каракалпакстан маданияты, 1993, 1-15
январь
Алламуратов А.
Каракалпакская народная вышивка. Нуекус:
Каракалпакстан,
1977-80с.
Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков.
Москва-Ленинград, 1950- 78 с.
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5. Изобразительное и народно-прикладное искусство каракалпакии.
Каталог. Нукус: Каракалпакстан, 1984-38с.
Rezume
The article deals with analysis of Karakalpak nomads tent as an artistic
folk invention of our ancestors. The author describes it as an ethnic creative
object of the Karakalpak people.
КАДИРОВА М.Х.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ
И УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Известно,
что
основу
работоспособности
человека
составляют специальные знания, умения, навыки, а также
определенные психофизиологические качества (память, внимание,
восприятие и т.д.) физиологические (например, особенности сердечнососудистой, эндокринной систем, мышечно-двигательного аппарата).
Работоспособность человека определяется двумя группами факторов:
физиологического характера - состояния здоровья, т.е. нормальное
функциональное
состояние
основных
систем
половая
принадлежность, питание, сон, общая нагрузка, организация отдыха и
др.; физическое -воздействующие на организм через органы чувств;
степень и характер освещения рабочего места, температура воздуха, шум
и др.
Физическая работоспособность является специальным понятием
спортивной
медицины
и
физиологии
спорта.
«Физическая
работоспособность» (англ. «phуsiса1 wогк сарасitу», «рhуsiса1 регfогmаnсе
сарасitу») обозначает потенциальную способность человека проявить
максимум физического усилия в статической, динамической или
смешанной работе. Физическая работоспособность зависит от
морфологического и функционального состояния разных систем
организма (1).
Физическая работоспособность - понятие комплексное и его можно
охарактеризовать
рядом
факторов.
К
ним
относятся
телосложение и антропометрические показатели; мощность, емкость
и эффективность механизмов энергопродукции аэробным и
анаэробным путем: сила и выносливость мышц; состояние опорнодвигательного аппарата.
Существует достаточно большое разнообразие тестов определяющих
физическую работоспособность, однако наиболее информативен и
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доступен для выявления некоторых физиологических показателей, о
которых идет речь, является тест по методу велоэргометрии.
Функциональная проба, основанная на определении мощности
мышечной нагрузки, при которой ЧСС повышается до 170 уд/мин,
обозначают как пробу Sjostrad (2).
Двигательная активность является естественной потребностью
организма. Нормальная жизнедеятельность сердечно-сосудистой,
дыхательной, нейроэндокринной систем, тканей организма возможна
лишь при определенной организации разнообразной мышечной нагрузки,
она необходима для здоровья человека постоянно.
Физические упражнения оказывают на работоспособность человека
непосредственное воздействие сразу же после их использования,
либо вызывают кумулятивной эффект, в котором проявляется суммарное
влияние многократного (на протяжении нескольких недель или
месяцев) их использования.
Непосредственное влияние физических упражнений на умственную
работоспособность не однозначно. Стимулирующее воздействие
оказывают небольшие нагрузки. Увеличение их интенсивности и
объема не соответствующих подготовленности человека может быть
бесполезным, а при определенных условиях влиять и отрицательно. При
прочих равных условиях, чем лучше состояние здоровья и выше уровень
физической работоспособности человека, тем больше его устойчивость к
умственному утомлению, тем сильнее положительное последствие
разнообразных физических нагрузок.
Для поддержания умственной работоспособности на достаточно
высоком уровне длительное время целесообразно использовать
упражнения средней интенсивности при ЧСС от 130-150 уд/мин.
Достижения науки и техники все больше отодвигают на второй план
физическую работу, отдавая предпочтение умственной с ее сложными
психоэмоциональными нагрузками. Нарушенный
нормальный
физиологический баланс жизнедеятельности организма человека
порождает все новые недуги, ограничивающие его жизнедеятельность. И
все потому, что влияние движений распространяется как на отдельную
систему или функцию, так и на весь организм человека в целом.
Физические упражнения приводят в действие естественные
резервные
силы человека. Ничто не в состоянии возместить нашей нервной
системе то, чем одаривают ее активная работа мышц и оптимальные
физические нагрузки.
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Литература:
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МОЛДЕКОВА И. Ж.
РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
На современном этапе большую роль в развитий любой страны играет
молодежь, поскольку она определяет будущее развитие общества в
целом.Роль молодежи заключается в преемственности социальной
культуры, и построении общества. А так же внедрений проектов в
дальнейшей реализаций многих социальных, политических и культурных
программ.
Молодѐжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и
юности к социальной ответственности. Некоторыми учѐными молодѐжь
понимается как совокупность молодых людей, которым общество
предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их
льготами, но ограничивая в возможности активного участия в
определѐнных сферах жизни социума.
Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодѐжи,
различаются в зависимости от конкретной страны. Как правило, низшая
возрастная граница молодѐжи — 14-16 лет, высшая — 25-35 лет.Молодѐжь
в
значительной части обладает
тем
уровнем мобильности,
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает еѐ от
других групп населения. В то же время перед любым обществом стоит
вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несѐт
страна из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и
интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокультурное
пространство.
Немецкий социолог Карл Мангейм (1893—1947) определил, что
молодѐжь является своего рода резервом, выступающим на передний план,
когда такое оживление становится необходимым для приспособления к
быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам.
Динамичные общества рано или поздно должны активизировать и даже
организовывать их (ресурсы, которые в традиционном обществе не
мобилизуются и не интегрируются, а часто подавляются).
Молодѐжь как особая возрастная и социальная группа всегда посвоему воспринимала ценности культуры, что порождало в разные времена
молодѐжный сленг и эпатирующие формы субкультуры. Их
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представителями были хиппи, битники, стиляги в СССР и постсоветском
пространстве — неформалы.По данным исследования проведѐнного в
июле 2004 г. молодые люди в возрасте 18-24 лет считают кумирами
современной молодѐжи поп- и рок-звѐзд, представителей «золотой»
молодѐжи (52 %), успешных бизнесменов, олигархов (42 %), спортсменов
(37 %). Одно из первых определений понятия «молодѐжь» в отечественной
социологии было дано в 1968 г. В. Т. Лисовским:
Молодѐжь — поколение людей, проходящих стадию социализации,
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные,
профессиональные, культурные и другие социальные функции
Иное и более детализированное определение было дано И. С. Коном:
Молодѐжь — социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального
положения и обусловленных тем и другим социально-психологических
свойств. Именно это определение впоследствии стало основным в
отечественной социологии молодѐжи:
Молодость как определѐнная фаза, этап жизненного цикла
биологически универсальна, но еѐ конкретные возрастные рамки,
связанный с ней социальный статус и социально-психологические
особенности имеют социально-историческую природу и зависят от
общественного строя, культуры и свойственных данному обществу
закономерностей социализации.
Результаты некоторых исследований показывают, что молодѐжь в
целом политична. В выборах участвует более половины молодых людей,
многие из
молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются
[3]
политикой. При чем и политика интересуется молодѐжью достаточно
интенсивно, особенно в период выборных кампаний. Как показал опыт,
активное вовлечение молодѐжи в избирательный процесс было
актуальным и принесло высокие результаты. Организаций партий Жас
Отан» способствовали поддержанию интереса в области политики.
Жас Отан» (каз. жас — молодой, молодѐжь, каз. Отан —
Отечество) — молодѐжное крыло Народно-демократической партии «Нур
Отан», которое было создано в форме общественного объединения на I
съезде «Жас Отана» 14 мая 2008 года в Астане. Организация имеет
филиалы во всех областях страны, городах Астане и Алма-Ате, а также
отделения на районном и городском уровне. В центральный совет
молодѐжного крыла «Жас Отан» входят депутаты мажилиса парламента
Казахстана, маслихатов всех уровней, лидеры молодѐжных НПО, молодые
спортсмены и деятели культуры. Численность организации на 2010 год
составляет более 170 тысяч членов.
Молодѐжное крыло «Жас Отан» разделяет и поддерживает идеи
Народно-демократической партии «Нур Отан»[27]. Заявленная миссия
организации — консолидация молодѐжи Казахстана на основе платформы
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политики президента страны с целью обеспечения модернизационного
рывка в развитии страны, цель — создать сильную и авторитетную
политическую молодѐжную организацию, способную вести за собой
молодѐжь.Для выполнения заявленной миссии и достижения основной
цели «Жас Отан» поставил ряд первоочередных задач, которые
определяют основные направления работы организации:
Консолидация молодѐжи в поддержку политики президента страны.
Данная задача подразумевает обеспечение объединения молодѐжи страны
на государственно-патриотической основе, разработку комплексных мер
по повышению уровня доверия молодѐжи к партии «Нур-Отан»,
дальнейшее укреплению авторитета президента страны в молодѐжной
среде.
Создание эффективной системы развития молодежи. В рамках этой
задачи организацией разработан комплекс мер, с целью обеспечить
эффективное участие молодѐжного крыла «Жас Отан» в процессе
обретения
молодыми
гражданами
страны
опыта
социальноэкономической, гражданской, политической и другой общественнозначимой активности.
Защита прав и интересов молодѐжи — обеспечение полноты и
качества реализации прав и государственных гарантий для молодѐжи,
предусмотренных действующим законодательством.
Расширение социальной базы НДП «Нур Отан» через вовлечение
широких слоѐв молодѐжи в деятельность молодѐжного крыла «Жас Отан»..
Формирование кадрового резерва для партии и государственных
органов. Задача подразумевает создание системы выявления, подготовки и
рекрутирования молодых лидеров, способных стать кадровым
пополнением для партии «Нур Отан» и государственных органов власти.
Литература:
1. Казахский период на молодежном треке ШОС. ИнфоШОС.
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первоисточника 15 августа 2011. Проверено 17 июня 2010.
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ТОНТОВА Г.М.
ӘБІЛҒАЗЫ ХАННЫҢ ТҤРКІ ШЕЖІРЕСІНДЕГІ»
АНЫҚТАУЫШ ЖӘНЕ ПЫСЫҚТАУЫШ МҤШЕЛЕРІ
Тілдің басқа да салалары сияқты синтаксистік қҧрылыс та заман ӛткен
сайын бірден-бірге ӛзгеріп, толығып, жетіліп отырады. Бірақ тілдің
синтаксистік қҧрылысы онша ӛзгерімпаз қҧбылыс емес. Тіл фактілері оның
ҧзақ жасайтын тҧрақты категория екендігін байқатады. Қазіргі әдеби
тіліміз синтаксисіндегі сӛйлем мҥшелері, сӛйлемнің кӛптеген тҥрлері,
сӛйлем мҥшелерінің бір-бірімен байланысу жолдары онша кӛп ӛзгеріссізақ сонау кӛне жазу нҧсқаларында да кездеседі. Ол жазбаларда да қазіргі
тіліміздегі сияқты сӛйлемнің бастауышы бҧрын, баяндауышы одан кейін
келіп отырады. Оларда да қазірдегі сияқты анықтауыш пен толықтауыш
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ӛздерінің анықтайтын, толықтайтын сӛзінен бҧрын орналасып келген
[1;38].
Талданып отырған еңбекте тҧрлаусыз мҥшелердің қазіргі тҥркі
тілдерінде кездесетін тҥрлерінің бәрі кездеседі. Солардың әрқайсысына
және олардың грамматикалық кӛрсеткіші болып тҧрлаусыз сӛйлем
мҥшелерінің ішіндегі анықтауыш және пысықтауышқа тоқталсақ:
Анықтауыш мҥше. Сӛйлемнің анықтауыш мҥшесі екі тҥрлі тҧлғада
кездеседі: бірі – ілік жалғаулы тҧлға, екіншісі жалғаусыз тҧлға.
Бҧл шығармада кездесетін ілік септігінің морфологиялық кӛрсеткіші –
ның/-нің жіктеу есімдігінің бірінші жағына –ым/-ім (менім, бізім) тҥрінде
де жалғанады. Қазіргі әдеби тілімізде дыбыс ҥндестігіне байланысты
кездесетін –тың/-тің, -дың/-дің деген тҥрлер кездеспейді. Ілік жалғаулы
анықтауыштардың барлығы да тәуелдік жалғаулы сӛзге тіркеседі, соны
анықтайды. Орналасуы жағынан ол ӛзінің анықтайтын сӛзінің тікелей
алдында да, одан аулақта да айтыла береді, тек бҧрын келсе болғаны
[2;16].. Мысалы:
Тҥркінің мысалы бар: «Ҥксіз (панасыз) ӛз кіндігін ӛзі кесер» - деген.
Халық аның фарманы бойынша іш қылдылар. Хақанның ҧлҧғ ҧғлының
есімі – Киюк, аның юрты Қамақ дигән иердә еді. Бірінің есімі – Бисолон.
Ҧлҧғының есімі – Мотукен. Шағатай хан ауладиндин иман нҧры илан
машруф болғанларның бҧ әуелі дҧр
Бҧл келтірілген мысалдағы ілік жалғаулы анықтауыштар әр тҥрлі сӛз
табынан болған, Олардың ішінде зат есім де, есімдік те, сан есім де, сын
есім де бар. Бҧл жағдай шығармада кездесетін негізгі сӛз таптарының қайқайсысы болса да, ілік септігінде айтылып сӛйлемнің анықтауышы бола
алатындығын байқатады.
Изафеттік қатынастағы анықтауыштың ілік септігінің жасырын
тҥрінде айтылып, анықталушы мҥшенің тәуелдік септігінде тҧратын тҥрі
де жиі кездеседі. Мысалы:
Шағатай әулетінден падшаһлыққа лайық кіші қалмады. Бағдад хакімі
ойрат ҧрҧғындан болды. Бҧ Шыңғыс хан дастанында зәкір қылынған еді.
Анықтауыштың бҧл тҥрі ӛзінің анықтайтын мҥшесімен изафеттік
қатынаста айтылады да, матаса байланысады. Матасу байланысы
жоғарыдағы мысалдағы сияқты тек екі мҥше арасында ғана болмай, кейде
бірнеше сӛздердің бір-біріне матасып, ҧзақ тіркес болып тҧратыны да
кездеседі. Мысалы:
Оғҧз ханның ҧйғыр таһыфасының ақсақалының ҧғлы бар еді. Әгәр біз
алтыңызның һәм сізден болған ҧғланларыңызның – баршаңызның ағызы
бір болса, ҧзақ иыллар уа кӛп кҥнлар бҧ юртлар қолыңыздан шықмас.
Тарқан хатҧнның атасының інісі ҧғлы бар еді Айналжық есімлі.[3;36]
Бҧл мысалдың бірінші сӛйлеміндегі Оғҧз ханның ҧйғыр таһыфасының
ақсақалының деген ілік жалғаулы бірнеше сӛздер бірі екіншісіне
байланыса, соны анықтай келе бәрі жиналып ҧғлы деген тәуелдік
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жалғаулы сӛзбен ҧштасып тҧр. Кейінгі сӛйлемдердегі ілік жалғаулы
бірыңғай және бірыңғай емес анықтауыштардың ара қатынастары да осы
тәріздес.
Анықтауыштың екінші тҥрі – ешбір жалғаусыз айтылып, ӛзінің
анықтайтын
мҥшесімен
қабыса
байланысатын
атау
тҧлғалы
анықтауыштар. Мҧндай функцияда жиі кездесетін сӛз таптары – сын есім
мен сан есім, сілтеу есімдігі мен есімше. Бҧлармен қатар, ӛзі тіркесіп
тҧрған сӛздің тегін, сындық сапасын білдіретін зат есімдер де атау тҧлғада
айтылып, анықтауыш қызметін атқарады. Мысалы:
Ғақыллы уа мағырфатлы кіші еді. Яхшы уа яман халық баршасы
келгендин соң, ол – Оғуз хандан қалған уалаятлар, уа елләр, уа ӛлік һәм
тірік маллар баршасы бҧ айтқан падшаһ задаларның ҧлҧғына ҧлҧғша уа
кішісіне кішісе берді. Бҧ игірме тӛрт ҧғҧл некахлы хатҧнлардан еді. Андан
соң Оғҧз хан ясотқан алтҧн ҥйні тіктірді. Уа дахы оң яқда башына алтҧн
тауық беркіткен қырық қҧлаш ағашны қадатды, уа сол яқда башына кҥмҥш
тауық беркіткен қырық қҧлаш ағашны қадатды. Ӛгдәй ханның тӛрт мағта
бір хатҧны уа алтмыш кәнизәгі бар еді. Екісі арашында ҧлҧғ соғышлар
болды. Шағатай хан – айбатлы уа ғайратлы падшаһ еді. Падшаһның даһы
бір Мҧңлы есімлі кәнизәгі бар еді. Хан ауға кеткенде, сатылмыш һатҧн ол
кәнизәкні Шире-Ҧғҧл деген Мағҧлға берді. Хан аудан қайтқач, ол
кәнизәкні сҧрады[3;72].
Атау тҧлғалы зат есімдер кейде теңеу мағынасында қолданылып ита
анықтауыш қызметін атқарады. Қазіргі әдеби тілімізде –дай, -дей
жҧрнақтары арқылы туынды сын есімге айналып тҧратын мҧндай сӛздер ӛз
анықталушыларымен кібі (сияқты, тәрізді, секілді) деген шылау арқылы
байланысады. Мысалы:
Мҧңлы хан дахы яхшы падшаһ еді. Ол дахы бірнеше иыллар ит иеп,
қымҧз ішҥп, қҧяш, ай кібі сҧлуларны қҧшҧп, кӛне суы кібі иорғаларны уа
иел кібі югірҥкләрні мінҥп, кӛңілі тілеген иерлерге ҧшҧп ҧғлы Деңіз ханны
ӛз орнына отҧртҧп тігі дҥнияға сафар қылды.
Келтірілген мысалдағы анықтауыштар қҧрылысы жағынан да алуан
тҥрлі. Олардың ішінде ғақылды кіші, тірік маллар, алтҧн ҥй, кҥміш тауық,
тӛрт ҧғыл, сатылмыш хатҧн ол кәнизәк, т.б.дегендер тәрізді дара
анықтауыштар да, игірме тӛрт ҧғыл, қырық қҧлаш ағаш, мҧңлы есімлі
кәнизәк, Шире-Ҧғҧл деген мағҧл, т.б.дегендер сияқты кҥрделі
анықтауыштар да бар. Осылармен қатар шежіреден ҥйірлі
анықтауыштарды да кездестіруге болады. Бірақ оның шежіреде кездесетін
негізгі тҥрі жоғарыдағы мысалда келтірілгендей Оғҧз хан ясатқан және
Аның яқтында кҥміш кен, яғни кҥшім шыға тҧрған иері бардҧр, - дегендегі
кҥміш шыға тҧрған дегендер тәріздес есімшелі тіркестер.
Қҧрылысының қандай тҥрде болғанына қарамастан атау тҧлғалы
анықтауыштардың барлығы да ӛз анықтайтын сӛзінің тікелей алдында
айтылады да, онымен қабыса байланымады. Анықтауыштың бҧл тҥрі
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сӛйлемнің қай мҥшесі болып тҧрғанына қарамастан есім сӛзден болған
мҥшенің барлығын да анықтай береді.
Пысықтауы мҥше. Шығармада пысықтауыш мҥшелер негізгі ҥш
тҥрлі тҧлғада кездеседі: бірінші, барыс, жатыс, шығыс жалғауларының
мекендік, мезгілдік,себептік, мақсаттық мағынада айтылған тҥрлері;
екінші, іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, амал-сынын, себебін білдіретін атау
тҧлғалы ҥстеулер, кӛсемшелер, есімшелер, т.б.:ҥшінші шылау сӛзді
тіркестер. Мысалы:
Анден соң Таңқыр уалаятында барды. Ӛгдей хақан толы ханны он
мың кіші илан ілгәрі ибәрді, ӛзі аның артындан ақырын-ақырын юрді.
Мҧндағы сиректеліп терілген пысықтауыштар ішінде жоғарыда
аталған ҥш тҥрлі тҧлғаның ҥшеуі де бар: анден соң – шылаулы тіркес;
уалаятында, артҧндан – септік жалғаулы сӛздер; ілгері, ақырын-ақырын –
атау тҧлғалы ҥстеулер, т.б.
Шығармада қазіргі әдеби тілімізде кездесетін пысықтауыштар
тҥрлерінің бәрі де кездеседі. Мысалы:
Малларның қышда итін иеділәр, уа язда сҥтін ішділәр, уа терісін
киділәр. Татар халқы ол уақытда Шҥршітке яқын тҧрор еді. Ол алтҧнны
алғачта ол қарт офат болды. Ҧрышда Қара хан басына оқ тиді. Андан соң
шондай суық болды ки, кӛп кішіләр қолдарын қойынларындан
шықармадылар. Солахдан (бітімнен) ҥміт ҥзгән Шыңғыс хан Оң хан ҥстіне
атланҧп юрді. Мағҧлны соңындан сӛйлерміз. Емді мақсуддан қалмайық.
Тарих алты юз ҥшде ва бешін иылында Жошы ханның ҧғлы Батуны, ва
ӛзінің ҧғлы Кҥйікні, ва Толы ханның ҧғлы мануны, ва Шағатай ханның
ҧғланларыны рус, ва Черкас, ва Болғар, ва Туран, ва Башқырд, ва ғайыр
уалаятларыны фатих қылмақға ибәрді. Екі иылдан соң Ӛгдай хақан хан
болды. Кҥнләрдә бір кҥн, хан ялғыз отырғанда айтды. Ҥш айға ше ҧлҧғ
ҧрышлар болды.
Бҧл мысалдағы сиректеліп терілген пысықтауыштардың барлығы да
іс-әрекеттердің болу мезгілін білдіріп тҧрған мезгіл пысықтауыштары.
Қҧрамдары жағынан да, сӛз табы жағынан да олар әр тҥрлі.
Мҧнда сӛз табы жағынан мезгіл мағыналы зат есімнің жатыс
септігінде айтылған тҥрі де (қышда, язда, ол уақытда, бешін иылында,
ҧрышында) ӛткен шақтық есімшенің және –қан, -ған формалы кӛсемшенің
(қазақ тілі тҧрғысынан алғанда бҧл да есімше) атау немесе жатыс
жалғаулы тҥрінен де (келгенде, алғанда, ҥміт ҥзгәч), шығыс жалғаулы зат
есімнің, есімдік пен есімшенің соң шылауына тіркескен тҥрі де Шыңғыс
хандан соң, андан соң, екі иылда соң) мезгіл пысықтауыш болып тҧр.
Бҧлармен қатар мезгіл мәнді сан есімнің зат есіммен тіркескен тҥрі де,
болмаса мезгілдік мәні бар кейбір тҧрақты сӛз тіркесі де (алты юз отыз
ҥште, кҥнләрдә бір кҥн), ше (шейін) шылауы жетегінде айтылған сӛздер
тіркесі арқылы да мезгіл пысықтауышы болған.
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Шығыс жалғаулы еім сӛздер мен есімшелердің бері, берлі демеуіне
тіркескен тҥрі де (ол замандан берлі ҥш юз иетміш екі иыл болған) мезгіл
пысықтауышы функциясында жиі ҧшырайды. Айтылғандармен бірге
мезгіл пысықтауыш қызметінде соңындан, алдындан, бҧрын, ерте, емді
(енді) дегендер тәріздес ҥстеулер де жиі кездеседі. Шежіреде кездесетін
пысықтауыштың екінші тҥрі – мекен пысықтауышы. Мысалы:
Оғҧз хан тамҧм мағҧл ва татар елінің ғаскәріні жҧмығ қылып,Талаш
ва Сайрамға келді. Андан қайтып Самарқанд келді. Андан соң Таңқыт
уалаятына барды.Жайық суының кҥншығысы тарафында яйларсын.
Қышлықда Ара қҧм, Қара қҧм, ва Сыр суының бойында, ва Аму суының
аяқында қышларсын. Жошы бҧға атасы орнында отырды. Бҧ сӛзні
ешіткенден соң ҧйғыр халқы ордада отҧрдылар. Кеш болған ол шаһардан
шықҧп Ӛркініш келді. Арқа тарафындан беш-он кіші ӛзбек уәзірге келді.
Біз ғана ел илан мҧнда келдҥк. Біз мҧндан не ҥшҥн кіші ибәр ми
депфікірде тҧрадҧр едҥк. Ӛгдай хақан Толы ханны он мың кіші илан ілгері
ибәрді. Қиятның мағынасыны иоқарыда айтдҧқ. Сҧлтан Санжар – Мазы
Румдан бері уалаятларының ғаскарын алҧп, Тҥркстан ҥстіне барҧп, Қара
хытай Кӛр хан илан соғышды.
Ескеруді керек ететін бір нәрсе, мекен пысықтауышы қызметінде
қолданылған барыс жалғаулы сӛз, кӛбінесе, барыс жалғауының жасырын
тҥрінде айтылады және ондай сӛздердің кӛпшілігі, негізінде, жалқы
есімдер. Мысалдағы Талаш, Самарқанд, Ӛркініш – дегендер айтылғандай,
барыс жалғауының жасырын тҥрінде тҧрған жалқы есімдер.
Сӛз табы жағынан алғанда мекен пысықтауышы болып тҧрғандар зат
есім мен есімдік және мекен ҥстеулері. Бҧлар барыс, жатыс, шығыс
жалғауларында және бері шылауына тіркесуі арқылы мекен пысықтауышы
болып тҧр.
Шығармада пысықтауыштың себеп мәнді тҥрлері де жиі кездеседі.
Мысалы:
Алтан хан Балықда отырғанда қара хытайның бір сардарны бір кҥнәһ
ҥшін ӛлтірген еді. Хақан ол тимуршінің һәр бізі ҥшін бір ашрафы алтҥн
берді. Ғаскарның кӛбірегі ғофонат (іріп-шіру) захматындан қырылор.
Ҧғылын яш келінні сҥюмайдҧр, сҥймәгәнлікден алған кҥнден берлі бір
иерде ятмайдыр. Кҥндік рызықым азлықындан ғасардан артқа қалдҧм.
Шыңғыс хан илан соғшарға қуаты келмегеч қашып Найман Бойроқ хан
қатына барды. Андин соң Аман хан ҧғланлары Хау ва Назар – Асыбны
такрар шабҧп харап қылғандан қызыл башлар қорқҧп қашҧп кеттіләр.
Бҧл мысалға қарағанда себеп пысықтауышы функциясында
қолданылатын – шығыс жалғаулы ӛткен шақтық есімше (сҥймегенлікден,
харап қылғандан) –қан, -ған формалы кӛсемше жетегінде айтылатын
кейбір тіркестер (қуаты келмеген) зат есімнің шығыс жалғауында
айтылып, себептік мәнді білдіретін кейбір тҥрлері (захматындан,
азлықындан) мен ҥшҥн шылауына тіркескен тҥрі (кҥнәһ ҥшҥн, бізі ҥшҥн).
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Шығармада мақсат пысықтауыштары да жиі ҧшырайды. Мысалы:
Падшаһлары ӛзләрін сақлатмақ ҥшін бірнеше кіші тағайын қылалар
еді. Атам ғаскар тартып мені ӛлтірмеге келедҧр. Хақан дархан Маңсар
ноянны екі мың кіші илан хақиқат халны білмәк ҥшін Шорамонға қаршы
ибәрді. Ҧйғыр халқы барша кӛшіп кеткен елләргә сҥйінші алмақға бір кіші
ибәрділәр. Сҧлтан Мҧхамаед Хорезм шаһ еллі мың кіші илан Отырар
уалаятын сақламаға қойып еді.
Мақсат пысықтауышы қызметінде кездесетіндер –мақ, -мек формалы
қимыл есімінің барыс жалғаулы тҥрі мен ҥшҥн шылаулы тҥрі.
Шығармада пысықтауыштың тағы бір кездесетін тҥрі – іс-әрекеттің
қалай болғандығын білдіретін амал пысықтауышы. Мысалы:
Таян хан қатты жараһатланды. Бойроқ хан қатындан кіші қашҧп келҧп
хабар берді. Ӛзі оның артиндан ақырын-ақырын юрді. Ол аға, ініләріне
Бату хан дәстҥрі илан ғамал қылды. Ол кіші башдан аяқ сӛйлеп берді.
Ерқал-Хауажа бек ҧзақ яшады. Сауалсыз, жауапсыз ӛзі кірер, ӛзі шығар.
Мысалдан байқалып тҧрғандай амал пысықтауышты функциясында
қолданылғандар етістіктен болған мҥшеге тіркесе айтылған сын есімдер
(ҧзақ, сауалсыз, жауапсыз, қатты) кӛсемшелер (қашып келіп) ҥстеулер(
ақырын-ақырын) ҥстеу мәніне айналыңқыраған кейбір есім сӛздер ( Бату
хан дәстҥрі илан, башдан аяқ).Қҧрылыстары жағынан алғанда
пысықтауыштардың барлық мҥшелері де бірде дара, бірде кҥрделі болып
екі тҥрде кездеседі. Бҧл екі тҥрдің екеуі де талданған мысалдарда бар.
Осылармен қатар пысықтауыштың кейбіреулері – Шыңғыс хан илән
соғушорға қуаты келмегеч қашып Найман Бойроқ хан қатына барды. –
деген сӛйлемдегі қуаты келмегеч деген тәрізді ҥйірлі мҥше тҥрінде де
кездеседі.Қазақ тілінің қазіргі синтаксистік қҧрылысында кӛне заман
ескерткіштері былай тҧрсын, тіпті ҥстіміздегі ғасырдың ғасырдың
бастапқы жылдарынан сақталған жазбаларға қарағанда да кӛптеген
ӛзгерістері, жаңалықтары бар. Ондай жаңалықты былайша қарағанда, кӛне
заманнан бері қарай ӛмір сҥріп келе жатқан сияқты болып кӛрінетін, бҧрын
да болған, қазірде де бар деп айтылатын синтаксистік амал-тәсілдің немесе
белгілі бір синтаксистік конструкцияның бойынан да табуға болады.
Сӛйтіп бҧл еңбекте сӛйлем мҥшелерінің қазіргі тілдерде кездесетін
тҥрлерінің бәрі де бар. Олардың басқа мҥшелермен синтаксистік
қатынастарында да айтарлықтай ӛзгешеліктер де жоқ.Сонымен біз сӛз
еткенғ яғни Әбілғазының ескерткішінің грамматикалық қҧрылысы ӛзінің
бастапқы қалпын ҧзақ замандар бойына сақтап қалатын анағҧрлым
тҧрақты категория екенін қазақ тілінің синтаксистік қҧрылысымен
салыстыра қарау арқылы байқауға болады. Қазіргі әдеби тілімізде
кездесетін сӛз тіркестерінің, сӛйлем қҧрылыстарының негізгі тҥрлері ХҤІІ
ғасыр жазу нҧсқаларында да кездеседі.

21

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл

. Әдебиеттер:
1.Қордабаев Т.Р. Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі. Алматы,1996
2.Әбілқасымов Б. Әбілғазы ханның «Тҥркі шежіресі» және оның тілі.
– Алматы: Арыс,2001
3.Әбілғазының «Шежіре-и тҥрки» кітабының 1871 жылғы
П.И.Демезон нҧсқасы.
Резюме
В данной статье рассматриваются некоторые синтаксические
особенности в произведении «Родословное древо тюрков» Абулгази хана.
Resume
In this article is regarded the such syntactical specialties in producing
«Genealogical Tree of Turks» by Abulgazy khan
ШАЯХМЕТ Г. Ш.
БАСТАУЫШ КЛАССТА ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ
Бастауыш білім – ҥздіксіз білім берудің баспалдағы. Білім, дағды,
іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып табылады. Біздің міндетіміз –
білімнің жаңа ҥлгісін жасап, белгілі бір кӛлемдегі білім мен білік
дағдыларын меңгерту, оқу мен тәрбие ҥрдісін ҧйымдастырудың сан тҥрлі
жаңа әдіс-тәсілдерін іздестіру, жаңа технологияларды сабақта тиімді
пайдалана білу. Білімге деген сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын
оятып, ынтасын арттыру.
Білім берудің басты міндеттері:
оқушының ӛзін қоршаған, ӛмір сҥретін жаңа табиғи және әлеуметтік
ортаға ҥйренуін, онда жаңа әлеуметтік мәртебе – оқушы мәртебесін
қалыптастыру;
оқу, ойын, еңбек, қарым-қатынас т.б. сияқты әрекет тҥрлерін қажетті
деңгейде меңгерту.Жаңа буын оқулықтарының ғылыми негізі ретінде
дамыта оқыту жҥйесі алынып отыр. Дамыта оқытуда баланың ізденушілікзерттеушілік әрекетін ҧйымдастыру басты назарда ҧсынылады. Сабақ
тӛмендегідей қҧрамдас бӛліктерден тҧрады:
- оқу мақсаттарының қойылуы;
оны шешудің жолын бірлесе қарастыру;
шешімнің дҧрыстығын дәлелдеу.
Бҧл ҥшеуі дамыта оқытудың Д.Б.Эльконин, В.В:Давыдов жасаған
жҥйесінің негізгі компоненттері. Оқушы алдына оқу мақсаттарын
қоюда ешқандай дайын ҥлгі берілмейді. Мақсатты шешу іштей талқылау,
сосын жинақтау арқылы жҥзеге асады. Мҧғалім сабақ процесін
ҧйымдастырушы, бағыттаушы адам рӛлінде. Шешім табылған кезде әркім
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оның дҧрыстығын ӛзінше дәлелдей білуге ҥйретіледі. Әр оқушыға ӛз ойын,
пікірін айтуға мҥмкіндік беріледі, жауаптар тыңдалады. Әрине,
жауаптардың бәрі бірдей дҧрыс бола бермейді. Дегенмен, әр бала жасаған
еңбегінің нәтижесімен бӛлісіп, дәлелдеуге талпыныс жасайды, жеке
тәжірбиесін қортындылауға ҥйренеді. Баланың тапқырлығын, зерделілігін
дамытатын шығармашылық тапсырмалар ҥлкен нәтиже береді. Мысалы:
Әдебиеттік оқу сабағы. 4 класс. Н.Ақышевтың «Компьютер жанындағы
жанжал» әңгімесі бойынша ӛтілген сабақта мәтіннің мазмҧны талданып
болған соң, сҧрақ қою арқылы әңгіме жҥргізіліп, оқушылардың ӛз ойларын
жҥйелі дәлелдеп жеткізуге кӛңіл бӛлінді.
- Әңгіме неден басталады?
- Оқиға қалай ӛзгерді?
- Әңгімені қалай жалғастырар едің?
- Автор осы әңгімесі арқылы не айтқысы келді?
Дамыта оқыту сабқтарында жаңа материалды таңдауға зор кӛңіл
бӛлінеді. Ӛйткені талданбаған шығарма бала жҥрегіне жетпейді деп
есептелінеді.
Ізденіс барасында мҧғалім әр баланың кӛңіл-кҥйін
бақылауға, ой-пікірін байқауға мҥмкіндік алады. Ӛз тәжірбиемде сабақ
сапасын арттыру, жақсы білім дәрежесіне жетуде әр тҥрлі әдіс-тәсілдерді
қолданудамын. Мысалы: эврестикалық әдіс, оза оқыту әдісі, деңгейлік
оқыту, т.б. Ӛздік жҧмыс балалардың шығармашылық әрекеті мен ынтасын
дамытуда зор әсер білдіреді. Ӛздік жҧмыс тҥрлерін әр пәннің ӛзіндік
ерекшеліктерін ескере отырып, алдын-ала жоспарлап отыру керек.
Кҥнделікті сабақта қолданылатын ӛздік жҧмыс тҥрлері:
сурет бойынша есеп қҧрастыру;
жҧмбақ есептер, ребустар шешу;
сӛзжҧмбақ қҧрастырып, шешу;
тест қҧрастыру.
Әдебиеттік оқу. 4 класс. «Жылқы. Жылқышы».
Тӛрт тҥліктің бірі жылқы малы жайлы тҥсінік беру мақсатын кӛздеген
сабақта оқушылардың сӛйлеу шеберлігін жетілдіру, белсенділігін арттыру,
шығармашылық қабілеттерін дамытуға баулу қарастырылады. Аралас
тҥрде ӛтетін сабақта сҧрақ-жауап, сахналау, баяндау, кӛрнекілік, жинақтау
әдістері қолданылады. Алдымен ҥй тапсырмасын тексеріп, қортындылап,
ой тҥйінделеді. Сосын жаңа сабақ барысы талқыланады. Оқушылардың
бҧрынғы білімдері еске тҥсіріледі.
* Тӛрт тҥлікті атату.
* Тӛрт тҥліктің ішіндегі жҥйрігі, адамға серігі және кӛлігі қай жануар?
* Жылқы жылы
* Жылқы жҥрісі
Мәтінмен жҧмыс. Мәтін мазмҧнын тҥсіндіру, оқыту. Мәтінді талдау.
Әңгіме кімнің атынан баяндалған?
Қос деген не?
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Жылқы етінің қасиеті қандай?
Жылқының адамға пайдасы қандай?
Жаңа сабақты тиянақтау.
Мәтіннен табиғат кӛрінісін беретін жолдарды тауып оқу;
Мәтіннен жылқының аналық мейірімі жӛнінде айтылған тҧсын тауып
оқу;
Шығармадағы мақал мағынасын тҥсіндіру;
Қортындылау.
Қазақ халқы жылқыны неге ерекше қастерлеген?
Жылқыға байланысты ҧлттық ойындарды ата
Не білеміз?
Нені білдік?
Нені білгім келеді?
Жылқысуыққа
ҥ Терісінің иісіне
Батырлар
мінге
тӛзімді, кӛлік, тамақ, жылан жоламайды. Еті аттар
туралы,
сусын,
ауруға
ем салқында
қатпайды, жылқының
тҥрлері
жануар
таза су ішеді, қҧнарлы туралы
шӛп жейді.
Сол сияқты баланы ойлауға ҥйрететін тәсілдердің бірі – салыстыру
әдісімен сабақ жҥргізе отырып, оқу материалын оңай кӛрнекті етіп
ҧсынуға мҥмкіндік алады. Бала қиялын дамытуға септігін тигізеді.
Міне, осындай озық технологиялырды тиімді пайдалану арқылы
бастауыш класс оқушыларының пәнге қызығушылықтарын арттыруға
болады. Бҥгін жас - біздің келешегіміз екенін есте сақтағанымыз жӛн.
ЖУКЕНОВА Г.Б., КАНИЕВА К.
БІЛІМ БЕРУДІҢ АҚПАРАТТАНДЫРЫЛУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ
БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ
МОТИВАЦИЯСЫ
Білім беру жҥйесі ақпараттық техналогиялардың жетілуіне қарай,
қазіргі уақытта ӛте жедел қарқынмен дамуда. Болашақ мамандардың
кәсіби біліктілігі осы жағдайға мотивациялануы қалыпты кӛрсеткіштер
қатарына жатады. Болашақ мамандар яғни білім саласында жҥрген, оқу
ақпаратын кҥнделікті қолданатын білім алушылар, осыған орай кәсіби
тҥрде мотивациялануы заңды қҧбылыс ретінде танылады. Демек біз осы
тақырыпта мотивацияның ақпараттық дамудың кәсіби білім беруде орын
алуы қандай болмақ?, Мотив сӛзі мағынасында, болашақ мамандар нені
білуі керек?, деген сҧрақтардың мәселесіне тоқталатын боламыз.
Алғашқы сауал бойынша, мәселе ретінде бҥгінгі кезеңдегі заманауй
ақпаратты қоғамдағы даму бағытының жалғасы, білім беру саласына да
тоқталмай кетпеу мҥмкін емес. Яғни заман талабына сай, жаңадан
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шығарылып отырған ақпарат техналогияларын білім беру саласында
пайдалану. Ғылымды жетілдірудегі бҧл игіліктің орны әрине ерекше.
Тақырыптың маңыздылығы да осында. Ӛзіміз білетін кҥнделікті қолданып
жҥрген компьютер, радио, аудио, бейне кӛрсетілім қҧрылғылары, ақпар
алу кӛзі білім саласына тиімді қолданылады. Ғылыми ақпарат кӛздерін
сақтау мен жетілдіруде орны ерекше. Арнайы аудиториялардағы
интерактивті кӛрнекіліктер, тҥрлі теориялардың іс жҥзінде қолданысқа
енуін қамтамасыз ететін, лабараторямен, зертханалар, эксперименттік
орталықтар, лингафондық кабениеттер т.с.с білім беруге негізделген
орындар, нақты, сандық, сапалы бейнелі кӛріністерімен, жадқа ҧғынықты
әсер ететін ақпарат жетістіктерімен білім алушыға жан-жақты қолдануына
жағдай жасайды.
Иоганн Гуттенбергтің бҧқаралық ақпаратты ойлап табуы, кезеңді таң
қалдырған, жаңалықтар ӛзгерісін эканомика мен комерция, саясат пен
қоғамдық қатынастар, әдебиетпен идеология салаларында аса қарқынды
жылдамдықпен тездетті. Ақпаратық әлемде тоқтала кететін мәселе ол
кӛптеген инфармацилық жобалардың жҥзеге асуы, соның ішінде World
wide web гипермәтін , мультимедиа, және глобальді компьютер желілерін
(сеть) біріктіріп, бҧқаралық ақпарат буын ашты. Web аса қарқынмен дами
келе, баспа әлеміне де кӛптеген ӛзгерістер енгізіп отыр. Сол себептен
әлемнің тҥкпір-тҥкпірінен жарнама, жаңалықтарды жеткізуге әркімнің
мҥмкіндігі мол [1,5б].
Яғни ақпарат алу, жинақтау, оны тарату болашақ мамандық иегерлері
мен кез келген адамның қолынан келеді деген сӛз.
Кітап, әдістемелік қҧрал, оқулықтардың еш қиындықсыз басылып
отыруы, бҧларды әрбір адамның қолдана білуі, оған қоса электрондық
оқулықтардың шығуы, болашақ мамандардың білімдерін жетілдіруіне
арналған таптырмас ақпарат кӛздері болып табылады. Білім беру
жҥйесінде арнайы оқу орнының білім алушылары, ӛз мамандықтарын
арақашықтықтан оқыту әдісі бойынша алып жатқандығы да таң қаларлық
жағдай емес.
Екінші сауал бойынша Білім берудің ақпараттандырылуы болашақ
мамандардың кәсіби тҥрде мотивациялануына алып келеді. Мотивацияны
біз бҧл тҧрғыда қалай тҥсінеміз? Тоқтала кетсек мотив (латын сӛзі қозғаймын) іс-әрекетпен қылықтардың жасалынуына итермелейтін,
материалды немесе идеалды ҧстам. А. Леонтьев пікірінше: «мотивтің
пайда болуына себепші болатын қажеттілік, ол іс-әрекеттілік мотив ақылы
жҥреді» (яғни мотивтендірілмеген іс-әрекет, ол ӛзін бақылаушысымен
субьектісінен жасырын болғандығы). Іс-әрекет кей кезде бірнеше (яғни
жартылай мотивтендірілген болып табылатын) мотивтің басын қҧрайды,
ол кезде бҧл мотив бірнеше қажеттіліктерді қанағаттандырылуға арналуы
мҥмкін.
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Біз болашақ мамандарды кәсіби біліктілігін арттыру ҥшін ақпаратты
пайдалану іс-әрекетін мотивациялы тҥрде ҧштастыруымыз керек. Демек ісәрекет мотив арқылы жҥрсе, білім беру саласында алға қойған мақсатты
осыған қарай бағыттағанымыз абзал.
Ең бір маңызды мәселелердің бірі – бҧл іс-әрекеттің – кең мағынада
қозғаушы кҥш жайлы мәселе, яғни оның мотивтері туралы мәселе. Мотивқазақша ҧғым бойынша тҥрткі немесе себеп дегенге саяды. Болашақ
маманның қандай да әрекеті оның алдына қойған мақсаттарына,
міндеттеріне байланысты анықталады. Егер мақсат болмаса, әрекет те жоқ.
Іс-әрекет адамда белгілі бір тҥрткіге байланысты туады. Мотив мақсатқа
ойысады. Адам мамандығында алдына тҥрлі мақсаттар қояды.
Мақсат – болашақ адамның белгілі бір істі орындауға талпынуы. Ол
«Адам не ҥшін әрекет етеді?» - деген сҧраққа, ал мотив – «Адам неліктен
әрекет етеді?» - дегенге жауап береді. «Мақсат- не ҥшін?, ал мотив –
неге?» - сҧрағына жауап береді. Осыған орай, мысалға ӛздеріңнің неге
оқуға келгендеріңе жауап іздеңдер! Мысалы: біріншісіне, «Сенің мақсатың
қандай?», сҧрағына «Мақсатым – оқуды ҥлгілі бітіру және мамандық алу»,
деп жауап беру заңдылық. Екінші, «Неменеге, не себептен оқуға келдің?»,
деген сҧраққа, «Оқу орнына тҥсу, ӛзім ҥшін қажеттілік болар», деген
мотивтің жауабын алуға болады [3,114б].
Іс-әрекеттің мақсаты дегеніміз – сол іс-әрекеттің тҥпкі нәтижесін кӛру
ҥшін алдын-ала санада болжам жасау. Мақсат болашақ маманның
әрекетінің сипатын, әдіс-тәсілдерін анықтайды, соларды маманның ӛзі
белгілейді және әрекет ҥстінде жҥзеге асырады. Іс-әрекетте ҥлкен,
ауқымды мақсаттың адамдары қиыншылықты жеңе алады, алған жолынан
таймайды. Адамның әрекеті әдетте бір мотивппен шешілмейді , ол әр тҥрлі
жағынан – алыстағы, не жақындағы, не жалпы мақсат пен мотивтер болуы
мҥмкін [3,115б].
Болашақ маманның немесе адамның кәсіби білім алуын жетілдіру ісәрекеті оның ӛз алдына қойған мақсатымен сипатталады. Егер мақсат
болмаса жоғарыда сӛз еткендей іс-әрекет те болмайды, тек жеке кездейсоқ
қимылдар ғана болады. Адам ӛз алдына белгілі мақсат қана қоймай бірдеңе
істейтін кездері де болады. Бірақ естен шығармаға тиіс қағидалар да
кездеседі. Әр жағдайда адамның әр-әрекеті бір қалыпты деуге болмайды.
Яғни кенеттен болған тосын жағдайда, мақсатсыз бір қылықтар орын алуы
мҥмкін, оның ӛзі дҧрыс немесе бҧрыс, қай бағытқа ауысары белгісіз.
Болашақ маманның білім беру жағдайында кәсіби біліктілігін нақты
айқындау ҥшін мотивациялы тҥрде, тҥсіндіре кетсек іс-әрекет
жасауындағы мҧқтаждылық кӛрінісінде мынадай мәселелерді қаперіне
алуы тиіс. Яғни ақпарлы тҧрғыдағы білім беру жағдайында жасалған
кәсіби іс-әрекетте әр тҥрлі жағдайлардың орын алуы сӛзсіз. Демек
адамның іс – әрекетінің бӛлек саласы – әрекет деп аталады. Бҧл да мақсат
пен мотивтер арқылы жҥзеге асады. Кейде әрекет санадан тыс, автоматты
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кӛңіл – кҥйдің әсерімен, кейде тіпті қаперге алынбаған (импульстік)
әрекеттер жасалынуы да мҥмкін. Осындай аз ойланып жасалған әрекет,
кӛңіл-кҥйдің кҥшімен, сыртқы тітіркендіргіштердің әсерімен, кӛбіне
кҥтпеген істерді істеу импульстік деленеді. Мысалы: терезеден ескі саябақ
кӛрінеді, оның ағаштары бӛгетке иіліп тҧр. Қар жауды. Сыныпта
тыныштық орнаған, балалар есеп шығарып, тақтадагы тапсырманы
орындап жатыр. Кенеттен, біреу: «қоян қашты, тазыны қара, тазыны», деп
айқайлап жіберді! Балалар тҥгелдей терезеге жалт қарады, кӛпшілігі ҧшып
тҧрып, терезенің алдына шығып та алды. Қоянды тазылар қуып келеді,
қоян ақшақтардың ҥстімен бӛгетке тҥсіп-ақ зулай жӛнелді, иттер де
соңынан бір елі қалмайды. Осының салдарынан балалар да, мҧғалім де
сабқты ҧмытып, естері кетіп, қоян бҧталарға тығылып, кӛрінбей кеткенше
кӛз алмай қарап тҧрды.
Бҧл әрекет бҧрын ойластырылмаған, кенеттен келген импульстік
жағдайға мысал бола алады [3,116 б].
Бҧл жағдайда адамның қылықтары іс-әрекеттілік сипат алған жоқ,
импульстік қылықтар болды (яғни, импульстік қылықтар алғашқы бой ҧру
әсерімен жасалады, латынның impulsus ,бір нәрсеге итермелеу, бой ҧру
деген сӛзінен шыққан).
Мҧқтаждықтар негізінде болашақ маманда іс-әрекеттің мотивтері
пайда болады, яғни белгілі бір мҧқтаждықты қанағаттандыруға
байланысты оған бой ҧру пайда болады. Сӛйтіп мотив дегеніміз іс –
әрекетке итермелейтін себеп, ал мақсат дегеніміз – адамның белгілі бір
істі орындауға талпынуы. Мақсат мотивке ҥнемі сай келе бермейді. Бірақ
мақсаттың іс-әрекетінің мотиві болуы маңызды. Мҧнда ол адамда алдына
қойған міндеттерді мҥмкін болғанынша жақсы орындауға талпыну пайда
болады. Бҧл оның мҧқтажына айналады.
Іс-әрекет процесінде адамның алдында бір ғана мақсат тҧрмайды, бірбіріне байланысты мақсаттардың бҥтін бір жҥйесі тҧрады. Егер мектеп
оқушысы алгебра жӛнінде есеп шығаратын болса, оның алдында тҧрған ең
таяу мақсаты – оған дҧрыс жауап тауып шығару. Ал оның бҧл тікелей
міндетіне қоса алгебралық білім алуға ҧмтылу мақсаты тҧрады.Ал бҧл
мақсат неғҧрлым кең ӛрісті міндетке – математиканы зерттеп білуге
бағынады. Бҧл шәкірттің соңғы мақсаты емес. Бҧл міндетке жалпы, басты
мақсат – білімді адам, шебер маман, ҧжымдық қоғамды қҧрушы, оның
мҥшесі болу мақсаты болу да тҧрады [4,107б].
Мотивация қызметінің мазмҧнын ашу тҧтастай алғанда еңбек ісәрекетінің мотивациялану мәселесімен байланысқан, бҧл осы мәселенің
кеңдігі мен кешенділігіне байланысты оның шешілу қиындығын туғызады.
Еңбек іс-әрекетінің мотивация теориясындағы жалпы ережелердің бірі
– мотивация қажеттілігі бірлескен іс-әрекет кезіндегі еңбек бӛлінісінің
нәтижесі болып табылатындығы. Оның әрбір мҥшесі ҥшін, ол ӛзі жеке
қызметкер ретінде атқарған міндетіне байланысты алатын жетістіктері
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нақты мотивациялануы болып шығады. Мотивация жҥйесінің екі принципі
бар:
тек материалдық жағдайға емес, қызметкерге тиесілі барлық
қажеттіліктердің типтері мен тҥрлерінің барлығына бағдарлануы;
әрбір атқарушының қорытынды нәтижеге нақты ҥлесін баламалы
бағалау және осы ҥлеске сай ынталандыруды қамтамасыз ету.
Екінші принцип ҧйымдастыру қҧралдарын қолдануға, ал біріншісі
тҧрақтанады. Сондықтан мотивация барлық басқару қызметінің ішінде
«психологиялық» ретінде қарастырылады. Бҧл – басқарудың практикалық
психологиясы. Мотивация қызметінің мәні – жоғарыда кӛрсетілген екі
принципті қанағаттандыратын жҥйе жасау. Тҧлғаның мотивация әлеуетін
толық жҥзеге асыруға мҥмкіндік бермейтін материалдық мотивация мен
ынталандыруды дараландыру қате болып табылады. Бҧл әлеуетті тиімді
пайдалану ҥшін жетекші оның қандай факторлардың негізгі
категорияларынан
тҧратынын
білуге
тиіс.
Мотивация
жалпы
психологиялық тҧрғыда – іс-әрекетке саналы тҥрдегі ішкі ҧмтылысы [2,48
б].
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев ӛзінің 2012 жылға арналған кезекті
жолдауында: «білім беруде жаңа заманға сай акпараттық техналогияларды
енгізу керек» деді, осыған орай келешекте білім беру мәселісі одан әрі
техналогиялық ақпараттандыру жҥйесін жетілдіре туседі деген соз. Сол
себептен болашақ маманның білім беру саласында ақпараттық
жетістіктерді оз кәсіби мамандығына сай мотивациялық тҥрде қолданып
одан әрі дамытуы негізгі бағыт болып табылуы тиіс.
Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының депутаты, Қазақстан
Республикасы Ҧлттық ғылым академиясының академигі, философия
ғылымдарының докторы, профессор Ғарифолла Есімов «Қазақстан» теле
арнасында 09.02.2012ж сағат 19:30 да берген сухбатында: «әлемдік ақпарат
кӛзі болып табылатын ғаламтор, ӛскелең ҧрпаққа білім бере ме, әлде
тәрбие беру мәселесін қолға ала ма?, осы іспетті сҧрақтар бізді
ойландырмай қоймайды, келешекте , дҧрыс ҧрпақ тәрбиелеудегі
мақсатымызда, осы мәселелерді жолға қою керек және келешекте
тәрбиеден жырақ жасандылық қоғамын қалыптастырудан аулақ болу ҥшін,
білім мен тәрбие беру саласы кҥш жігерін осы аталмыш мәселеге жҧмсау
керек сияқты», деп ақпаратпен даму жолындағы ойға алатын басты
қағиданың ӛзектілігін ӛлшеп бергендей болды.
Тақырыпты қорытындылай отыра біз болашақ маманның
ақпараттпен қамтамасыз етілген жағдайындағы мотивациялық жетілу
мәселесінде, әр маман ӛз мамандығы бойынша алдына қойған мақсатты
орындай
білуі
тиіс,
ал
мотивтендірілу
кәсіби
біліктілікке
мҧқтаждандырады, сол себептен іс-әрекет ақпараттық қоғамдану
кезеңіндегі жоғарыдағыдай мотивтивациялық ӛзгеріске биімделе білуі
керек.
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ЖУБАНЫШЕВА Г.И.,ТАВАНОВА Н.М.
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНАЛОГИЯЛАРДЫ МАТЕМЕТИКА
ПӘНІН ОҚЫТУДА ПАЙДАЛАНУ
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған Мемелекеттік бағдарламасында: ―... экономиканың
барлық салалары ҥшін жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрларды
даярлаудың сапасын арттыру...‖ және ―кәсіби міндеттерін дербес әрі
шығармашылық тҧрғыдан шешуге, кәсіби қызметтің тҧлғалық және
қоғамдық маңызын тҥсінуге, оның нәтижелері ҥшін жауап беруге қабілетті
кәсіби қҧзыретті жеке тҧлғаны, бәсекеге қабілетті маманды
қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім беруді басқарудың тиімді жҥйесі
қҧрылатын болады...‖ деп атап кӛрсеткен.
Мемелекеттік бағдарламада оқу ҥрдісіне педагогикалық және
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалану-жалпы
білім беруді дамытудың басты бағыттары делінген.
Бҥгінгі кҥні әлемдік ақпараттық білім кеңістігінің деңгейіне
Республика мектептерін кӛтерудің тиімді жолы – білім беру саласын
толықтай ақпараттандыру. Қазақстан Республикасының ―Білім туралы‖
Заңында білім беру жҥйесін ақпараттандыру осы саладағы мемелекеттік
саясат негізінде анықталынып, осы жҥйедегі басты міндеттерінің біріне
айналып отыр. ―Қазақстан - 2030‖ стратегиялық бағдарламасы білім
берудің ҧлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру
жҥйесін әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады.
Дербес компьютерлерді математика сабағында пайдаланудың
мынадай міндеттерін бӛліп айтуға болады:
оқыту ҥрдісінде кері байланысты қамтамасыз ету;
даралап оқыту ҥрдісін жҥзеге асыру;
компьютердің графикалық мҥмкіндіктерін пайдаланып, жаңа сабақты
тҥрлендірудің кӛрнекілігін арттыру;
қажетті ақпаратты іздеуге байланысты тапсырмалар;
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математикалық
есептердің мәнінде немесе математикалық
модельдермен сипатталатын әдістер мен қҧбылыстарды модельдеу;
Дербес компьтерлерді математика сабағына пайдаланудың негізгі
тҥрлеріне әртҥрлі бағдарламалар жатады.
Компьютер
арқылы
оқыту
ҥрдісін
толыққанды
тҥрде
ҧйымдастырудың негізгі ҥш аспектісін бӛліп айтуға болады:
оқушылардың танымдық белсенділігін басқару;
оқу әрекетін «мҧғалім – компьютер – оқушы» жҥйесі тҥрінде басқару;
мҧғалім мен оқушылардың ӛзара әрекеті мен ынтымақтастығын
оқушылардың ӛзі басқарады;
Математика сабағында компьютерлік оқытудың әрі алуан тҥрлері бар.
Мысалы, бір тҥрінде оқушы компьютермен тікелей қарым – қатынас
жасайды. Компьютер оқушыға берілген тапсырманы анықтап, тиісті кӛмек
кӛрсетеді. Бҧл жерде оқу мҧғалімінің қатысуынсыз ӛтеді. Екінші бір
тҥрінде компьютер оқушылармен емес, мҧғалімдермен әрекетке тҥседі. Ол
мҧғалімге сабақ жҥргізуге кӛмек болады, мысалы, оқушыларға орындаған
бақылау жҧмыстарының нәтижесін шығарып, жҧмсалған уақытпен
жіберілген қателерді кӛрсетеді. Компьютер оқушыларға қатысты қандайда
бір оқыту әрекетін қолданудың мақсатқа сәйкестігі жӛнінде кеңес береді.
Бірінші тҥрдегі оқушының жауабынан кейін шешім қабылдаса, екінші
теккен ауқымды шешімдерді қабылдап, оқыту сценариін жасап шығарады.
Соныменен бірге ол математиканы оқыту қҧралдарының бай арсиналын
кеңінен пайдалана отырып, әр тҥрлі оқыту шеңберіне кіреді. Дербес
компьютер оқушының оқу ҥрдісіне белсене араласуына жағдай жасап,
қызығуын оятып, оқу материалын тҥсініп әрі есте сақтауына жәрдемдесуі
тиіс.
Студенттерге математика әдістемесін оқытқанда оларға оқушыларға
қажетті білік дағдыны – қалыптастыру ҥшін математиканың оқу
материалын ҥйретудің тиімді әдістемесін жасауды талап етіп шарт қою
керек.
Студенттер компьютерді ӛз қызметіне тиімді аспап етіп қолдана
алатындай етіп, оқытуға жағдай тудыру қажет.
Матиматиканы оқыту әдістемесі курсында студенттер математиканы
оқытудың оқу- тәрбие ҥрдісін бағдарламалық- әдістемелік қамтамасыз ету
ісімен танысуы тиіс. Бҧған жататыны: педагогикалық бағдарламалық
қҧралдар,
әдістемелік
нҧсқаулар,
педагогикалық
бағдарламалар
қҧралдарды пайдаланып математика сабағын жҥргізу әдістемесінің
сипаттамасы.
Соңғы курстың студенттері компьютерлік оқыту технологиясының
жалпы ҧстанымдарын тҥсініп оларды математиканы оқытудың
технологиясын жасау ҥшін қолдана білуі, соларды
пайдаланып
педагогикалық бағдарламалық қҧралдарды және оқыту нәтижесін бағалай
білуі тиіс.
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Математика пәнін оқытуда жаңа комуникациялық технологияларды
пайдаланудың басты мақсаты-студенттерге білім алу процесінде
кӛмектесу.Бҧл мақсаттарға оқыту программалары, дәрістерді қолдауға
арналған электрондық оқулықтар, тексеру программалары сияқты
программалық ӛнімдер қызмет етеді.
Болашақтың адамы тек сауатты емес,сонымен қатар оның «екінші»
компьютерлік сауаттылығы да болу керек.
Қашықтан оқыту,мультимедия қҧралдарының дамуы оқушының білім
алуын,олардың белсенділігін арттырады.
Студенттердің сабақта кӛзделетін нысандары, қҧбылыстары туралы ӛз
бетінше оқу тәрбие процесінде ақпаратты жинауы, ӛңдеуі, оны жҥзеге
асыра білуі қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың даму ӛрісіне
байланысты.
Сондықтан пән оқытушыларын дайындауда тек информатика курсын
оқытуда пайдалану ғана емес, сонымен қатар, нақты пәннің оқу
бағдарламасында ақпараттық техналогияларды қолданылуын жҥзеге
асырылуын енгізуге баса назар аудару керек.
Математика пәндерінің оқытушыларына тӛмендегілерді білуі қажет:
әр тҥрлі объектілерді кескіндеуді,оны салып тҧрғызуды дисплей
бетінде іске асыру және олардың динамикалық елестетілуін;
есептеу процесін,ақпаратты іздеу жҧмыстарын,сонымен қатар
мәліметтерді жинау,ӛңдеу жҧмыстарын автоматтандыру және кӛрсетілген
оқытылған объектілер,қҧбылыстар,процестер туралы мәлімет жинау;
математиканы оқытуда ақпараттық технологияларды қолдануды
қосымша оқытуды жҥзеге асыру;
оқушылардың білім деңгейін бағалауға қойылатын негізгі
критерийлер;
қолданушының білімін,дайындығын бағалауға арналған компьютерлік
тестік және диагностикалық әдістерді қолдана білу;
Сонымен қатар математика пәнінің оқытушылары ӛзінің кәсіби
қызыметінде келесі негізгі бағыттарды бӛліп алуға болады:
1.Математика пәнін оқудағы ақпараттық технологиялардың
педагогикалық мақсаттары:
қолданушы мен ақпараттық және коммуникациялық қҧрылғылар
арасындағы жылдам байланыс;
оқытылу ақпараттық компьютерлік кӛзге елестетілуі;
- ақпараттық-әдістемелердің оқыту процесін ҧйымдастырудағы
бақылауын автоматтандыру.
2.Жергілікті және жалпы тораптағы ақпараттық қарым-қатынас.
3.Оқыту-тәрбиелеу
процесінің
білімді
ақпараттандыру
шарттарындағы ерекшеліктері,сонымен бірге әдістемелік практиканың
қолданылуы,соның ішінде,математикалық ақпараттық жҥйелері.
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4.Электрондық қҧралдардың қҧрылымын,қолдануларын,жобалауы
және бағаланылуын,және мазмҧндық-әдістемелік қҧндылығын білу.
5.Электронды-есептеуіш
техниканың,
ақпараттық
және
коммуникациялық қҧралдардың әдістемелік-эргономикалық шарттары.
6.Тестік
диагностикалық
әдістемелердің
компьютерлік
қолданылуының ерекшеліктері,оның оқушылардың білім деңгейін
бағалауы және анықтауы,сонымен бірге,бақылауы және ӛз білімін
бағалауы.
Оқытудың бҧрынғы жҥйесін сҥйемелдеу бағытында ең тиімді
технологияларға мыналарды жатқызуға болады.
Презентациялар технологиясы. Бҧл технология, бір жағынан,
оқушыларға жаңа материалдарды (иллюстрациялар, фотографиялар,
бейнелік дидактикалық материалдар, т.с.с.) кӛрнекі тҥрде кӛрсету қҧралы
болатын болса, екінші жағынан, мҧғалімдерге осы материалдарды
дайындауды және оны қолдану процесін жеңілдетеді. Алдын ала
жҥргізілген тәжірибелер презентациялар технологиясын пайдалану
балалардың оқуға деген ынталығын арттырып, сабақтың қызғылықты
ӛтуін қамтамасыз етіп, оған дайындау мерзімін қысқартады, ең басты –
мҧғалімдерді жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды (АКТ)
пайдаландыруға дағдыландырады. Ҥлгерімді тексеру және оқушылардың
білімін жетілдіру. Компьютерлік технологияларды осы мақсатта
пайдалану, біріншіден, оқушының жҧмысын ӛнімділігін арттырып, оқу
нәтижелерін тексеруге кӛбірек уақыт бӛлуге кӛмектеседі; екіншіден,
обьективті тҥрде қадағалай отырып, балалардың алған білімін бағалауды
жҥзеге асырады; ҥшіншіден, бақылау технологиясына ғылыми элементтер
енгізіп, оны кейіннен де пайдалануға болатындай етіп, білім
мекемелерінен алынатын білім мен дағдылану деңгейлерін нақты тҥрде
стандарттау технологиялары (азғантай болса да) жайлы айтуға негіз бола
алады. Ӛкінішке орай, біздің осы тәжірибелеріміз бақылау мақсатында
АКТ-ны пайдалану бҧрынғы оқу процесіне ешқандай жаңа ӛзгеріс енгізе
алмайтынын кӛрсетті, ӛйткені бақылау ісі оқушылармен кері байланыс
ҧйымдастырудың алғашқы сатысы ғана болып саналады. Бҧдан гӛрі
қомақтылау нәтижеге қол жеткізу ҥшін оқушылардың алған білімдеріндегі
ақтаңдақтарды тиянақты тҥрде қадағалау негізінде білім тексеру процесін
автоматтандыру керек екені белгілі болады.
Бҧл процестің негізгі мынада – мҧғалім тексеру нәтижесі жайлы
толық ақпарат ала отырып, балалардың әрқайсысына олардың қатесіне
байланысты қағазға жазылған қосымша тапсырма береді. Бҧларды
орындау нәтижесінде тағы да компьютерлік тест немесе мҧғалімнің ӛзі
тексеріп шығады. Мҧнда бір айта кететін жайт – соңғы бақылау баға қою
мақсатында емес, оқушының қай тақырыпты қалай меңгергені жайлы
мәлімет беретін дидактикалық тест алу мақсатында жҥргізіледі. Осындай
технология ӛзінің тиімділігін, әрі қызықтылығын кӛрсетті, оның мысалы
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ретінде математика ережелерін оқып ҥйрену кешенін пайдалануды
келтіруге болады. Мҧндағы негізгі мәселе обьективтілік, сенімділік және
дҧрыстық (валидность) талаптарына сай келетін, ғылыми тҧрғыдан
негізделген компьютерлік тестер жасау керек екендігі белгілі болады.Осы
презентациялар технологиясына Екінші ретті беттер атты арнайы мысал
келтірілді. Мақсаты оқушыларға формуласы берілген
теңдеулердің
бейнесін MatLab бағдарламасында фигурасын салып кӛрсету.
―Қазіргі заманда жастарға ақпаратты технологиямен байланысты
әлемдік стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ӛте қажет‖ деп, Ел басы
атап кӛрсеткендей жас ҧрпаққа білім беру
жолында ақпараттық
технологияны оқу ҥрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың
маңызы зор.
Әдебиеттер:
1.Ю.М.Колягин, В.А.Огенесян «Методика преподавания математики»
Москва «Просвещение» 1975
2.А.Я.Блох,В.А.Гусев «Методика преподавания математики в средней
школе» Москва «Просвещение» 1987
3. Информатика негіздері журналы №3,2006.
4.Информатика негіздері журналы №1,2004.
5.Информатика Физика Математика журналы №3,2005.
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ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЕГИЗБАЕВА Л.Е.
АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТІ
ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ МАҒЫНАЛАРЫНА БАЙЛАНЫСТЫ
ТАҚЫРЫПТЫҚ ТОПТАРЫ
Халық ӛміріндегі тарихи бел-белестер, ҧлы ӛзгерістер, сыры
ҧрпақтан-ҧрпаққа тіл арқылы жетеді. Ҧлт мәдениетінің негізгі кӛрсеткіші кӛркем әдебиеттің де шынайы болмысы, шеберлігі оның тілі арқылы
кӛрінеді. Ал осы тілдің бейнелілігін, байлығын арттыра тҥсетін сӛздік
қордың ауқымды бӛлігі - фразеологизмдер болғандықтан, әлем
жҧртшылығы XXI ғасырдың табалдырығын аттаған бҥгінгі таңда әдеби
тілдің фразеологиялық қорын зерттеудің теориялық және практикалық
жағынан да ӛз негізі бар. Фразеологияның жан-жақты теориялық
негізін және сӛздіктер материалдарын басшылыққа ала отырып,
ағылшын және қазақ тілдерінің етістікті фразеологизмдерінің
лексика-семантикалық сипатын ашу - ғылымға енгізгелі жҥрген
жаңалықтардың бірі болып табылады. Фразеологизмдер тілдік бірлік
ретінде лексика-семантикалық қҧрылым-қҧрылысы жағынан сан
қырлы. Кӛптеген еңбектерде (ізденістерде) тілдерді салғастыру
барысында қажетті де соңғы тҧжырымдар жасалынып, тіларалық
фразеологиялық сәйкестіктер мен ерекшеліктер айқындалды. Бірақ,
бҧл мәселелерді теориялық жағынан дамыту толық шешімін тапты
дей алмаймыз, ӛйткені тіл-тілдегі фразеологизмдерді салғастыруда
туындаған әр тҥрлі пікірлер фразеологиялық тіркестердің ғалымдар
назарынан тыс қалған жақтары бар екендігін кӛрсетеді. Сондықтан да
ағылшын және қазақ тілдеріндегі
етістікті
фразеологизмдердің
лексика-семантикалық сипатын ашу - теориялық та, практикалық та
жағынан қажетті еңбек болып табылады деп ойлаймыз.
Етістік мағыналы фразеологизмдер тілімізде салыстырмалы
тҥрде, атап айтқанда сындық мағыналы, заттық мағыналы, ҥстеу
мағыналы фразеологизмдерден саны жағынан мол, мағыналық
топтарының кӛптігін қос тілден жинаған деректеріміз арқылы
айқындадық.
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдерді
мағыналық топқа жіктеу, оларды мағыналарына байланысты
тақырыптық топтарын анықтауға негіз болады.
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Тақырыптық топтау — халықтың салт-дәстҥріне, танымтҥсінігіне, мәдени ӛміріне байланысты екені белгілі.Қазақ тіл
білімінде фразеологияның теориялық негізі қалыптаскан, ал ағылшын
фразеологиясы лексикография аясында ғана дамыған деп айта
аламыз.
Біз зерттеуші ғалымдардың тҧжырымдарын негізге ала отырып,
фразеологиялық бірліктердің жалпы мағыналарын, яғни берілген
қҧбылыс немесе заттың мағыналарын ескере отырып жҥйелеу қажет
деген Ә. Қайдаров пен Р. Жайсақова сынды ғалымдардың
тақырыптық топтауда қолданған теориялық пікіріне қосыламыз.
Екі тілден жинастырған деректерімізді елеп-екшеп келген кезде
етістікті
фразеологизмдердің
мағыналарына
байланысты
5
тақырыптық топтарын анықтап, оларды "Адам ӛмірінің кҥнделікті
тіршілігіне байланысты қалыптасқан етістікті фразеологизмдер " деп
атадық.
1.Іс-әрекет мағынасын білдіретін етістікті фразеологизмдер;
ағаштан түйін түю-jack of all trades
2.Сезіну мағынасын білдіретін етістікті фразеологизмдер; аза
бойы қаза болу- make one’s fleast [skin] creep
3.Эмоция,
кӛңіл-кҥй
мағынасын
білдіретін
етістікті
фразеологизмдер; көзі алақандай болу-to bat an eyelash
4.Адамдар арасындағы қарым-қатынас мағынасын білдіретін
етістікті фразеологизмдер; көзін аларту-give a warning look
5.Сапа-белгі мағынасын білдіретін етістікті фразеологизмдер;
көйлегі көк, тамағы тоқ болу-live in a life of ease т.б.
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдерді
семантика жағынан 5 тҥрлі топқа бӛліп топтастыру — етістікті
фразеологизмдердің мағыналық сипатына кеңдігі, ӛрістілігі деп
білеміз, себебі фразеологиялық мағына — астарлы және тҧтас
мағына, ал етістікті фразеологизмдердің ӛзіне тән мағынасы мағына
қҧрастырушы
сыңарлардың
мағынасына
тәуелсіз
екендігін
байқаймыз. Сонымен бірге әр тақырыпты топты ӛз ішінде де бірнеше
кіші семантикалық топтарға бӛліп, топтастыра қарастырдық.
Екі тілдегі етістікті фразеологизмдерді ӛз ішінен былайша
топтастырдық:
1.Сӛйлеу мәнді етістікті фразеологизмдер:
айтқаны айдай келу- it hit the nail on the head
ауыздыға сөз, аяқтыға жол бермеу- put someone in the shade;
shoot way ahead of someone.
2.Ойлау мәнді етістікті фразеологизмдер:
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ойынан шатасу; ойы онға бөліну-be completely at a loss
тілін жұтып қою- lose one’s tongue т.б.
Сӛйлеу мағынасын білдіретін фразеологизмдердің ауызекі тілде
қолданылуы - маңызды процесс, себебі осы процестің дамуы тілтілдің дамуының айшықты белгісі. Сӛйлеу мәнді етістікті
фразеологизмдер әр тҥрлі функциялар атқарады. Олар белгілі бір
информацияны біреуге жеткізу, адамның ойлаған, естіген, кӛргенбілгенін айтуда қолданылады. Сӛйлеу мағынасын білдіретін етістікті
фразеологизмдер сан жағынан мол, кӛпшілігінің жасалуы сӛйлем
мҥшелерінің анатомиялық атаулары ауыз, тіс, тіл, ерін, таңдай мен әр
тҥрлі мағыналы етістіктердің тіркесуі тҥрінде болады.
Сӛйлеу мәнді етістікті фразеологизмдер сӛйлеудің мазмҧны мен
мәнерлігін сипаттап қана қоймай, сонымен қатар баяндау,
хабарлауды білдіреді. Сӛйлемеу ҧғымын білдіретін етістікті
фразеологизмдер жалпы сӛйлемеу – «тіл қатпауды» — «ҥндемеу»
ҧғымын
білдіреді.
«Сӛйлемеу»
ҧғымындағы
етістікті
фразеологизмдерді адамның сӛйлемеуінің тҥрлі себептеріне
байланысты ӛз ішінде 3 мағыналық топтарға бӛлдік:
а) адамның кӛңіл-кҥйіне байланысты ерікті тҥрде сӛйлемеуі;
ә) адамның тҥрлі қалып-жағдайына (ауру, қысылу, сасқалақтау
т.б.) байланысты сӛйлемеуі;
б) адамның еркінен тыс, біреудің, ие бір нәрсенің ықпалынан
туған сӛйлемеуі.
Ойлау - іс-әрекеттің бір тҥрі. Адамның атқаратын іс-әрекеті
актив және пассив әрекеттер екені баршамызға белгілі. Біз
қарастырып отырған ойлау мәнді етістікті фразеологизмдер пассив
әрекетке жатады. Ойлау процесін ойлау мағыналы фразеологиялық
тіркестер арқылы айтамыз. Ойлау мәнді етістікті фразеологизмдер аз
болса да, бҧл топ фразеологизмдері ой-болжам, тҧспалды; жалпы
ойлауды; есте сақтау, ҧмытуды білдреді.
Сезіну мағынасындағы етістікті фразеологизмдер — адамның
сезіну мҥшелері арқылы білінеді, сондықтан сезіну мағынасын
білдіретін етістікті фразеологизмдерді адамның сезім мҥшелерінің
әсерінен туындайтын іс-әрекет деп айта аламыз. Бҧл топтағы етістікті
фразеологизмдерді
лексика-семантикалық
ерекшеліктеріне
байланысты ӛз ішінде ҥш топқа бӛлуді жӛн кӛрдік:
1. кӛру мәнді етістікті фразеологизмдер;
көзін айырмау-dive smb.the big eye
көз қиығын салу, көз тастау- peer into smth.
2. есту мәнді етістікті фразеологизмдер;
құлағы түрік болу-to prick up (or perk up) one’s ears
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3. ҧялу мәнді етістікті фразеологизмдер.
табанды, өкшені жалтырату- take to one’s heels; sling (slip,
take) one’s hook
Кӛру мәнді етістікті фразеологизмдердің беретін ҧғымы осы
топтағы тҧрақты тіркестердің кӛпшілігін қҧруға ҧйытқы болып
тҧратын - "кӛз" сӛзі. Осы "кӛз" сӛзі арқылы қҧрылған кӛру
мағынасындағы қос тілдегі етістікті фразеологизмдерді талқылау
барысында, олардың "кӛру", "қарау" ҧғымын беретінін анықтадық.
Есту мәнді етістікті фразеологизмдер — адамның ӛз еркімен бір
нәрсені білуі арқылы жасалатын іс-әрекет.
Есту етістікті фразеологизмдерін жҥйелеу барысында бҧл
топтағы тҧрақты тіркестердің «Тыңдау, тыңдамау» және «есту,
естімеу»
ҧғымын
беретінін
кӛрдік.
«Есту»
етістікті
фразеологизмдердің
ауқымы
басқа
топтағы
етістікті
фразеологизмдерге қарағанда санаулы екенін анықтадық.
Ҧялу мәнді етістікті фразеологизмдер - сезіну мағынасын
білдіретін етістікті фразеологизмдердің бір тҥрі деп алдық, с ебебі
бҧл топтағы етістікті фразеологизмдер - сезімнің жоғарғы белгісі деп
саналады.
Эмоция,
кӛңіл-кҥй
мағынасын
білдіретін
етістікті
фразеологизмдер - кӛңіл-кҥй мағынасын білдіреді. Екі тілдегі
етістікті фразеологизмдер адамның кӛңіл-кҥйіне байланысты
жағымды эмоция жоне жағымсыз эмоция болып, екі ҧғымда
қолданылады.
Жағымды эмоция ҧғымындағы етістікті фразеологизмдерді
қуану, кҥлу мәнін білдіретін екі топқа бӛлдік.
Жағымсыз эмоция ҧғымындағы етістікті фразеологизмдерді
ашулану, жылау мәнді етістікті фразеологизмдер деп топтастырдық.
Екі тілдегі қарым-қатынас мағынасын білдіретін етістікті
фразеологизмдерді ӛз ішінде жіктеу барысында, кӛрсетілген
еңбектегі мағыналық топтарды негізге алдық. Адамдар арасындағы
қарым-қатынастың әр тҥрлі болуына байланысты (қҧрметтеу,
кӛмектесу, татулық, менсінбеу, алдау, жақсы кӛру, жақтырмау,
мазалау) бҧл топтағы етістікті фразеологизмдердің қарым-қатынас
ҧғымын әр қырынан кӛрсететіндігін кӛрдік.
Сапа-белгі мағынасын білдіретін етістікті фразеологизмдер адам
ӛмірінің ӛсіп-ӛну ҥрдісін қамтиды. Екі тілдегі сапа-белгі етістікті
фразеологизмдерің талдау барысында бҧл мағыналық топтың
қҧрамындағы сапа-белгіні білдіретін етістіктер екенін анықтадық.
Ғалым А. Османова сапа-белгі ҧғымындағы етістіктерді жеке топ
деп қарастырған. Осы пікірді негізге ала отырып сапа-белгі
мағынасындағы етістікті фразеологизмдерді жеке мағыналы бір топ
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деп қарастыруды жӛн кӛрдік. Бҧл топтағы етістікті фразеологизмдер
адам ӛмірінің кҥнделікті тіршілігіне байланысты сапалық белгілерін
білдіреді.
Осыған
орай
сапа-белгі
білдіретін
етістікті
фразеологизмдерді 2 топқа бӛліп талдадық. Олар мыналар:
1. Ӛсіп-ӛну ҧғымындағы етістікті фразеологизмдер;
2. Қартаю-тозу ҧғымындағы етістікті фразеологизмдер.
Берілген тақырыптық топтарға жеке-жеке токталып, оларды ӛз
ішінде тақырыпшаларға бӛліп, мысалдар келтірдік. Келтірілген
мысалдарды
талдау
барысында,
қос
тілдегі
етістікті
фразеологизмдердің қос тілде қатар кездесіп бір мағына беретіндігін
анықтадық. Сонымен қатар қарастырып отырған екі тілдегі етістікті
фразеологизмдердің тек қана ағылшын тілінде не қазақ тілінде
қолданылатындығын мысалдар арқылы кӛруге болады.
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің
мағыналарына байланысты тақырыптық топтарын ажырату, олардың
мағына ҧқсастығы мен спецификалық ерекшеліктерін анықтауға
мҥмкіндік берді.
Етістікті фразеологизмдердің лексика-семантикалық сипаты ӛте
бай, сондықтан да біз қарастырып отырған тақырыптық топтар әлі д е
болса әр қырынан зерттеле бермек.
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Резюме
Деление глагольных фразеологизмы по значению тематических
групп в английском и казахском языках, дает выявить их
особенности смысла и специфические особенности.
Resume
The verbal idioms division by thematic groups in English and
Kazakh languages, makes sense to identify their features and
peculiarities.
ЖАНУЗАКОВА Ж. А.
КОММУНИКАЦИЯНЫҢ МЕТАЛИНГВИСТИКАЛЫҚ
ДЕҢГЕЙІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КОММУНИКАТИВТІК БІРЛІКТЕРІ
Қазіргі тіл білімі зерттеу нысанының кеңеюімен, зерттеу барысында
аралас ғылымдардың әдіснамалары мен әдістерін пайдалануымен,
қолданбалы бағыттағы жетістіктерімен сипатталады. Осының барлығы тіл
білімінің ғылымда алатын орны мен маңызына басқаша кӛқараспен
қарауға мҥмкіндік береді. Қазіргі таңда тіл білімі ақпараттық қамтамасыз
ету тиімділігін арттыратын кең ауқымды білімді ӛңдеумен, сақтаумен
байланысты ӛзекті мәселелерді шешуді қамтамасыз етеді.
Кез келген ғылым саласы, оның ішінде тіл білімі де ӛз зерттеулерінің
онтологиясы мен әдіснамасына ҥнемі жаңашылдықпен зер салуды қажет
етеді. Тіл білімінде бҧған метатілдік негіздеме жасау қажеттілігі туып
отыр.
Тілді қарым-қатынас қҧрал ретінде қолдану деңгейі (тілді білу
деңгейі) қоғам мҥшелерінің бәрінде бірдей емес... Қоғамның басым
кӛпшілігі тілді тілдесім деңгейінде ғана біледі, яғни сол тілде қарымқатынас жасайды (сӛйлесім, тыңдалым, жазылым, оқылым). Ал сол
қоғамның бір әлеуметтік тобы тілді тек қарым-қатынас қҧралы ретінде
ғана емес, сол тілде сол тіл туралы ізденістер жҥргізу ҥшін де
қолданылады. Басқа сӛзбен айтатын болсақ, сол тілде сол тіл туралы
ғылыми тілдесімдік қызмет жасайды. Тілдің қҧрамындағы осы тілді
метатіл (метаязык), метатілдесім (метаречь) дейді. Тіл білімі сӛздігінде
метатілдің тҥсіндірмесін былай берген: «Метатіл (грек meta – арқылы,
кейін)... тіл – қҧрал кӛмегімен объект – тілдің сипатталуы ...» [1, 220]. Бҧл
тҥсіндірмеге «жҥйелендіру» сӛзін де қосуға болар еді, себебі метатіл тек
сипаттаймайды, жҥйеге де келтіреді [2, 297-298].
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Сонымен тілдің қҧрамындағы бҧл тілді (метатілді) арнайы тіл, «екінші
қатардағы» тіл десек те болады [3, 232]., себебі бҧл тілдің қҧрамында тілді
ғылым саласы ретінде зерттеп сипаттайтын, жҥйелендіретін, осы салада
қолданылатын тіл бірліктері – терминдер (сӛздер, сӛз тіркестері) болады.
ХХ ғасыр ғылымында кеңінен сӛз болған проблемалардың бірі –
ғылым тілі. Аталмыш термин философия және лингвистика салаларында
қарастырылды. Философтардың кӛпшілігі оны бір жағынан ғылыми білім
ретінде, екінші жағынан сол ғылыми білімді игеруге қажетті ғылыми
аппарат ретінде тҥсінді. Алғашқы кең мағынадағы философиялық тҥсінік
бойынша ғылым тілі – жҥйесі мен қҧрылымы бар жалпы ғылыми білім
ҧғымын қамтиды. Екінші, тар мағынадағы логикалық тҥсінік бойынша
ғылым тілі – формалды таңбалық жҥйелердің жиынтығы болып табылады.
Тар мағынадағы тҥсінік кең мағынадағы тҥсініктің қҧрамына кіреді.
Формальды логикалық тіл білімі бірінші, кең мағынадағы ғылым тілін
бейнелеудің, сипаттаудың тәсілі болып табылады.Тіл білімі ғылымында
қарастырылатын лингвистикалық тҥсінік бойынша, кең мағынадағы ғылым
тілі – ғылыми мәтіндердің тілі. Тар мағынадағы ғылым тілі – ғылыми
пәннің ӛзіне тән салалық метатілі. Ғылыми мәтіндерді зерттеушілердің бір
тобы оларды функциональды тіл ретінде, екінші тобы функциональдық
стиль ретінде қарастырып келеді. Ғылыми мәтіндерді функциональдық
стиль ретінде қабылдайтын ғалымдар оны стилистиканың нысаны ретінде
тҥсінеді. Осы мәселені арнайы қарастырған ғалымдардың бірі
С.Әлісжанов: «Ғылыми тіл – адам қызметіндегі ғылыми аяны қамтамасыз
ететін тілдің бір тҥрі, осы саланы сипаттайтын мәтіндердің жиынтығы.
Ғылыми стиль функциональды, бҧл термин тілдің ғылыми мәтіндердегі
синтезделу заңдылықтарын қарастыру ҥшін қолданылады. Ғылым тілі
ҧғымы ғылыми стильдің ядросы мен шеткері аймағын қҧрайтын таңбалық
бірліктердің, қолданыстардың грамматикалық жіне семантикалық
қҧралдарының тҧтас жҥйесі. Бҧл ҧғымдар ӛзара байланысты. Сондықтан
контекстік синонимдер ретінде қолданыла береді» деген пікірді ҧстанады
[4 ,38].
Ғылым тілі бойынша ХХ ғасырдың соңғы ширегінде жҥргізілген
зерттеулер жаңа нәтижелер әкелді. Ғылым тілінің дербестігі туралы, оның
«шағын тілдің» бір тҥрі болып табылатындығы жӛнінде кеңінен сӛз бола
бастады. Ғылыми қолданысқа алғаш ХХ ғасырдың 60-жылдары енген
«шағын тіл» (sublanguage, подъязык) термині жалпылама қолданысқа енді.
Оның жалпыхалықтық тілдің функциональдық бір тҥрі екндігі, әр тҥрлі
кәсіби
қызмет
аясында
қолданылатындығы
белгілі
болды.
Жалпыхалықтық тілдің негізгі бӛлігін қҧрайтын әдеби тіл мен жалпылама
қолданысқа тән емес салалық ғылым тілдерінің ара қатынасы айқындала
бастады. Шетелдік ғылыми ортада бҧл кезде халықтық тілдің ерекше бір
тҥрі ретіндегі арнайы мақсатта қолданылатын тілдер (LSP – language for
special purposes) зерттемелер жасалды. Шынында да, ҧғымдардың нақты
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салаларда қалыптасқан жҥйесін ашып кӛрсету ҥшін қолданылатын тілдік
қҧралдардың жиынтығын арнайы мақсатта қолданылатын тіл деп те,
кәсіби тіл деп те атауға болады. Жалпы халықтық тіл негізгі қатынас
қҧралы ретінде ӛмірдің барлық саласында қолданылады. Жалпы халықтық
тілді белгілі бір жҥйеге, нормаға салатын әдеби тіл. Қоғамда қарым–
қатынастың тҥрлері әр тҥрлі болуына байланысты тіл де бірдей
пайдаланылмайды. Сондықтан тілді жҥйелі тҥрде пайдалану ҥшін белгілі
бір тәртіп болуы қажет. Тілдік белгілердің дҧрыс қолданылуын зерттейтін
ғылым саласы стилистика деп аталады. Адамдар кҥнделікті қарым–
қатынас кезінде стильдердің әр тҥрін қолданады. Стильдердің ішінде
кейіннен қолданысқа тҥскені ғылыми–кӛпшілік стиль. Бҧл стильдің пайда
болуы ғылым мен техниканың дамуымен тығыз байланысты. Ғылыми–
кӛпшілік стилінде қолданысқа тҥсу ҥшін салалық кәсіби ғылым тіліндегі
терминдік бірліктер жалпы халықтық қолданысқа тҥсуі керек. Жалпы
халықтық қолданысқа тҥскенде олардың салалық кәсіби тілдегі тар
мағынасы ӛзгеріске ҧшырайды. Ғылым тілінің синтаксисі де ӛзгеріске
ҧшырайды. Енді терминологиялық бірліктер әдеби тілдің синтаксистік
ережелеріне бағындырылады. Енді бҧл бірліктер тар салалық ғылым
тілінің бірлігі болудан қалады. Бірақ ӛзінің бҧрынғы мағынасында сол
салада қолданыла беретіні тҥсінікті. Алайда, бҧл екеуінің арасына тіңдік
белгісін қоюға болмайды.
Ғылым тілі бойынша кейінгі кезеңдерде жҥргізілген зерттеулердің
негізінде қалыптасқан жаңаша кӛзқарасты қолдайтын ғалымдар оны жеке
функционалдық тіл ретінде қабылдағанды жӛн кӛреді. Терминология
саласының белгілі маманы А.В.Суперанская ӛзінің «Әдеби тіл және
терминологиялық лексика» [5] атты зерттеуінде ос мәселені жан–жақты
талдайды. Атап айтқанда, ғалым терминологиялық лексика әдеби тілдің
қҧрамына кіреді деген пікірдің қаншалықты ақиқаттығына кӛз жеткізу
ҥшін бірнеше қарама–қарсылықты салыстырма жасайды. Бірінші қарама–
қарсылық: «жалпы лексика – арнаулы лексика». Жалпы лексика сӛздің
жалпылама қолданыста болуын білдіреді. Яғни, бҧл сӛздің жалпылама
қабылданған ҧғымының болуын, оның мағынасын тҥсіндіріп жатпай–ақ
барлық мәтіндерге қосуға мҥмкіндік беретін тҥсінігінің болуын білдіреді.
Ал арнаула лексика тобына кіретін сӛзді қолданарда оның мағынасын
тҥсіндіру қажет болады. Себебі, сыртқы формасы жағынан жалпы
лексикалық бірлікпен бірдей тҧлғада болғанымен, арнаулы ғылыми
мәтінде ол ӛзгеше мағынаны иеленеді. Мысалы, су, айналыс, мҥлік деген
сӛздер кҥнделікті қолданыстағы сҧйықтықты, айналу прцесін, заттың
жалпы атауын білдіретін болса, олардың арнайы салалық лексикадағы
мағынасы ӛзгеше. Химиктер ҥшін су – «сутек пен оттектің химиялық
қоспасы», экономистер ҥшін айналыс – «сатып алу және сату арқылы
еңбек ӛнімін, ақшаны, басқа да меншік объектілерін айырбастаудың
тауырлы ӛндіріске тән нысаны», заңгерлер ҥшін мҥлік – «меншік
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қҧқығының материалдық нысаны». Екінші қарама–қарсылық: «әдеби тіл –
арнайы мақсатта қолданылатын тіл». Арнайы мақсатта қолданылатын
тілде
терминологиялық
бірліктердің
сипаттамалары
жасалады,
терминологиялық сӛздіктер мен стандарттар тҥзіледі
Сонда, метатіл дегеніміз – адамның сӛйлеу тілі «тіл-нысан», яғни
лингвистиканың пәні ретінде қарастырылатын «екінші қатардағы» тіл.
Лингвистиканың және ӛзге гуманитарлық ғылымдардың метатілі сӛйлеу
тілі тәрізді вербальдық негізде қҧрылған, сондықтан да оның
коммуникация барысындағы кӛрінісі кейде лингвистикалық екінші деңгей
ретінде қарастырылады. Қазақ тіл білімінде жарық кӛрген «Словарь по
языкознанию. Тіл білімі сӛздігі» атты авторлар ҧжымымен жарық кӛрген
еңбекте тілдік тәжірибеде қажетті деңгейде сипат алды [1].
Математика мен логиканың метатілі ӛз кезегінде тек қана вербальді
бірліктерді ғана иемес белгілерді сандар мен формулаларды және т.б.
қамтитын формалданған тілден тҧрады. Гуманитарлық және қоғамдық
ғылымдардың метатілінің вербальді негізі біркелкі емес. Ол әдеби
нормадағы сӛздерден басқа ғылыми дискурстың бояуын келтіретін жалпы
ғылыми лексика мен терминдерден тҧрады. Метатілдің терминдік жҥйесі
терминдердің сипатына сай ерекшеленеді.
Ғылым қоғамның рухани және материалдық дамуына әсер ететін
ӛзінің әлеуметтік функциясы бар қызметтің ерекше тҥрі. Ғылымның
әлеуметтік статусы қоғам дамуына қосқан ҥлесіне тәуелді. Бҧл ҥлестің
мәні тҥрлі тарихи кезеңдерге сай ӛзгеріп отырады. Бірақ «ғылыми
жетістіктің» қҧқықтық мәні жоқ, ол тек кәсіби мамандар тобында ғана
емес жалпы қоғамда танылады. Ғылымның әлеуметтік қызметінің
жетістіктің белгілі ғылым саласындағы терминдік жҥйенің ӛсуімен
байланысты.
Метатілдің де сӛйлеу тілі сияқты қоғам ҥшін ӛзге қҧндылықтар
сияқты әлеуметтік маңызы бар. Сондықтан да терминдерді жҥйелеу мен
стандартттау мәселесі әлеуметтік аспект екені мәлім. Мамандар метатілдің
әлеуметтік «маңыздылығы» мәселесі туралы сӛз еткенде, әр тілдің
қҧрылымына сәйкес кездесетін лингвистикалық қиындықтарды да
ескерген жӛн.
Әлеуметтік коммуникациялық тҧрғыдан қарағанда метатілдің ерекше
қабаты болып табылатын, ӛзінің мамандандырылған мағынасы бар кәсіби
сӛздер ерекше қызығушылық тудырады. Олардың ӛзіндік ерекшелігі
экспрессивтілігінде.
Коммуникация барысында метатіл қызметі айтылым мен дискурс
барысындағы сӛйлеу тілі сияқты актуалданады, металингвистикалық
деңгейдің
коммуникативтік
бірліктері
де
сондай
ӛлшеммен
қарастырылады.
Жоғарыда айтылғандарды саралай келе, метатілдік коммуникацияның
ӛзіндік ерекшеліктерін тӛмендегідей саралап кӛрсете аламыз.:
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 жалпы сӛйлеу тілімен салыстырғанда вариативтіліктің шектеулігі,
терминнің бір мағыналық интерпретациясына ҧмтылу;
 ақпаратты адекватты жеткізу міндетін қамтитын ақпараттық
қызметтің жетілдірілуі;
 жалпы ғылыми және терминдік лексика қолданылатын сӛйлеу
актілерінің стереотиптілігі;
 тілдік қарым қатынас жасаушылардың ғылыми қҧзіреттілігі мен
кәсіби мамандануы тҧрғысына сәйкес әлеуметтік бағытталуы;
 ғылыми салада коммуникацияда қалыптасқан сӛйлеу этикетінің
жҥйелі тҥрде сақталуы.
Ғылыми дискурстың композициясы (кіріспе, негізгі тезисті баяндау,
дәйектемелердің бірізділігі, қорытынды) оның баяндау, суреттеу,тҥсіндіру,
дәлелдеу және т.б. типтері арқылы анықталады. Коммуникациялық
тҧрғыда ғылыми дискурс коммуникацияның метатілдік деңгейінің
ерекшеліктерін ескере отырып шегі, мазмҧны және тәсілі сияқты
параметрлерімен сипатталады. Тақырып шегінде негізгі рӛл терминдерде,
себебі тақырыпты солар анықтайды және коммуниканттарды белгілі
ақпарат алуға бағыттайды.
Қорыта айтқанда, тҥрлі ғылым саласының метатілі терминдерінің
номенклатурасы, олардың мазмҧны және ғылыми ҧғым–тҥсінігіне сай
тҧжырымдалауы тҧрғысынан ерекшеленеді. Осы ерекшеліктерді білмей
тҧрып ғылыми тҧрғыда тілдік қарым-қатынас жасау мҥмкін емес.
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В.Н.Ярцова.-М., 2000.-687 с.
3.Ахманова О.С. Предисловие// Словарь лингвистических терминов. –
М., 1966. – 608 с.
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Резюме
Объекта исследования теперешнего языкознания увелечением, в ходе
исследования смешиваться науки использовать способы методик,
характеризуется достижениями на направлении. Языкознания наличия
этого иначе смотреть взглядом на важность места, которая берет в науке.
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Эффективность того, что на сегодняшний день информационное
обеспечивает языкознание, просторной масштабной образованной
обработкой, которая увеличивает, связываться основные вопросы решать,
хранить, обеспечивать.
Resume
Object of research of nowaday linguistics of enlarging, during research
mixed up sciences to use the methods of methodologies, by achievements.
Linguistics of presence of it differently. Efficiency that to date the informative
provides linguistics, by spacious scale well-educated treatment that increases, to
associate to decide basic questions to keep, to provide.

Н.М.ЖАНПЕИСОВА
ЯЗЫКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В ПЕРИОД С 1996 ПО 2010 гг.
Языковая политика в РК характеризуется специалистами, как поли
субъектная. В качестве субъектов называются государство (различные
государственные институты), казахская интеллектуальная элита,
представители
так
называемой
«русскоязычной
контрэлиты»,
представители многочисленных диаспор Казахстана [1, С.24-25]. Каждый
из названных субъектов языковой политики имеет собственные мотивы и
интересы, которые должны учитываться в ходе языкового строительства.
В роли объектов языковой политики, по словам А.Нысанбаевой, в
республике выступают несколько групп населения, определяемые как
"носители языковой политики" [2]. В первую языковую группу, на взгляд
А.Нысанбаевой, входят казахстанцы, появившиеся на свет до 1995 года,
ко второй языковой группе можно отнести остальную часть казахстанцев,
родившихся после 1995 года. Первую группу составляют носители
языковой политики, проводившейся в СССР. Данную языковую группу
характеризует отсутствие готовности адаптироваться к новой языковой
среде: по мнению А.Нысанбаевой (на наш взгляд, достаточно спорному),
смену языковой среды представители данной группы воспринимают
болезненно и остро. Вторая языковая группа представлена подрастающим
поколением казахстанцев, готовых адаптироваться к новой языковой среде
и участвующих в создании этой языковой среды. Мы считаем объектами
языкового планирования все национальные, социальные, возрастные
группы казахстанцев, одним словом, все население Казахстана.
В последние годы, по словам ученых, произошло изменение фокуса
объектов языкового планирования, обусловленное повышенными
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требованиями к русскоязычным казахам
и младшим поколениям
казахстанцев [1,С.62].
Приоритеты языковой политики Республики Казахстан четко
прописаны в законодательных и нормативных документах, принятых в
промежуток между 1996-2009 годами.
В данной статье мы попытаемся проанализировать концепции,
программы
и
стратегические
планы, в
которых наглядно
вырисовывается вектор изменений с учетом внутренних и внешних
факторов развития страны. Речь будет идти, в первую очередь, о
состоянии и развитии казахского языка как государственного, поэтому
сведения, касающиеся проблем сохранения и развития других языков,
функционирующих на
территории
Республики Казахстан,
нами
рассматриваются в ограниченном объеме и только с указанных позиций.
Впервые вопрос о языковом строительстве, механизмах реализации
закона о языках в республике был поднят после принятия в 1989 году
«Закона о языках в Казахской ССР». Механизм введения и реализации
закона о языках и пути внедрения государственного языка в различные
сферы жизни рассматриваются в одноименной брошюре Б.Х.Хасанова
[3]. Ученый предлагает системный подход к реализации указанного
закона с соблюдением четырех принципов (планомерное, поэтапное
внедрение государственного языка в служебное общение; внедрение в
делопроизводство; организация цикла мероприятий по пропаганде
государственного языка, периодическая отчетность) и настаивает на
необходимости следующих мер: обеспечить население свободой выбора
языка обучения, школой с родным языком обучения; прекратить процесс
сокращения казахских школ и уменьшение удельного веса казахских
детей, обучающихся на родном языке; приостановить неоправданное
открытие русских
школ в казахских районах, укрупнение
малокомплектных школ; углубить внедрение государственного языка в
детских домах; внедрить государственный
язык во всех школах
республики в
качестве предмета
обучения; начать введение
делопроизводства и служебного общения на том языке, какой является
языком обучения, а также ряд других мер частного характера.
Наиболее существенными предложениями, на наш взгляд, являются
тезисы о необходимости пересмотра лингвистических основ народного
образования в республике в целом и создания конкретной программы
развития дошкольных учреждений с казахским языком.
Рассмотрим важнейшие законодательные и нормативные акты,
определившие языковое строительство в Республике Казахстан
в
последние 10-15 лет.
В Концепции языковой политики Республики Казахстан от 4 ноября
1996 года (далее – Концепция) дан обстоятельный анализ языковой
ситуации в Республике Казахстан. Определена цель Концепции –
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«разработка стратегии государственной политики в области сохранения и
функционального развития языков в переходный период, определение
задач государства по созданию условий для развития казахского языка как
государственного» [4]. В качестве
задач намечено определение
приоритетных направлений языкового развития и выработка механизма
функционирования языков. Подчеркивается, что формирование языковой
ситуации обусловлено различными
обстоятельствами, в том числе
взаимодействием языковых и неязыковых (социальных, политических,
экономических, психологических, исторических, географических и иных)
факторов. Констатируется, что в настоящее время в Казахстане при
существовании реального многообразия языков в функциональных целях
используется свыше ста языков.
Особо подчеркивается тот факт, что статус казахского языка как
государственного лишь декларирован, но не подкреплен в достаточной
мере механизмом, который обеспечил бы его повсеместное изучение и
использование. Известно, что десятилетиями функционирование
казахского языка ограничивалось несколькими языковыми подсистемами,
что было обусловлено объективными социально-политическими
факторами, поэтому в концепции ставится проблема расширения его
возможностей в отображении новых социокультурных реалий путем
взаимодействия с другими мировыми языками, а также путем
использования в этом внутреннего потенциала языка.
Своевременно, на наш взгляд, поднят вопрос о недопущении
крайностей, связанных с языковым пуризмом: «Нельзя мириться с
тенденцией обеспечить "чистоту" языка, отказавшись от укоренившихся в
нем заимствований и международных терминов» [4].
В разделе 2. «Оптимальная модель функционального развития
языков»
подчеркивается, что создание оптимального языкового
пространства государства требует четкого определения функционального
соотношения языков, при котором государственный язык должен занять
достойное место.
В Концепции прописываются
характеристики государственного
языка, функции, сферы его применения, правовой статус. Указывается,
что требования к государственному языку и его статусу, изложенные
выше, должны стать основными параметрами модели, к которой должен
постепенно, последовательно приближаться казахский язык. Со временем
казахский язык должен стать языком межнационального общения. Исходя
из постулата, что «государственная политика в отношении создания
условий для развития языков должна быть ориентирована на
корректировку реально существующей иерархии языков в направлении
приоритетного развития государственного языка», следует, что «задачи
государства по отношению к государственному и другим языкам будут
различны» [4].
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Значительное место уделено проблеме научного и научнометодического
обеспечения
статуса
казахского языка
как
государственного:
 Социологический и социолингвистический мониторинг должен
обеспечить постоянную коррекцию языковой политики.
 Статус государственного языка, расширяющий его социальные
функции, требует серьезного научного анализа происходящих в нем
инновационных изменений.
 Приоритетной
задачей
выступает
выработка
системы
орфографических, орфоэпических и пунктуационных правил казахского
языка, обеспечивающих его унификацию и стандартизацию. Крайне
необходимо создание корпуса казахской терминологической лексики.
 Необходимо обеспечить выпуск видео- и аудиовизуальных
материалов для изучающих государственный язык[4].
Проблемы нормативно-правового обеспечения получили отражение в
следующих тезисах Концепции:
 Реализация концепции будет успешной только при условии ее
подкрепления законодательными актами и организационными мерами.
 Вместе с концепцией на обсуждение выносится проект нового
Закона "О языках в Республике Казахстан", где найдут отражение
правовые основы языковой политики. Необходимо будет затем внести
изменения и дополнения в Гражданский Кодекс, Кодекс об
административные правонарушениях, КЗОТ и другие законы [4].
Концепция стала отправным документом, и в ней отражены
практически все направления, получившие развитие в последующие
годы в зависимости от конкретного воплощения в жизнь.
В Государственной программе функционирования и развития языков
на 2001-2010 годы, принятой Указом Президента Республики Казахстан от
7 февраля 2001 года N 550 (далее - Программа),
определены
стратегические цели и задачи языкового строительства в Казахстане на
долгосрочную перспективу, а также намечены основные направления,
конкретные механизмы реализации языковой политики,
проблемы
экономической поддержки развития государственного и других языков,
функционирующих на территории Республики. Конкретные действия по
осуществлению намеченных целей, задач и приоритетов разрабатываются
в форме двухгодичных краткосрочных планов мероприятий по реализации
Программы ( на 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009гг.).
Анализируется ситуация в системе образования. Так, «В 1999-2000
учебном году, по данным Министерства образования и науки, из 3,5
миллиона учащихся школ республики 1,6 миллиона обучались на
казахском языке (50,6%), 1,5 миллиона - на русском (45%), 80 тысяч - на
узбекском (2,3%), 23 тысячи - на уйгурском (0,6%), 2,5 тысячи - на
таджикском (0,07%) и более тысячи - на других языках. Несмотря на то,
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что общее количество школ с казахским языком обучения постепенно
растет и к 2000 году достигло почти 43% (7910) от общего количества
школ в республике, их распределение по регионам, а также по схеме
"город-село" остается неравномерным. Существует проблема так
называемых "смешанных школ", в которых классы с казахским языком
обучения в силу их непропорционального представительства оказываются
оторванными от соответствующей языковой среды. Кроме того, зачастую в
школах с казахским языком обучения наблюдается недостаточно высокий
уровень преподавания. То же можно отметить и в отношении школ с
другими языками обучения. Эти проблемы менее остро стоят в школах с
русским языком обучения, в которых наработан богатый учебнометодический потенциал» [5].
В качестве острой проблемы, заслуживающей особого внимания,
указывается состояние дошкольных учреждений: «число детских
дошкольных организаций сокращается. Их количество к 2000 году не
превышало 25% (1158) от общего числа аналогичных организаций в целом
по стране. Таким образом, из сферы государственного регулирования
языковых отношений выпадает поколение, отличающееся наибольшей
лингвистической восприимчивостью» [5].
В начальных и средних профессиональных организациях образования
ведется обучение на государственном языке по 200 специальностям, в
высших учебных заведениях республики по 75 специальностям.
Количество студентов на отделениях с казахским языком обучения
составило к 2000 году около 32% (85300), количество студентов на
русских отделениях - около 68% (181000).
Большие перспективы в
обучении государственному языку открываются в результате разработки
новых интенсивных методик преподавания, применения аудио- и
видеоматериалов, компьютерных технологий. Так, на сегодняшний день
разработана и установлена в центральных исполнительных органах
компьютерная
программа
по
обеспечению
электронного
документооборота на государственном языке, разработаны программы
распознавания компьютерных шрифтов через сканер, проверки
орфографии казахского языка, автоматического перевода текстов с
казахского языка на русский и с русского языка на казахский.
Особое внимание уделяется созданию и совершенствованию
терминологической
базы
казахского
языка.
Государственной
терминологической комиссией утверждено 610 новых терминов, впервые
осуществлено издание серии отраслевых терминологических словарей,
состоящей из 31 тома.
В Программе четко оговорены направления долгосрочного языкового
строительства: «В соответствии с функциональным принципом
формирования лингвистического поля в республике, закрепленным
Конституцией Республики Казахстан и нашедшим отражение в Законе "О
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языках в Республике Казахстан", целесообразно осуществление языкового
строительства по трем направлениям на основе дифференцированного
подхода: расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка; сохранение общекультурных функций русского
языка; развитие других языков народов Казахстана.
В рамках нормативно-правового
обеспечения рассматривается
разработка и нормативное закрепление требований в части владения
государственным языком для работников ряда сфер общественной жизни,
деятельность которых реализуется непосредственно в процессе социальной
коммуникации.
Это
прежде
всего
государственная
служба,
здравоохранение, образование, наука, культура, сфера обслуживания
населения, транспорт, связь» [5]. В связи с этим, подчеркивается в
Программе, должен быть законодательно определен перечень профессий,
специальностей и должностей, для которых необходимо знание
государственного языка в определенном объеме и в соответствии с
квалификационными требованиями.
В Программе подчеркивается, что сугубо административные методы
развития языка, не подкрепленные дополнительными мерами
стимулирующего характера, оказались недостаточно эффективными.
Необходима разработка правовых основ для создания эффективной
системы мер по материальному поощрению работников государственных
органов, организаций и учреждений, использующих государственный язык
в своей работе. Решение данного вопроса должно стать одним из наиболее
действенных механизмов для овладения государственным языком.
Требуется разработка правовых механизмов регулирования
переводческой деятельности в государственных организациях. В
нормативном регулировании нуждается вопрос об аутентичности текстов
нормативных правовых актов на государственном и русском языках и
порядке их употребления в официальной практике. Подчеркивается
необходимость поэтапного перехода к составлению документации в
государственных органах на государственном языке в соответствии с
централизованно утвержденным долгосрочным планом. Официальные
международные встречи должны проводиться на государственном языке.
В сфере образования
и обучения
языкам предполагается
организация и обеспечение стабильного функционирования полноценной
системы обучения языкам по классической схеме:
дошкольная
организация воспитания - школа - высшее (среднее специальное) учебное
заведение.
Обосновывается необходимость расширения системы дошкольных
организаций с казахским языком обучения, а также увеличение количества
часов на преподавание государственного языка за счет оптимизации
учебного процесса. Предусматривается планомерный
рост числа
специальностей с казахским языком обучения. Главным направлением
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самостоятельного обучения взрослого населения должны стать
организация и функционирование системы бесплатных языковых курсов
по интенсивному обучению государственному языку.
В Программе предусмотрен поэтапный перевод деятельности
научных советов по защите диссертаций на государственный язык. Особое
внимание уделено вопросам компьютеризации казахского языка, широкого
внедрения его в глобальную компьютерную сеть.
Основным механизмом реализации Программы является ежегодное
поэтапное выполнение системы мероприятий, предусматриваемых Планом
мероприятий
по
реализации
Государственной
программы
функционирования и развития языков на 2001-2010 годы (далее - План
мероприятий по реализации Программы). План мероприятий по
реализации Программы разрабатывается уполномоченным органом на
каждые последующие два года с учетом изменений. Минимальная
расчетная потребность в бюджетных средствах на реализацию Программы
составляет 3087,7 миллиона тенге [5].
Следующий документ – «Концепция расширения сферы
функционирования
государственного
языка,
повышения
его
конкурентоспособности на 2007-2010 годы» (далее - Концепция 2007) был разработан и одобрен постановлением Правительства Республики
Казахстан от 21 ноября 2007 года N 1122.
Остановимся на
некоторых важнейших положениях этой
концепции. В Концепции-2007 приводятся показатели
позитивных
изменений в области языкового строительства: «в настоящее время в
Казахстане действуют более 7800 общеобразовательных школ и лицеев,
около 3750 из них с казахским языком обучения, функционирует более 500
колледжей, около 140 вузов. Более активной и стабильной стала и
организация подготовки специалистов на государственном языке в
колледжах и вузах» [6].
Вместе с тем аналитическая часть Концепции-2007 отличается
критической направленностью. В частности, отмечается
наличие в
обществе стереотипа, когда определение функционального назначения
языка ставится в зависимость от степени его распространенности,
количества носителей и других факторов. Указывается, что отдельные
попытки анализа сложившейся ситуации основываются на формальных,
количественных
показателях
документооборота
с
упором
на
государственный язык в государственных органах и учреждениях, объемов
передач электронных средств массовой информации, выпуска
периодических печатных изданий на двух языках, как правило, в меньшем
объеме и с материалами низкого качества на государственном языке.
Подготовка документов в центральных государственных органах на
государственном языке составляет всего лишь 20 - 30 %, а общий
документооборот - 45 - 50 %. Показатели, сложившиеся в
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делопроизводстве местных исполнительных органов, также не отражают
адекватную языковую ситуацию в регионах. Даже в регионах с
подавляющим большинством казахского населения основная нагрузка при
этом ложится на специалистов - переводчиков этих институтов.
Констатируется нехватка специалистов - преподавателей казахского
языка, так же, как и специалистов – переводчиков. В документе
отмечается, что многие электронные СМИ формально относятся к
выполнению норм законодательства. В качестве проблемы названо низкое
качество многих передач, отсутствие актуальности, привлекательности
программ, которые не могут способствовать формированию культуры
языка и речи, в конечном счете, его успешному овладению. «В средствах
массовой информации необходимо исключить языковую безграмотность,
умело и уместно применять термины, преодолевать монотонность и
назидательный характер передач, увеличить объем оригинальных
программ на государственном языке, уделять внимание семейному
воспитанию и т.д.» [6].
Далее в Концепции-2007 говорится: «Анализ показывает, что
зачастую данные статистики не могут отражать реального положения дел.
Так, по данным 2006 - 2007 учебного года, казахские школы в республике
составляли более 48 % от их общего количества, свыше 80 % детей
школьного возраста казахской национальности обучаются в казахских
школах. Однако, отмечая некоторые позитивные тенденции в развитии
казахских школ, необходимо отметить, что более 80 % из них находятся в
сельской местности, свыше 50 % из них – малокомплектные» [6]. Во
многих сельских школах не хватает преподавателей иностранных языков,
их отсутствие в некоторых городских школах объясняется недостаточной
материальной
заинтересованностью
специалистов.
В
качестве
существенного недостатка указывается на нехватку учебников, учебных
пособий и методической литературы в общеобразовательных школах,
колледжах, высших учебных заведениях.
«В последние годы на основе государственного заказа специалистами
осуществляется разработка оригинальных учебников, учебных пособий,
другой популярной литературы на государственном языке. Однако,
несмотря на выпуск учебников, в том числе электронных, альтернативных
учебников,
учебных
пособий,
компьютерных
программ
для
общеобразовательных школ большим тиражом, местные исполнительные
органы в недостаточной степени обеспечивают ими организации
образования» [6].
Анализ основных направлений и механизмов реализации Концепции2007 позволяет остановиться на некоторых моментах, получивших
разработку с учетом сложившейся ситуации. В частности, кроме уже
указанных ранее в Концепции 1996 года и Программе 2001 года
направлений, можно указать следующие:
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 регулирование функциональных аспектов внедрения системы оценки
уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ
 использование
современных
информационных
технологий,
компьютерных программ, интернета и дистанционного обучения;
 пополнение веб-сайтов государственных органов качественной
информацией и созданию электронной базы данных на государственном
языке;
 разработка программ в сфере информатизации, которые должны
способствовать всестороннему развитию и расширению казахского
сегмента в сети Интернет
Одним из важных документов, в которых отражена языковая политика
государства и языковая ситуация в стране, является и «Стратегический
план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на
2009 – 2011 годы».
В Разделе 2. «Анализ текущей ситуации» в качестве фактора
единения страны впервые употреблен термин «толерантная языковая
среда». В частности, указывается, что
в
стране функционирует
Республиканский координационно-методический центр развития языков.
«Развивается сеть региональных Центров обучения государственному
языку: в 2005 году – их было создано 8, в 2006 – 11, в 2007 году – 15
областных, 16 районных и 5 городских центров <…>. В 10 местных и в 26
центральных государственных органах республики делопроизводство
переведено на государственный язык » [7]. Что касается средств массовой
информации, то в плане приведены следующие цифры: если в 2005 году в
стране было поставлено на учет 244 (17,3%) СМИ на казахском языке, на
русском – 549 (38,9), на казахском и русском языках – 445 (31,5%), то в
2008 году число СМИ на казахском языке составляет 463 (19%), на
русском языке – 874 (34%), на казахском и русском языках – 879 (35%).
Далее указывается: в 200 воскресных школах и 3 школах национального
возрождения, действующих при Домах дружбы, изучается около 30 языков
этносов, проживающих в Казахстане. В плане осуществления программы
«Триединство языков» информация представлена довольно расплывчато:
«В делопроизводстве государственный язык официально применяется
наравне с русским. Для граждан, не владеющих казахским языком,
организуются специальные курсы. Также создаются условия для изучения
английского языка». Здесь же даны цифры, характеризующие реальные
объемы финансирования: «Объем финансирования в 2005 – 2008 гг.
составил 3 905 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было
выделено 133,7 млн. тенге, в 2006 году – 588,4 млн. тенге, в 2007 году –
1 639 млн. тенге, в 2008 году – 1 543,9 млн. тенге» [7].
Среди текущих и перспективных проблем отрасли выделяются
следующие: «Во-первых, недостаточная степень функционирования
государственного языка во всех сферах общественной жизни. Во-вторых,
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недостаточно развитая инфраструктура обучения языкам.
Втретьих, необходимость
дальнейшего
расширения
связей
с
соотечественниками, проживающими за рубежом» [7].
Позитивные изменения языковой ситуации ставят перед субъектами
языковой политики новые задачи. В частности, подчеркнув в своем
выступлении
на ХV Ассамблее народов Казахстана, что
«государственный язык – это основной фактор единства народа»,
Президент Республики Казахстан напомнил о необходимости разработки
Государственной программы функционирования и развития языков на
2011 – 2020 годы.
[8].
Оценивая языковое планирование в Республике Казахстан как
успешное,
казахстанские
социолингвисты
(Э.Д.Сулейменова,
Н.Ж.Шаймерденова, Д.Х.Аканова) детально анализируют причины,
обусловившие достаточно быстрые и успешные результаты. В числе
главных причин ученые называют политическую и экономическую
стабильность в обществе и улучшение социально-экономической ситуации
в республике, изменение общей этнодемографической ситуации в стране,
действенность избранных инструментов
языкового планирования,
конструктивное
использование
законодательных
механизмов,
последовательную
языковую политику в сфере образования,
осуществление
квалификационно-аттестационных
мероприятий,
административное регулирование, взвешенную деятельность различных
субъектов планирования, содействие общества языковому планированию и
пр.
Анализируя такой фактор, как содействие общества языковому
планированию, авторы выделяют три периода в изменении общественных
настроений. Первый период характеризовался нечувствительностью к
сложностям конкретной языковой ситуации, сложившейся к тому
времени, склонностью к простым решениям и крайним средствам
изменения
языковой ситуации. «Резкий разрыв с существующей
традицией и ожидание быстрой победы – функционирования
государственного языка во всех сферах в полном объеме его вдохновляли
одних, другие же в это время высказывали нескрываемые опасения и
страх за судьбу русского языка и будущее своих детей, а также
муссировали суждения о том, что казахский язык якобы «не готов
исполнять предназначенную ему роль государственного языка» [1, С.6061]. Вторым был период нетерпеливого ожидания, разочарования. Третий
период характеризуется взвешенным отношением к динамике процессов
языковых жизни. Пришло понимание невозможности радикальных
изменений в языковой ситуации в краткие сроки, стала осознанной
мотивация к изучению казахского языка, а также необходимости учета
возрастных особенностей разных групп населения и дифференцированного
подхода к ним.
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Важно, что изменился и фокус объектов языкового планирования.
Если вначале ими были объявлены все группы населения страны, то позже
большие ожидания и повышенные требования стали предъявляться к
русскоговорящим казахам и к младшим поколениям казахстанцев.
Изменение вектора
языковой политики
ученые оценивают как
стратегически верное: оно поддерживается самими русскоязычными
казахами из-за возросшего этнического и языкового самосознания и
снижает давление на представителей других этносов.
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ДОСМУРЗАЕВА А.С.
ОРЫС ТІЛДІ АУДИТОРИЯДА АУЫЗША СӚЙЛЕУДІ
ҤЙРЕТУДІҢ АМАЛ-ТӘСІЛДЕРІ
Тірек сызбалар - қазақ тіліндегі қатысымдық тҧлғаларды оқытудың
деңгейін, сапасын жоғарылататын кӛмекші оқу қҧралдарының бірі.
Қазақ тілін сапалы оқыту ҥшін кӛрнекі оқу қҧралдарын жетілдіру
қажет. Дегенмен, қазақ тілі пәнін оқытуға қажетті кӛмекші оқу қҧралдары
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болып табылатын кӛрнекіліктер қазіргі уақытта әлі де жетілдіруді талап
етеді.
Әдістеме ілімінде кӛрнекіліктердің алатын орны ерекше бола келіп,
олардың әрқайсысының тҥр-тҥрге жіктеліп, әр қилы қызмет
атқаратындығы айқын.
Жалпы, бейнелеуіш көрнекіліктері кесте, фотосуреттерді қамтыса,
кескін көрнекілігіне тҥрлі сызбалар (схема), диаграмма, кестелер
(таблицалар), сызықпен тҥсіндірілген бейнелер жататыны белгілі.
Жоғары оқу орындарының студенттеріне қазақ тілін оқытуда кескін
көрнекіліктерінің ӛте тиімді екені байқалды. Бҧл кӛрнекіліктің басты
ерекшелігі - оқытылатын материалдағы назар аударатын мәселеге қатысты
тірек сызбалардың қолданылуы. Сӛз, сӛйлем және мәтінді меңгертуде
пайдаланылатын сызбаның ерекшелігі – форма (пішін) мен мазмҧнның
бірлестігі, сәйкестігі.
Пішін мен мазмҧнның, мағынаның біртҧтастығы сӛзге де, сөйлемге де,
мәтінге де тікелей қатысты. Ӛйткені қатысымдық тҧлғаның ең басты ӛзегі,
ҧйытқысы - сӛз. Ойды тиянақты әрі тҥсінікті жеткізудің негізгі ҥлгісі сӛйлем. Осы екі тҧлғаның да қҧрылымдық және мағыналық бірлігінен
тҧратын қатысымдық тҧлғалардың ең кҥрделі тҥрі - мәтін. Адамдар ӛз
ойын жеткізу ҥшін, сӛзді тіліміздегі грамматикалық нормаларға сәйкес
формаға келтіреді, сӛйлемдер қҧрайды, ал олардың кӛмегімен қажетті
мазмҧн ашылады. Мәтінде сӛйлемдер бір-бірімен байланысып тҧруы
қажет. Мәтін нақты сӛйлеу шығармасы ретінде белгілі бір жҥйелі ойдан
туады. Мәтіндегі сӛйлемдер байланысынсыз оның мазмҧны ашылмайды
да, автор алдына қойған мақсатына жете алмайды. Сол ҥшін мазмҧн мен
пішіннің бірлігі ӛзара сәйкес болу керек.
Тірек сызбалар арқылы сыртқы форма (пішін) да, мазмҧн да
бірлестікте кӛрсетіледі. Демек кез-келген мәтін сызбасында мазмҧн
пішінделеді, ал сӛз, сӛйлем пішінінде мазмҧн айқындалады.
Тіптен мәтін жоспарының ӛзі осы бірлікті кӛрсетеді. Мәтіннің
алғашқы сӛздерін айта не жаза бастағаннан-ақ оқушы осы бірлік ҥшін
жҧмыс істейді. Басқа мәселе алынған пішін берілген мазмҧнға
қаншалықты дәл келеді, немесе берілген мазмҧн берілген пішінде
қаншалықты айқын білінеді. Егер олар бір-бірімен сӛйкес келсе, дәл келсе,
онда авторды ӛз мақсатына жеткізетін жақсы мәтін пайда болады. Егер
олар сәйкес келмесе автордың не айтқысы келгенін тҥсіне алмайтын
нашар мәтін жасалып шығады. Қатысымдық тҧлғаларды студенттерге
меңгертуде қолданылатын сызбалардың жҥйесі мен тҥрлерінің мақсаты:
 қазақ тілін тірек сызбалар арқылы меңгертудің әдіс-тәсілдерін,
жолдарын табу, ашу;
 студенттердің сӛздік қорын байыту, келешекте ӛз пайдасына жарата
білуді ҥйрету;
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 тірек сызбалар арқылы қатысымдық тҧлғалардың мағынасын
тҥсіну ҥшін сызбалардың:
а) тақырыпқа байланысты ролін, маңызын топтауға,
ә) қасиетіне қарай сҧрыптауға,
б) қолданысына қарай жинақгауға ҥйрету;

сӛз ҥйретуге «име» сызба, сӛз тіркесі мен сӛйлем қҧрудың жеңіл
жолдарын «текше» және сатылы сызбаларды қолдана білуді жете
меңгерту, оларды қазақ тілін ҥйренуде қолайлы оқу қҧралы екеніне
кӛздерін жеткізу мәтіннің мазмҧнына қарай сызылған тірек сызбалар
арқылы қазақ тілінің ерекшеліктері
мен оның әдеби мҧраларын оқу
барысында, мемлекеттік тілді қарым-қатынас қҧралы ретінде пайдалана
білуге ҥйретіп, студенттердің пәнге қызығушылығын, ықыласын арттыру.
Тірек сызбалар - тҥріне қарай қазақ тіліндегі қатысымдық тҧлғаларды
оқытудың сапасын жоғарылататын қҧралдың тҥрі. Кӛрнекіліктерді қазақ
тілін оқыту істеріне байланысты тҥрлендіріп отыру қажет. Тірек сызбалар
оқыту тәсілдері мен оқу-тәрбие ҥдерісіндегі атқаратын қызметтеріне қарай
негізгі және қосымша болып бӛлінеді.
Кӛрнекіліктің негізгі 3 тҥрі ажыратылады: көру, есту және естукөру. Жҧмыста кӛру кӛрнекілік қҧралдары ретінде қарастырылатын тірек
сызбалар гуманитарлық бӛлім студенттеріне қазақ тілін оқытудың ҧғымды
ҥлгісі болып табылады.
Орыс әдіскерлері А.Н.Щукин, А.Д.Ботвинников және оқытудың
кӛрнекілік қағидасын кӛрсеткен Д.Әлімжанов сияқты ғалым-әдіскерлердің
пікірі бойынша кӛрнекі қҧралдар табиғи, кӛркем-бейнелеу, графикалық
(кескіндеме) болып бӛлінеді.
Кескіндеме кӛрнекі қҧралдары жаңа лексикалық және грамматикалық
материалмен таныстыру және оны қолдану дағдысын қалыптастыру
барысында қолданылады.
Қазақ тілін оқыту барысында қолданылатын тірек сызбаларды
мынадай тҥрге бӛлуге болады:
 сӛзге қатысты сызбалар;
 сӛйлемге қатысты сызбалар;
 мәтінге қатысты сызбалар.
Тірек сызбалардың бҧл тҥрлері бір-бірімен тығыз байланысты бола
келіп, біртҧгас тілдік қатынасты жҥзеге асыруға ықпал етеді. Сөзге
қатысты сызбалар қатысымдық тҧлғаның мынадай басты белгілерін
кӛрсетеді:
 сызба сӛздің лексикалық мағынасын нақтылайды;
 сызба арқылы сӛздің басқа сӛздермен тіркесу қабілеті
анықталады;
 сӛздің ауыспалы, келтірінді, кӛпмағыналық табиғаты аңғарылады;
 сӛздің сӛйлемдегі орны белгіленеді.
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Сӛзді ҥйретуде қҧр сӛздің мағынасын ҥйрету жеткіліксіз. Сӛзге
қатысты сызбалар ҥйренген сӛзбен ӛз бетінше сӛз тіркесін қҧрап, сӛйлем
ойлауға жетелейді. Сӛздің қатысымдық қызметін сӛйлем қҧрамында
кӛрсете аламыз. Сӛзге қатысты сызбалар сӛздердің ӛзара байланыста
болуы, олардың мағыналық жақындығына байланысты болатынын
әрдайым студенттердің естеріне салып отыруға кӛмектеседі.
Киіз ҥй
Киіз ҥй - ата-бабамыздың ежелден келе жатқан баспанасы. Киіз ҥй
кӛшпелі ел тҧрмысына ӛте қолайлы. Оны тез қҧрып, жинап алуға ыңғайлы.
Кереге, есік, уық,шаңырақтарды біріктіріп баумен байлайды. Оны тҥндік,
туырлық, ҥзікпен жабады. Текеметті сырмақты оюлап тігеді. Текеметті
кӛбіне тӛсеніш ретінде қолданады. Тҥрлі ӛрнек салынған сырмақтар ҥйге
ерекше сән береді. Оны киіз ҥй жылы болу ҥшін керегеге жапсырып іледі.
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Белгілі психолог Қ.Жарықбаев: «Оқушы байқаудың, қабылдаудың
мақсатын айқын ҧғынып , қабылданатын заттар мен қҧбылыстардың
мәнісіне қалай да тҥсінгені мақҧл» - деп кӛрсеткендей бҧл мәтінді ҧғынып
тҥсінуге арналған тірек сызбаның бір тҥрі ғана.
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2. Жарықбаев Қ.Психология.Алматы -Мектеп. 1983.
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практических занятиях по русскому языку. Л., 1988 (Автореф. на
соиск.уч.степ.канд.пед.наук. — 15 стр.
Резюме
В данной статье рассматривается вопрос о развитии устной казахской
разговорной речи русскоязычных студентов с применением опорных схем.
ЖАНУЗАКОВА Ж. А.
МЕТАТІЛДІҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СТАТУСЫ
Метатілдің лингвистикалық статусы, оның тілде алатын орны мен
функционалдық жҥйесі туралы сӛз етпес бҧрын терминология туралы сӛз
қозғағанымыз орынды. Металингвистика және метатіл теориясына
қатысты базалық тҥсініктерде терминологиялық бірлік байқалады.
Мысалы, тіл-нысанды сипаттайтын синонимдік қатар: тіл-нысан, нысан
тіл, пәндік тіл, сипаттаушы тіл, талдау тілі, талдаушы тіл, нақты тіл,
жалпы тіл, табиғи тіл болса, осыған сәйкес метатіл терминінің
ерекшеліктерін кӛрсететін тӛмендегідей терминдік атаулар бар: метатіл,
суреттеуші тіл, формальді тіл, формальданған тіл, функциональды тіл,
жасанды тіл, символдық тіл ,кодтық тіл, қосымша тіл.
Екінші синонимдік қатарда кездесетін функциональдық тіл термині
кей еңбектерде ғылым салаларының әрқайсысында қарым-қатынас жасау
ҥшін жҧмсалатын арнаулы мақсатқа бағытталған тіл деп кӛрсетсе, кей
жағдайларда қоғамдық қатынастардың арнаулы емес салаларында
қолданылатын тілдің кӛп тҥрлілігі, яғни табиғи тіл, бір жағынан жасанды
тіл, осыдан келіп метатіл деген ҧғымға келіп саяды 1,31-32. Егер
функционалдық тіл арнайы мақсатқа мақсатқа жету ҥшін пайдаланылады
десек онда оны кәдуілгі тілдің дербес функциональды тҥрі деп санауға
болады  2,65.
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Қҧрылымдық тҧрғыдан алғанда метатіл арнайы мақсатқа бағытталған
тілмен ҧқсас. Қҧрылымдық тҧрғыдан салыстырғанда бҧл тілдер туралы
тҥсініктің айырмашылықтарын да кӛруге болады.
Кез келген ғылыми пән сияқты лингвистиканың да ӛз дамуының
белгілі кезеңінде метатілді қажет етуінің себебі белгілі деңгейге жеткен
жетістігін сипаттап жеткізуші таңбалық жҥйенің қажеттілігінен туады.
А.С.Гердтің кӛрсетуінше, ғылыми білімнің таңбалық сипатының тҥрлі
формалары бар: 1) код, білім мазмҧнын жазуға арналған белгі, сӛз, сӛз
тіркесітҥріндегі тіл. Сӛйлем, таңба және олардың байланысы, т.б.; 2)
Ғылыми білім кӛрініс табатын тҥрлі мәтін типтері; 3) Білімнің логикотҥсініктік типтері; 4) терминдік жҥйе  3,30.
Қазіргі тіл білімінде метатіл А.С.Гердтің классификациясына сәйкес
ғылыми білімнің таңбалық сипатының негізгі формасы «екінші кезектегі
тіл», яғни нысаны ӛзге тілді мазмҧндау мен жеткізу болып табылатын тіл
болып табылатын тіл-нысан ретінде тҥсіндіріледі.
Тілдің ӛзі нысан ретінде алынатын зерттеулерде тіл білімі терминдері
жҥйесінің бірлігі «метатіл» деп аталады. Мамандар арасында «метатіл»
анықтамасы туралы пікірлер кӛп: метатіл – «екінші дәрежедегі» тіл 4, 7;
тіл білімінің «метатілі» – терминдер арасындағы жҥйелі қатынастар мен
жалпы ғылыми лексиканы білдіретін кҥрделі қҧбылыс 5, 297 және т.б.
Әрбір ғылым саласының дамуы тіл білімі метатілінің дамуын талап
етеді. Белгілі бір ғылым метатілінің қалыптасуы мен дамуына ӛзара
байланысты бірнеше себептер ықпал етеді: зерттеу бағыттарының
кҥрделенуі мен тереңдеуі; жаңа бағыттардың пайда болуы; жаңа терминдік
бірліктердің пайда болуы; жаңа концептуалдық аппараттың қалыптасуы
мен белгілі терминдердің жаңа мазмҧнмен толығуы.
Тіл білімінің метатілі лингвистиканың тҥрлі салаларының метатілінің
бірлігінен тҧрады. О.С.Ахманованың пікірінше, «тіл білімінің метатілі
лингвистика салаларының термин жҥйесінде қалыптасқан тероминдерді,
және кейбір оған кірмейтін лексикалық қабаттарды, номенклатуралық
белгі-номендерді қамтиды» 6,5. Сондықтан да терминдік жҥйе метатілдің
негізгі қҧрылымы болып табылады және сипатталушы тіл мен
сипаттаушы тілдің ара жігін ажыратады.
Тіл білімі салаларының қайсысын алсақ та, әрқайсысының ӛзіне тән
ҧғымдар жҥйесі, терминологиялық аппараты болады. Ондай арнаулы
ҧғымдардың атаулары, ҧғымдар жҥйесі мен терминдері арнайы зерттеуді
қажет етеді.
Терминологиялық лексиканы зерттеп, оның теориялық мәнін,
маңызын анықтауда қазақ тіл білімінде терминология саласының ғылыми
мәселелері
А.Байтҧрсынҧлы,
Қ.Жҧбанов,
Ж.Аймауытҧлы,
Х.Досмҧхамедҧлы,
Қ.Кемеңгерҧлы,
С.Жиенбаев,
Н.Сауранбаев,
С.Аманжолов, М.Балақаев, С.Талжанов, Ә.Сатыбалдиев, Ә.Қайдаров,
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С.Исаев, Ш.Сарыбаев, Б.Қалиев, Ӛ.Айтбайҧлы, Ш.Қҧрманбайҧлы және т.б.
ғалымдардың зерттеулерінде қарастырылған. Атап айтқанда, қазақ
терминологиясы ғылымының тҧтас тарихы, терминдік жҥйе мен
терминжасамның теориялық мәселелері академик
Ӛ.Айтбайҧлының
ғылыми еңбектерінде жасалса, терминологиялық лексиканы зерттеп, оның
теориялық мәнін, мазмҧнын анықтауда Б.Қалиевтің («Қазақ тіліндегі
ӛсімдік атаулары»,1988), Ш.Қҧрманбайҧлының («Қазақ тілі лексикасының
терминденуі»,
1999)
монографиялық
зерттеулерін,
салалық
терминологияға қатысты А.Исанованың, С.Әлісжановтың, Ш.Біләловтың,
С.Исақованың, Г.Ақшалованың, А.Қоңырованың, Ж.Молдажаровтың
және т.б. ғылыми еңбектерін атауға болады. Сонымен бірге
лингвистикалық терминдерді қазақ тіл білімінің метатілі мәселелеріне
қатысты
тезаурустық
сипатта
қарастырған
Е.Қ.Әбдірәсіловтің,
терминдердің танымдық сипатын зерттеу нысаны еткен С.Ақаевтың
зерттеулері және орыс тіл білімінде А.Реформатский, В.В.Виноградов,
Н.А.Баскаков, В.И.Сифоров, Р.А.Будагов, О.С.Ахманова, В.Ф. Журавлев,
В.П.Даниленко, Г.В.Степанов т.б. ғалымдардың еңбектерін атауға болады.
Бҧл зерттеулерде терминжасамның ғылыми принциптері мен
шарттары анықталып, сӛздік жасау, салалық терминжасам мәселесі арнайы
қарастырылды. Дегенмен қазіргі кездегі ғылыми лексиканың бір қҧрамдас
бӛлігі, жеке бір терминдік жҥйені – тіл білімі терминологиясын даралап
зерттеудің маңыздылығы ӛте зор.
Метатіл мен тіл-нысанның ара қатынасы бір-біріне қарама-қарсылық
(метатілдің формальді сипаты мен сипатталушы тіл мен сипаттаушы тіл
материалдары табиғатында анық бірліктің болмауы тҧрғысынан) негізінде
және бірлігі (метатіл мен тіл-нысан субстанцияларының бірлігін есепке
алғанда) негізінде кӛрінеді. Ғалымдардың пікірілерне сҥйене отырып
шығатын қорытынды мынадай, метатіл мен кҥнделікті қолданыстағы
қарым-қатынас тілін қарама-қарсы қою кӛп жағдайда «алыпсатарлық»
сипат алады, себебі бҧл жерде сӛз не жалпы, не арнайы мақсатқа сәйкес
қолданылатын бір ғана тіл жайлы болып отыр. О.М.Карпова «кез-келген
ҧлттық тіл материалдық иеленуші тҧрғысынан алып қарағанда біреу.
Тілдегі сӛздің басым кӛпшілігі жалпы мақсатта қолданылады, сонымен
қатар, тілде арнайы мақсатқа сәйкес қолданылатын да сӛздер болады»
7,188. Сипатталушы тіл мен сипаттаушы тілді қарама-қарсы қойғанда
ғылыми зерттеу тілдің шынайы субстанциясынан, материалдық
тәжірибесінен ауытқиды.
Зерттеліп отырған мәселе бойынша ғылыми еңбектерге талдау жасай
келе тіл білімі метатілінің тӛмендегідей ӛзіндік ерекшеліктерін анықтадық:
 Метатілдің жҥйелілігі. Метатіл дербес, бірақ ӛзара байланысты
элементтердің дербес қҧрылымы ретінде қарастырылады. Бҧл элементтер
бір ізге тҥскен, ҧйымдасқан тҧтас концептуальдық бірлікті қҧрайды.
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 Метатілдің жасандылығы. Бҧл логико-математикалық модельге
негізделген таңбалар жҥйесінің белгісі ретінде қарастырылады.
 Метатілдің функциональдық бағытының шектеулігі. Метатіл «анық,
шектеулі мақсатты орындауға бағытталады.
 Тҧтастай метатілдің не оның қҧрылымындағы элементтердің
абстракттылығы. Жалпы терминдерге, кез-келген ғылымнның метатіліне,
лингвистиканың метатіліне жоғары дәрежедегі абстрактылық тән.
Лингвистикалық терминдердің абстрактылығы терминдік бірліктердің
идеализациясына негізделеді, себебі олардың денототивтік қабатының
мағынасы бос және адам санасындағы нақты бейнелермен сәйкес келмейді.
 Метатіл қҧрылымы элементтерінің біртектілігі. Бҧл нақты тілдік
қҧбылысқа анықтама берудегі қажеттілік.
 Метатілдің шектеулі функционалдық бағыты. Метатіл белгілі және
шектеулі мақсатты анықтауды орындауға бағытталғандықтан жан-жақты
қамту оның қызметінің бағытына тән емес.
 Метатілдің әмбебаптығы мен жеткіліктігі. Метатіл объективті тілде
термин арқылы берілгеннің бәрін жеткізе алатындай бай болуы тиіс.
 Метатілдің ашықтығы. Метатіл ӛз табиғатында ҧғымдардың ашық
жҥйесі болып табылады.
 Метатілдің психологиялылығы. Метатіл ғалымның жеке кӛзқарасын
білдіреді, яғни ӛзін қоршаған орта туралы жеке тҥсініктерінің жҥйесі,
әдіснамалық ҧстанымдары. Себебі кез-келген метатілдік белгі (термин)
ӛзіне сәйкес әдіснаманы бейнелейді.
Тіл білімінің метатілі ӛз кезегінде ғылым ретінде лингвистиканың
алдында тҧрған бірнеше қолданбалы мәселелерді шешуге бағытталған
тілдің кҥрделі, кӛп қҧрамды қабатын қҧрайды. Сондықтан да, метатіл
объективті ғылыми ойлауды нәтижесінде термин сӛздер логикалық
тҥсінікке, ал сӛйлемдер байымдауға жақындайтын жоғары дәлдікте
бейнелеуге ҧмтылады.
Әдебиеттер:
1. Лейчик В.М. Языки для специальных целей – функциональные
разновидности современных развитых национальных языков // Общие и
частные проблемы функциональных стилей. -М.: Наука,1986
2. Даниленко В.П. О месте научной терминалогии в лексической
системе языка // Вопросы языкознания. – 1976.-№4.
3. Герд А.С. Научное знание и система языка // Вестник СанктПетербургского университета. Сер.2.-1993.- Вып.1, №2.
4. Тіл білімі сӛздігі / Жалпы ред.басқарған проф. Э.Д.Сҥлейменова.Алматы: Ғылым, 1998.-544 б.
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5. Большой энциклопедический словарь. Языкознания / гл.ред.
В.Н.Ярцова.-М., 2000.-687 с.
6. Ахманова О.С. Предисловие// Словарь лингвистических терминов.
– М., 1966. – 608 с.
7. Карпова О.М. Термины в художественном тексте и писательском
словаре // Материалы международной научно практической конференций.Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, Ч.1.
ТАСБОЛАТОВА М.С.
СТЕРЕОТИП ЖӘНЕ ТІЛДІК СТЕРЕОТИП МӘСЕЛЕСІ
ЖӚНІНДЕ
Стереотип терминін (грек stereos – қатты, typos – таңба) ғылымға
алғашқы болып американдық әлеуметтанушысы У.Липпман енгізді.
1922 жылы басылып шыққан «Қоғам пікірі» кітабында У.Липпман
стереотипке анықтама берді және оның қоғамдағы рӛлін анықтағысы келді.
Стереотип туралы айтқан кезде Липпман оның қоршаған ортаны
қабылдаудағы ерекше формасын ескерді, яғни біздің сезімдерімізге,
санамызға жеткенге дейінгі кездегі ықпалын баса айтты [1.95].
У.Липпманның пікірінше, адам қоршаған ортаны барлық қайшылықтарда
қабылдауда, бақыламаған қҧбылыстардың «картинасын санасында
жасайды» Адам ӛмірде кӛптеген заттар туралы мәліметтерді, олармен
кездеспей тҧрып та біледі. Бҧндай стереотиптердің кӛрінісі сол
индивуумды қоршаған мәдениеттің ықпалынан болады.
Стереотиптер деп тҧрақты, ҥнемі қайталанатын мінез-қҧлық
формаларын тҥсіну керек. Ол ӛзіндік бір мінез-қҧлық, қалып, дайын тҥр,
ҥлгі.
У.Липпманның ойынша, стереотиптер тек қана жалған қҧбылыс емес.
Оның пайымдауынша, стереотип шын немесе жартылай шын немесе
жалған болады. Липпман стереотип ҧғымын ғылымға енгізіп қана қоймай,
оған анықтама бере білді, сонымен қатар бҧл қҧбылыстың маңыздылығын
айта кетті. «Стереотиптер жҥйесі,-деп жазды ол- біздің жеке дәстҥрімізде
ӛзекті болуы мҥмкін, ол біздің қоғамдағы орнымызды қорғайды...
уақытымызды сақтайды және қоршаған әлемді анық кӛруде сонымен қатар
оны тҧтастай қамтуға кедергілерден сақтайды» [1,95]. Стереотиптерге
бҧлай анықтама берген кезде оны екі қырын кӛруге болады - ол
мәдениетке тәуелділігі және еңбек кҥшін ҥнемдегіштігі, сонымен қатар,
сәйкесінше, тілдік қҧрал. Егер математикалық есептерді алгоритм арқылы
шығару адамның ойлауын ҥнемдейтін болса, стереотиптер адамның ӛзін
«ҥнемдейді». Бҧл қарастырғанымыз У.Липпманның стереотип туралы
тҧжырымы болатын.
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Ал Д.Кац пен К.Брейли келесі анықтаманы береді: «Этникалық
стереотип - бҧл тҧрақты ҧсыныс, ол елестеткен нақтылықтармен
келіспейді, адам әуелі қҧбылысты анықтайды, содан соң оны бақылайды
[2,96].
Екінші дҥниежҥзілік соғыс этникалық стереотиптерді зерттеуде жаңа
бағыт, жаңа серпіліс берді. Яғни, халықтардың бір-бірі туралы дәстҥрлі
мәліметтері білгендері қандай роль атқаратындары, сонымен қатар
олардың қалыптасуын білудің маңызы қандай екендігі зерттелді
Енді психолог О.Кленберг, сауалнама жҥргізіп, оны сараптағанда
тӛмендегідей байламға келеді: «...бҧл адамдардың санасындағы картина,
сәйкесінше олардың ӛздерінің немесе басқа ҧлттардың топтарының.
Бҧндай образдар немесе қҧбылыстар кӛбіне қоғамда кӛп таралған: әдетте,
олар ӛте примитивті тҥрде және айналадағы болмысқа қатысынсыз болып
келеді‖[3,97].
Когнитивті лингвистика мен этнолингвистикада «стереотип» термині
тіл мен мәдениеттің мазмҧндық жағына жатады, яғни ментальдік
стереотип, ғаламның тілдік бейнесі және тілдік стереотип екеуі бір бӛлік
пен бҥтін болып сәйкестенеді, сонымен қатар тілдік стереотип әлемдік
тілдік емес объектіге қатысты талдау немесе бірнеше талдаулар болып
танылады, заттардың субъективті терминнен ажыратылған тҥрі, бағалау
мен бейнелеу қасиеттері - шындықтың танымдық модельдің әлеуметтік
тҧрғыдан талдауының нәтижесі болып табылады. Тілдік стереотип деп тек
талдау немесе бернеше талдаулардар жиынтығын емес, кез келген бірнеше
сӛзден қҧралған тҧрақты тіркестерді атауға болады, мысалы, «жаңа орыс»
т.б.
Стереотиптердің орнына ӛзге ҧлттың мінездері, сонымен қатар бір
ҧлттың екінші бір ҧлт туралы пікірі: жалпы тҥсінігі, тілдік қарым-қатынас
жасау нормасы, тәртібі, категориясына, әдет-ғҧрпына, адами және
әдептілік нормалары туралы.
Ресей ғылымында 50-жылдардың соңына дейін «стереотип» термині
қолданылған жоқ. Алайда бҧл мәселе тӛңірегінде сӛз қозғағандар болды.
П.А.Сорокин еңбегінде бҧл мәселеге жан-жақты тоқталады. «Стереотип»
терминін қолданбаса да, оның әлеуметтік топтағы қызметі туралы айтады.
«Ҥрдістер қатары және іс-әрекеті алдын ала осы немесе басқа тҥрде
реттеледі және топ мҥшелерінің кӛпшілігімен орындалады» [4, 13].
Зерттеушілер әр топтың ӛзінің белгілі ӛзара қарым-қатынасының
тәртібі болатынына назар аудартады. Іс-әрекеттің бҧл ресми топтық қалпы
топтың негізгі «сҥйегі» болады, осы негізгі «сҥйек» арқылы іс-әрекеттің
басқа да тҥрлері дамиды [4,21].
Бҧл жерде әлеуметтік ӛмірдің интеграция факторы ретінде ҧжымдық
рефлекс қолданылады. Бір сӛзбен айтқанда, әлеуметтік ӛмір оларға шексіз
реакция ретінде кӛрінеді. Сорокин стереотиптердің әлеуметтік-мәдени
топтардағы ӛмір сҥру механизмін суреттейді.
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Тіл мен нақтылықтың қарым-қатынасына тоқталайық. Осы
проблемалар қарым-қатынасқа және де шет тілдерді ҥйренуге ӛте
маңызды. Адамның әлем туралы білімінде тілдер ӛте маңызды болып
саналады. Шындық әлемді кӛрсете отырып, адам бір сӛзде таным
нәтижесін қамтиды. Егер де әлемді адам мен ортаның қатынасы деп білсек,
әлемнің суреті адам мен оны қоршаған ортамен қарым-қатынасының
нәтижесі. Әлемнің кӛрінісі - бҧл әлемнің айнадай бейнеленуі емес, ол
әлемнің бір субъектінің интерпретация, оның ӛз ерекшелігі бар. Сондықтан
әлем бейнесі - ол динамикалық қҧбылыс. Сонымен, когнитивтік
лингвистиканың ӛкілдері біздің концептуалдық жҥйе тіл бейнесімен
айтқанда тәндік және мәдениет тәжірибесіне тәуелді.
Финн зерттеушісі Паули Кайкконен «әлемнің мәдениет бейнесі» деген
ҧғымды ҧсынады. Кайкконен айтуынша, әлемнің мәдениет бейнесі ӛз
мәдени ортасынан, туған тілден, туған мәдениеттің қалыптарынан тҧрады.
Жат мәдени ортада, жат тіл жат қалыптар әлемнің мәдени бейнесінің
екінші жағы болып саналады.
«Стереотип» деген сӛз лингвистердің, әлеуметтанушылардың,
этнографтардың, психологтардың, зтнопсихолингвистердің еңбектерінде
ғана қаралмайды. Жоғарыда айтылып кеткен топ ӛкілдерінің стереотип
туралы ӛз пікірі, ӛзінше жіктелуі бар. Мысалы, ойлау стереотипі және жеке
тҧлғаның ӛзін-ӛзі ҧстау стереотипін қамтитын әлеуметтік стереотиптерді
бӛлуге болады, сондай-ақ белгілі бір ҧлттың әр тҥрлі ерекшеліктерін
танытатын, ҧлттық қҧндылықтарды анықтайтын этномәдени стереотиптер
деп қарастыруға болады. Мысалы, неміс халқының ҧқыптылығы, орыс
халқының «бәлкімі», қытай халқының тек ӛзіне ғана тән әдет-ғҧрпы,
американдардың темпераменті, итальян халқының ашушаңдығы,
финндердің бірбеткейлігі, эстон халқының жайбасарлығы - осының
барлығы бҥкіл халық туралы ҧғымдар. Стереотиптер автостереотиптер
(адамдардың ӛздері туралы ойлары) және гетереостереотиптер (бір
халықтың екінші бір халық туралы ойлары) болып жіктеледі.
Гетеростереотиптер сынға кӛп ҧшырайды, Мысалы, бір халықта
ҧқыптылық болып танылатын нәрсе, екінші бір халық ҥшін сараңдықтың
белгісі болуы мҥмкін. Сӛзіміз дәлірек болу ҥшін, ағылшындар мен неміс
халқын салыстыра суреттейік, бҧл бізде гетеростереотип болып табылады.
1) Сыраға деген әуесқойлық.Сыра немістердің ҧлттық ішімдігі емес.
Басқа халықтар да сыраны ішеді. Дегенмен, В.Н.Водовозованың пікірімен
келіспеуге де болмас. «Пиво до такой степени немецкое изобретение, что
вся Германия, смело можно сказать, течет этим пенистым напитком
янтарного, бледно-желтого, бурого или молочно-бурого цвета. Страсть к
пиву и умение превосходно приготовлять его – характерная черта немцев,
и этим они отличались уже с самых древнейших времен» [5,249].
Орта ғасырдың ӛзінде-ақ сыра неміс халқының азық-тҥліктерінің
қатарынан кӛрінді. Немістер оны « flssiges Brot» - «сҧйық нан» деп атады.
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1)
Бюрократизм. Бҧл ҧғым неміс халқының аңызы емес.
Германияда бір-екі кҥн ӛткізу ҥшін кӛптеген қҧжаттарды толтыру қажет.
3) Ұқыптылық. Немістер ҧқыптылығымен, тазалығымен, не нәрсені
болса уақытылы орындайтынымен әлемге әйгілі. Оларда қоғамдық кӛлік те
дәл белгіленген уақытында келеді, сонымен қатар кездесуге келіскен
адамдар да дәл уақытында келеді.
Неміс халқының ҧқыптылығы, тиянақтылығын айқындайтын
тӛмендегідей мақал-мәтелдерден кӛруге болады:
* Ordnung ist das halbe Leben (мақал). Ҧқыптылық-кез келген істің
жаны.
* Heilige Ordnung, segensreiche Himmelstochter. «Қасиетті тәртіп –
аспанның (қҧдайдың) сыйлаған перзенті»
4) Өркөкіректік .
Кӛптеген шетелдіктер неміс халқын ӛркӛкірек халық деп ойлайды. Ал
шынында олар тікмінезді, кез келген неміс әр уақытта ойын ашық тҥрде
айтып салады.
5) Ережелер
Ережелер Германияда ӛте кӛп. Бҧл елге шетелдіктерге бҧл ережелер
маңызды емес болып кӛрінеді, бірақ бҧл қате пікір. Егер Германияда бҧл
қалыптасқан ережелер бҧзылса, онда олар бҧл шетелдіктер тарапынан
екенін бірден біледі.
6) Қол алысып амандасу
Шындығында, неміс халқы қай жерде болмасын, кіммен кездеспесін,
қол алысып амандасады, қол алысу - мейірімділіктің нышаны болып
табылады, кей кезде жақын туыстар қол алысудың орнына басқа да
ишараттарды пайдаланады.
Этнопсихологияны,
этномәдени
стереотиптерді
зерттеуші
мамандардың айтуынша, экономикалық дамуы жоғары деңгейдегі ҧлттар
ӛздерінің ақылдылық, іскерлік сияқты қасиеттерін бағаласа, ал
экономикалық дамуы тӛмен елдер мейірімділік, қонақжайлылық сияқты
қасиеттерін бағалайды.бҧл сӛздеріміздің дәлелі ретінде С.Г.ТерМинасованың зерттеу еңбегін айтуымызға болады. Бҧл аталған еңбекте
ағылшындардың қоғамында іскерлік, еңбекқорлық, жауапкершілік сияқты
қасиеттер ерекше бағаланса, орыстарда қонақжайлылық, шындық
жақтаушылық, тілтабысқыштық қасиеттері алға қойылады.
Н.В.Уфимцева этникалық стереотиптер және мәдени стереотиптер деп
бӛле келе, этникалық стереотиптерді этнос мҥшесі байқамайды, олар
туралы ойланбайды және оларды әдейі оқытып ҥйретпейді деп кӛрсетеді.
Ал мәдени стереотиптер байқалады, оларды ҥйренуге болады .
В.В.Красных стереотиптерді екі тҥрге жіктейді: стереотип-бейнелер
және стереотип-жағдайлар. Мысалы, стереотип-бейнелер: ара - еңбекқор,
(пчела-труженица), қой – бірбеткей, қыңыр (баран-упрямый). Ал
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стереотип-жағдайларға билет-компостер, аист-капуста дегендер жатады.
Стереотиптердің екі тҥрі бар: үстіртін және тереңдетілген.
Ҥстіртін стереотиптер - бҧл бір халық туралы тарихи, ішкі саяси
жағдайларға немесе уақытша факторларға негізделеді. Бҧл стереотиптер
әлемдегі және қоғамдағы жағдайларға байланысты ӛзгеріп отырады.
Ҥстіртін стереотиптердің ӛміршеңдігі қоғам тҧрақтылығына байланысты
болады. Тереңдетілген стереотиптерде таңқаларлық тҧрақтылық бар. Олар
нақты тарихи шындықпен байланыста. Тереңдетілген стереотиптер
тарихшылар, сонымен қатар әлеуметтік-саяси оқиғаларға қызығушылық
танытатындар тарапынан қызығушылық тудырады. Ҧлттық мінезді
зерттеуде осы стереотиптер маңызды рӛл атқарады [6,145].
Сонымен, біз мәдениетпен тығыз байланыста болатын стереотиптер
әлемінде ӛмір сҥреміз. Әр жердің ӛкілі әр тҥрлі стереотипке ие болады.
Ауылдың адамы ашық айлы тҥнді былай деп суреттейді: «Ай жап-жарық
екен, кітап оқуға болады». Мҧндай стереотиптер тіл мамандарымен
әртҥрлі жағдайларда пайдаланылады екен.
Іс-әрекет стереотипі - стереотиптер арасындағы ең маңыздысы.
Стереотиптер дәстҥрмен, әдет-ғҧрыппен, мифтермен, ритуалдармен
біріккенмен, олардың айырмашылығы да бар, стереотиптер адамның
жабық кӛңіл-кҥйінде қалады, әдет-ғҧрыптар - этнографтардың зерттеу
нысаны болады. Себебі іс-әрекет стереотиптерінде мәдениеттің ҧлттың
нақышы, ерекшелігі анық байқалады. Әр қоғамда дамитын тәртіп
стереотиптерінің формаларының жиынтығы, әрине дәстҥр мен әдетғҧрыппен ғана шектелмейді. Тәртіп стандарты этикетке де тән, соның
ішінде еңбек етуге де тән.
Адамның Іс-әрекеті вариативті және кӛп қырлы болса да, қоғамдағы
адамның тәртібі қоғамда қалыптасқан нормаларға бағынады. Бҧндай
жағдай яғни адамның тәртібі екі қарама-қарсы ҥрдістердің нәтижесі болып
табылады. Біріншісі – cыртқа тебуші .Ол тәртіптің әртҥрлілігінде, оның
вариативтілігінде кӛрініс табады. Бҧны Іс-әрекет «стилистикасы» деп
тҥсінуге болады. Бірақ тәртіптің тҥрлері шексіз болмайды. Адамның
тәртібін бір деңгейге тҥсіретін ішке тартушы бағыт ал екінші тҥрінің
ерекшелігі - қоғам ӛзінің жҥйелі әлеуметтік тәртіп кодын қалыптастырады
[7,108-109].
Типтік іс-әрекет бағдарламаларының жиынтығы әр ҧжымның ӛзіне
тән. Олар осы бағдарламаларды жеке тҧлғаландырудан, кӛп нҧсқалықтан,
қоғамдық ыдыраудан сақтайды Ҥлгілі іс-әрекеттің ӛз нҧсқалары бар.
Әлеуметтік ҧжымдарда ӛз ерекшеліктері бар: шаруаның, әскери адамның,
аңшының ӛз тәртібі, биоәлеуметтік жағынан бӛлсек, балалардың,
ересектердің , егде адамдардың, ер адамның әйел адамның тәртібі болады.
Этникалық және конфессионалды ҥйлестіруші тҧрғысынан қараған
кезде жапон мен европалықтың, христиан мен мҧсылманның іс-әрекетінің
ерекшелігін айтуға болады. Егер де абстракцияның жоғарғы деңгейінде сӛз
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қозғайтын болсақ, онда белгілі бір кезеңді қамтитын, мысалы, орта
ғасырлық адамның тәртібін айтуға болады. Адамның нақтылы тәртібі әрдайым бірнеше типтердің, бірнеше бағдарламалардың синтезі болып
табылады.
Сонымен, ғалымдардың айтуынша, іс-әрекеттің екі тҥрін кӛруге
болады. Біріншісі - бостандық, еркіндік
іс-әрекеті. Екіншісі –
регламенттелген іс-әрекет, белгілі бір стандартқа сай, ҧжымдағы типтелген
схемаға бағынады. Әр қоғам сыртқы ортамен байланысу нәтижесінде
тәжірибе жинайды. Осы тәжірибе әр ҧжымның іргетасы болып саналады.
Ҧжым осы тәжірибені келесі ҧрпаққа сақтап, байытып беруді қалайды.
Жиналған ақпаратты беру екі жолмен жҥргізіледі: генетикалық және
генетикалық емес. Әлеуметтік ақпараттың сақтауы, жинақтауы және беруі
оның ең қажетті фрагменттерін іріктеу мен тәртіпке келтіру болып
табылады. Осы функцияларды орындау стереотиптизация процесі жҥреді.
Осының нәтижесінде жиналған ақпарат тек қана қҧнды білім кӛзі ғана
емес, белгілі бір жолмен жинақталған тәжірибе, қҧрылысының
нәтижесінде келер ҧрпаққа беріліп отырады. Дегенмен, ҧжым санасы
барлық тәжірибені бере алмайды. Қҧнды ақпаратты стереотиптендіру
іріктеу туғызып қана қоймайды, сонымен қатар оның жҧмыс істеуге
қажетті кӛлемін жаңартылып тҧратындай етіп сақтайды [8,9].
«Тіл мен адам бӛлінбейді». Тіл адамнан тыс, ал адам тілден тыс ӛмір
сҥре алмайды. Демек, адамды тілден тыс, тілді адамнан тыс зерттеуге
болмайды. Тіл адамның қалыптастырған мәдениетінің кӛрінісі, ол
мәдениетті сақтаушы, ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізуші. Тіл адамның әлемді
тану қҧралы. Тіл-мәдениет қҧралы, ол адамның ӛмір сҥру ҧстанымын,
ҧлттық мінез-қҧлықты, ділін анықтайды.
Г.Шоқым гендерлік стереотиптерге тоқтала келе, гендер ҧжымдық
және жекеадамдық сана компоненті ретінде тілде стереотиптер арқылы
кӛрініс табатынын айтады. Және ғалым стереотип терминін Б.Хасанов
ҧсынысын қолдап таптаурын деп аударады. Осы терминдерді біз де
қабылдап, синоним ретінде қолданамыз.
Г.Шоқым стереотиптерді ассоциацияның сҧрыпталып, жадта дағдылы
тҥрде сақталып, санада белгілі бір ақиқат дҥниені таныту ҥшін
қолданылатын тҧрақты таңбаға ие болған тҥрі деп анықтайды. Алдымен
ақиқат
дҥниені
тану
барысында
ассоциация
қалыптасады.
Жалпыадамзаттық сипатқа ие болған деңгейінде ассоциация таптаурынға
айналады. Демек, білімнің (когницияның) кӛрсеткіші болып саналатын
ассоциация жеке адамға тән болса, таптаурын жалпыадамзаттық, ҧжымдық
санаға тән.
Стереотиптер кӛбінесе адамды, адамның мінезқҧлқын, адамға тән
ерекшеліктерді тануда қолданылатын білім қҧралы болса, ассоциация кез
келген зат пен қҧбылысты танытуда қолданылады. Бірақ екеуі де санадағы
когнитивтік ҥлгіні қалыптастыратын қҧрылымдық мҥше болып саналады .
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Стереотиптер − бҧл әлеуметтік ҧғым. Олар әлеуметтікмәдени
тетіктермен байланысты. Г.Шоқым гендерлік стереотиптер деп
әлеуметтікмәдени тҧрғыдан белгіленген ойпікірлерді танимыз, сондайақ
жыныс ӛкілдерінің мінезқҧлық нормалары қасиеттері, атрибуттық пікірдің
ақиқат бӛлігінің тілдегі кӛрінісі деп кӛрсетеді.Мінезқҧлық қалпы қоғамдық
стратификацияға қатысты. Сондықтан гендерлік таптаурындарды бір
жағынан, еркек пен әйелдің танымтҥсінігі тҧрғысынан, екінші жағынан,
ҧжымдық қоғамдық сана тҧрғысынан қарастыру заңды қҧбылыс. Олар
бірбірімен тығыз байланысып келетіндіктен, айырмашылығын тек ғылыми
тҥрде ерекшелеп кӛрсетуге болады [9,137].
Сонымен, «стереотип» ҧғымын бірнеше ғылымдардағы мағынасын
аша отырып, келесі тҧжырымдар жасадық:
- әр адам қоршаған ортаны қабылдауда ӛзінің тҧлғалық жеке
тәжірибесі болады, соның негізінде адамның санасында объективті бӛлім
мен тҧлғаның субъективті бағасын қамтитын «әлем картинасын» жасайды,
ал стереотип сол картинаның бір бӛлігі болып табылады;
- бҧл мәселемен айналысып жҥрген кӛптеген лингвистердің
пайымдауынша, стереотиптердің негізгі қасиеті олардың мәдениет
терминінен ажыратылуы- адамның әлем туралы ойы оны қоршаған
ортаның ықпалымен қалыптасады. Стереотиптерді адамдардың кӛбісі
мақҧлдайды, бірақ олар тарихи, халықаралық, сонымен қатар ішкі саяси
жағдайлар арқылы қай елде болса да ӛзгеріп отырады.
Стереотип – кӛптеген адамдардың ойынша,
ӛз мәдениетінің
ӛкілдеріне немесе басқа мәдениет ӛкілдеріне тән, кӛбінесе жалған және
мейлінше тҧрақты болып келетін жалпы образдар мен мінездемелер
қатары.
Стереотип - мәдениеттің ықпалымен қалыптасқан адамның әлем
туралы ментальді тҥрдегі, вербальді тҥрдегі тҥсінігі; стереотип - ментальді
бейне ретінде ӛмір сҥреді, сонымен қатар вербальді шеңбер ретінде кӛрініс
табады; стереотип - семиотикалық модельдер тарапынан болатын
сӛйлеудің нәтижесі. Стереотипке тілдік емес шындық стандарты жатады,
тілдік деңгейдегі мӛлшері жатады.
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Резюме
В статье рассматриваются стереотипы и роль стереотипов в языке.
Rezume
In this article the stereotypes and the role of stereotypes in the language are
considered.
ЖАНУЗАКОВА Ж. А.
МЕТАТІЛ ҦҒЫМЫ ЖӘНЕ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ
АНЫҚТАМАЛАР.
Тіл білімі ғылымында қарастырылатын лингвистикалық тҥсінік
бойынша, кең мағынадағы ғылым тілі - ғылыми мәтіндердің тілі. Тар
мағынадағы ғылым тілі – ғылыми пәннің ӛзіне тән салалық метатілі.
Метатіл (грек meta – кейін) – қазіргі заманғы логика мен теориялық
лингвистиканың негізгі ҧғымдарының бірі.
Метатілдің, метатілдесімнің тҥрлері ӛте кӛп. Мысалы, тілтанымның
метатілі, математиканың метатілі, геологияның метатілі... Метатіл тҥрлі
математикалық, табиғи тілдерді зерттеуде, әр тҥрлі дәрежедегі тілдердің
арақатынасын баяндауда және зерттеліп отырған тіл мен сол арқылы
бейнеленетін заттық саланың арақатынасын, сӛйлемдерінің қҧрылымын,
басқа тілдермен қарым-қатынасын зерттеуде пайдаланылады.
Метатіл арқылы тіл-объект сӛйлемнің таңбалар қҧрылымын, баяндау
қасиеттері жӛніндегі теоремаларын дәлелдеу мен басқа тілдерге қатысын,
т.б. зерттейді. Ғылыми мәтіндерді зерттеушілердің бір тобы оларлы
функционалды тіл ретінде, екінші тобы функционалдық стиль ретінде
қарастырып келеді. Сонымен тілдің қҧқрамындағы бҧл тілді (метатілді)
арнайы тіл, ―екінші қатардағы‖ тіл десек те болады, себебі бҧл тілдің
қҧрамында тілді ғылым саласы ретінде зерттеп сипаттайтын,
жҥйелендіретін, осы салада қолданылатын тіл бірліктері – терминдер
(сӛздер, сӛз тіркестері) болады. Ғылыми мәтіндерді функционалдық
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стиль ретінде қабылдайтын ғалымдар оны стилистиканың нысаны
ретінде тҥсінеді. Осы мәселені арнайы қарастырған ғалымдардың бірі
С.Әлісжанов «ғылыми тіл – адам қызметіндегі ғылыми аяны қамтамасыз
ететін тілдің бір тҥрі, осы саланы сипаттайтын мәтіндердің жиынтығы
деп қарастырған.
Ғылым мен техниканың арнаулы метатілдерінде терминдер мен
номенклатуралық атаулардың арасы ажыратылуы мҥмкін. Ол кезде
термин ретінде ғылыми ҧғым атауы, ал номен ретінде ғылыми таным
процесіне қатысы бар заттардың атаулары алынады. Екеуінің арасында
айқын шекара жоқ. Бір сӛз ғылымның бір саласында термин болса,
екіншісінде – номен болуы мҥмкін. Осыған байланысты олардың
ҧғымдары да, жҥйедегі орындары да ауысады.
Ал жалпы лексика қҧрамына қайта ӛткен кезде арнаулы сӛздердің
бейтерминденуі орын алады. Ғылыми стиль функционалды, бҧл термин
тілдің ғылыми мәтіндердегі синтезделу заңдылықтарын қарастыру ҥшін
қолданылады. Ғылым тілі ҧғымы ғылыми стильдің ядросы мен шеткері
аймағын
қҧрайтын
таңбалық
бірліктердің,
қолданыстардың
грамматикалық және семантикалық қҧралдарының тҧтас жҥйесі.Бҧл
ҧғымдар ӛзара байланысты, сондықтан контекстік синонимдер ретінде
қолданыла береді» деген пікірді ҧстанады.
Зерттеу жҧмысының «Ғылыми метатіл қҧрылымы» атты бірінші
бӛлімінде ғылым тілінің статусы, ғылыми тілдің тҥрлері, ғылыми тіл мен
ғылыми стиль ҧғымдарындағы айырмашылық, ғылым тіліне жасалатын
семантикалық талдаудың ерекшеліктері, термин анықтамаларының
қҧрамы мен қҧрылымы туралы баяндалады. Зерттеуде ғылыми тілдің
мәртебесі анықталып, оның әдеби тіл қҧрамына кірмейтіндігі
айқындалады. Бҧл қазақ тіл білімінде бҧрын айтылып жҥрген ғылыми
стиль туралы тҥсінікке анықтық енгізеді. Жҧмыс барысында терминдерге
берілетін анықтамалардың толық жҥйесі сарапталады. Терминдер мен
номендердің тҥсіндірме, терминологиялық және энциклопедиялық
сӛздіктердегі лексикографиялану заңдылықтары анықталады. Бҧл
мәселелер қазақ тіл білімінде тҧңғыш рет ғылыми-теориялық тҧрғыдан
жҥйелі тҥрде қарастырылып отыр. Аталған жайттар зерттеудің теориялық
тҧрғыдан маңыздылығын кӛрсетеді.
Метатіл - терминология ҧғымын ӛз қҧрамына кіргізетін кең ҧғым.
Нақты айтқанда, термин метатілдік жҥйедегі белгілі бір ҧғымды атап, сол
ҧғымның нақты мағынасын ашатын болса, метатілдік зерттеуде оның бҥкіл
қызметі, соған байланысты қосалқы мәндері мен қырлары кӛрсетіледі.
Себебі, метатілдік зерттеу салалық ғылыми аппаратты тҥгел қамтиды, ал,
басқаша жағдайда саладағы барлық ҧғым атауларының жҥйесі толық, бар
болмысымен кӛрінбейді. Атап айтқанда, метатілдік зерттеуде жекелеген
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терминдер арасындағы семантикалық байланыстар ашылып, олардың ортақ
жєне ерекше белгілері анықталады, соның нәтижесінде сол салаға сәйкес
ғылым тілі сараланып, басы артық, мағынасы кҥңгірт элементтерден
тазаланып, барлық бірліктер қызметіне сәйкес ӛзіне тән орнын тауып,
терминдердің мағынасы нақты айқындалады.
Тілдің ӛзі нысан ретінде алынатын зерттеулерде тіл білімі
терминдері
жҥйесінің
бірлігі
«метатіл»
деп
аталады.
Мамандар арасында «метатіл» анықтамасы туралы пікірлер кӛп: метатіл
– «екінші дәрежедегі» тіл; «метатіл» – ерекше семиологиялық жҥйе; тіл
білімінің «метатілі» – терминдер арасындағы жҥйелі қатынастар мен
жалпы ғылыми лексиканы білдіретін кҥрделі қҧбылыс және т.б. Зерттеу
жҧмысында ғылыми тіл мен ғылыми стильдің ара-жігі ажыратылып,
әрқайсысының ӛзіндік мәнінің ашылуы, ғылым тіліне тезаурустық
тәсілмен семантикалық талдау жасаудың ҥлгісінің кӛрсетілуі сияқты
мәселелердің қарастырылуы негізінде ғылым метатілінің ғылыми тіл
болып табылатындығын дәлелдеуге талпыныс жасалды. Терминдерге
берілетін анықтамалардың типтері мен тҥрлері нақтыланады.
Терминологиялық
лексиканың
тҥрлі
сӛздік
типтеріндегі
лексикографиялану
сипатын
белгілейтін,
терминологиялық
бірліктерділексикографиялауда
қолданылатын
лексикографиялық
апроксимацияның тҥрлері айқындалды. Осының бәрі қазақ тіл білімінің
терминология саласында бҧрын арнайығылыми зерттеудің нысаны
ретінде қарастырылмаған мәселелер болғандықтан, жҧмыстың жаңалығы
санаймыз. Жалпыхалықтық тіл негізгі қатынас қҧрал ретінде ӛмірдің
барлық саласында қолданылады. Жалпыхалықтық тілді белгілі бір
жҥйелілікке, нормаға салатын әдеби тіл. Қоғамда қарым-қатынастын
тҥрлері әр тҥрлі болуына байланысты тіл де бірдей пайдаланылмайды.
Әрбір ғылым саласының дамуы тіл білімі метатілінің дамуын талап
етеді. Белгілі бір ғылымның, оның ішінде, аударматану саласы метатілінің
қалыптасуы мен дамуына ӛзара байланысты бірнеше себептер ықпал етеді:
аударма теориясы бағытындағы зерттеулердің кҥрделенуі мен тереңдеуі;
аударма теориясында жаңа бағыттардың пайда болуы; жаңа терминдік
бірліктердің пайда болуы; жаңа концептуалдық аппараттың қалыптасуы
мен белгілі терминдердің жаңа мазмҧнмен толығуы. Соңғы жылдары
аударма мәселесі кӛптеген лингвистикалық қырларынан қарастырылып
келеді.
Мысалы,
психолингвистика,
этнолингвистика,
лингвомәдениеттану,
контрастивті
лингвистика,
мәдениаралық
коммуникация,
салғастырмалы
стилистика
және
т.б.
Сондықтан тілді жҥйелі тҥрде пайдалану ҥшін белгілі бір тәртіп болу
қажет. Лексикография теориясы ҧғымның, зат пен қҧбылыс атауларының
мағыналарына тҥсінік беру жағынан семасиологиямен, тілдегі сӛздік
қҧрамның жиынтығы ретінде лексикологиямен, ғылыми апарат пен метатіл
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мәселелері жағынан логикамен, тіларалық коммуникацияға байланысты
аударма теориясымен, басқа да кӛптеген ғылым салаларымен тығыз
байланыста. Сӛздік атаулының, бір жағынан, ғылыми ӛнім, екінші жағынан,
ақпарат кӛзі, ҥшінші жағынан тілді ҥйрететін дидактикалық туынды болып
саналатыны белгілі. Тілдің табиғатын зерттейтін кӛпқырлы ғылым саласы
ретінде лингвистиканың дидактикамен тоғысатын жерлері кӛп. Осы екі
ғылым саласының ара-жігінде пайда болып жатқан ғылыми пәндер де
жеткілікті.
Тіл білімі, лингвистика – әлем тілдерінің қҧрылымын, әлеуметтік
қызметін,
тарихи дамуын және оның жалпы заңдылықтарын зерттейтін
ғылым саласы. Адамзаттың сӛйлеу тілі, тіл білімінің негізгі зерттеу
нысаны болып табылады. Адамдар арасындағы ӛзара тҥсінісу қҧралы
саналатын кез келген тіл адамзат ҥшін, қоғам ҥшін қызмет етеді. 1980
жылғы мәліметтерге қарағанда дҥние жҥзінде 5661 тіл бар, олардың 1400ден астамы бҧл кҥнде ӛлі тілге айналған, 4200-і жеке, дербес тілдер. Тіл
білімі кҥнделікті қолданыста жҥрген тілдерді қарастырады. Адамзат
баласы ерте заманнан-ақ ӛзіне ең қажетті қҧрал – тілдің ерекшеліктерін
білуге, ҧғуға тырысқан. Соның нәтижесінде тіл туралы ілім пайда болған.
Адамның сӛйлеу тілі, Тіл білімінің ғана ҥлесі емес, ол – психология,
физиология, логопедия, т.б. ғылымдардың қарастыратын саласы. Тіл білімі
жалпы және жеке болып бӛлінеді, оны осылайша бӛлу, зерттеудің мақсаты
мен нәтижесінен туындайды.
Нақты бір тілдің (мысалы: қазақ) немесе туыстас тілдердің (мысалы:
алтай, тҥркі тілдері) мәселелерін зерттеу жеке Тіл білімінің ҥлесіне тиеді,
ал жалпы адам баласының тілі, тіл элементтерінің ӛзара қатысы, тілдің
даму себептері мен бағыттары, т.б. жайттар жалпы Тіл білімінің зерттеу
нысаны болып табылады. Фундаменталды (іргелі) Тіл білімінің тілдің
қазіргі жай-кҥйін, бҧрынғы ӛткен тарихын зерттейді, негізгі мақсаты –
тілге ғыл. Талдау жасау емес, тілдің бҥгінгі, кешегі кҥйін зерттеп, тәжірибе
жҥзінде бақылау. Нормативті Тіл білімі фундаменталды Тіл білімі
жинақтаған зерттеулер негізінде жасалып, тілдің қоғамдық қызметі, стиль
тармақтарының қолданылуы, тілдік нормалардың қалыптасуы мен ӛзгеруі,
тілдің біркелкі қалыптасқан нормаларын қолдану шарты, т.б. мәселелерді
қарастырады. Қолданбалы Тіл білімі тіл нормалары толық қалыптасқан
жағдайда ғана жҥзеге асады, ол тілдік нормаларды таратып қана қоймай,
оны жетілдіре тҥседі, тҧрақтандырады. Тілді қарым-қатынас қҧрал ретінде
қолдану деңгейі (тілді білу деңгейі) қоғам мҥшелерінің бәрінде бірдей
емес... Қоғамның басым кӛпшілігі тілді тілдесім деңгейінде ғана біледі,
яғни сол тілде қарым-қатынас жасайды. Ал сол қоғамның бір әлеуметтік
тобы тілді тек қарым-қатынас қҧралы ретінде ғана емес, сол тілде сол тіл
туралы ізденістер жҥргізу ҥшін де қолданылады. Басқа сӛзбен айтатын
болсақ, сол тілде сол тіл туралы ғылыми тілдесімдік қызмет жасайды.
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Тіл білімі мен басқа да ғылымдардың тоғысуы нәтижесінде
лингвистиканың жаңа салалары дҥниеге келді. Тіл білімі мен
әдебиеттанудың байланысы негізінде стилистика ғылымының негізі
қаланды. Әрбір ғылым саласының дамуы тіл білімі метатілінің дамуын
талап етеді. Белгілі бір ғылымның, оның ішінде, аударматану саласы
метатілінің қалыптасуы мен дамуына ӛзара байланысты бірнеше себептер
ықпал етеді: аударма теориясы бағытындағы зерттеулердің кҥрделенуі мен
тереңдеуі; аударма теориясында жаңа бағыттардың пайда болуы; жаңа
терминдік бірліктердің пайда болуы; жаңа концептуалдық аппараттың
қалыптасуы мен белгілі терминдердің жаңа мазмҧнмен толығуы. Соңғы
жылдары аударма мәселесі кӛптеген лингвистикалық қырларынан
қарастырылып келеді. Лингвистиканың және ӛзге гуманитарлық
ғылымдардың метатілі сӛйлеу тілі тәрізді вербальдық негізде қҧрылған,
сондықтан да оның коммуникация барысындағы кӛрінісі кейде
лингвистикалық екінші деңгей ретінде қарастырылады. Қазақ тіл білімінде
жарық кӛрген «Словарь по языкознанию. Тіл білімі сӛздігі» атты авторлар
ҧжымымен жарық кӛрген еңбекте тілдік тәжірибеде қажетті деңгейде
сипат алды.
Сонымен, метатіл дегеніміз – адамның сӛйлеу тілі «тіл-нысан», яғни
лингвистиканың пәні ретінде қарастырылатын «екінші қатардағы» тіл.
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2. Большой энциклопедический словарь. Языкознания / гл.ред.
В.Н.Ярцова.- М., 2000.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.-М.: Советская
Энциклопедия, 1966.-608 с.
4. Жҥсіпҧлы М. (Джусупов М.) Сингармонизм фонологиясы //
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5. Сыздық Р. Тілдік норма және оның қалыптасуы.-Астана:
Елорда,2001
Резюме
В науке языкознания, согласно понятию, язык науки на просторном
смысле - научный язык текстов. Язык науки в тесном смысле - научного
предмета самому присущий отраслевой метаязык. Метаязык (греческий
meta - назад) - теперешняя эпоха, логика и теория лингвистических
основных понятий. Метаязык- язык разговора "язык-объект," то есть, на
разе лингвистического предмета рассматривается, "язык во втором ряду".
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Resume
Language science on spacious sense - scientific language of texts.
Language science on close sense - scientific object inherent branch of metalanguage. Meta-language (Greek meta - back) - nowaday epoch, logic and
theory concepts of basic linguistics. Meta-language - language of conversation
"language-object," id est, on time linguistics of object examined, "language in
the second row".
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ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЛЕУБЕРГЕНОВ А.У.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВАГОНОВ
В состав вагонного парка входят пассажирские и грузовые вагоны.
В зависимости от технических характеристик вагоны классифицируют
следующим образом: по числу осей (четырех-, шести-, восьми- и
многоосные); по виду материала и технологии изготовления кузова
(цельнометаллические, с деревянной или металлической обшивкой, с
кузовом из легких сплавов); по грузоподъемности, массе тары вагона,
нагрузке на 1 пог. м пути, габариту подвижного состава и другим
показателям.
Парк пассажирских вагонов включает в себя цельнометаллические
четырехосные вагоны для перевозки пассажиров, вагоны-рестораны,
почтовые, багажные, почтово-багажные вагоны и вагоны специального
назначения (вагоны-клубы, вагоны-лаборатории, служебные, санитарные и
др.).
Устройство пассажирских вагонов зависит от дальности перевозок. По
назначению эти вагоны бывают дальнего, межобластного и пригородного
сообщения. Вагоны дальнего следования подразделяют на мягкие и
жесткие, купейные (два или четыре места в купе) и некупейные. В вагонах
межобластного сообщения мягкие кресла расположены в общем
пассажирском салоне.
Пассажирские вагоны оборудованы устройствами отопления,
вентиляции и освещения. Отопление может быть водяным или
электрическим. В вагонах современной постройки применяется
комбинированное водяное отопление (нагрев воды может осуществляться
электронагревателем и твердым топливом). Вагоны оборудованы
приточной принудительной вентиляцией (подогретый и очищенный воздух
подается по воздушному желобу во все отделения вагона) и специальными
установками для кондиционирования воздуха. Такие установки
обеспечивают определенную влажность и температуру воздуха при
давлении, несколько превышающем атмосферное, что предотвращает
попадание наружного воздуха в вагон через негерметичные соединения.
Освещение в пассажирских вагонах электрическое. Электроэнергию
для каждого вагона вырабатывают генераторы, приводимые в действие от
оси колесной пары вагона или специального вагона-электростанции,
находящегося в поезде. В электропоездах вагоны освещаются от
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контактной сети через специальные установки, расположенные в моторных
вагонах. На станциях и при малой скорости следования питание вагонов
электроэнергией происходит от аккумуляторных батарей, заряжаемых во
время движения. В последнее время широкое распространение нашло
люминесцентное освещение.
В состав парка грузовых вагонов входят крытые вагоны, платформы,
полувагоны, цистерны, изотермические вагоны и вагоны специального
назначения.
Крытые вагоны предназначены для перевозки разнообразных грузов,
обеспечения их сохранности и защиты от воздействия атмосферы. Эти
вагоны, оснащенные соответствующим оборудованием, могут быть
использованы и для массовой перевозки людей. Кузов крытого вагона
имеет в каждой из боковых стен задвижные двери и по два люка с
металлическими крышками. Люки служат для освещения, вентиляции и
загрузки вагонов сыпучими грузами.
Полувагоны — наиболее распространенный тип вагонов грузового
парка. Они служат в основном для перевозки навалочных сыпучих грузов,
таких, как уголь, руда, кокс, щебень, гравий и др. В полу кузова, вдоль
боковых стен, предусмотрены разгрузочные люки, через которые сыпучий
груз самотеком разгружается по обе стороны полувагона. Погрузку в
полувагон длинномерных грузов и самоходного транспорта осуществляют
через двери.
На железных дорогах применяют четырех- и восьмиосные
полувагоны, у которых боковые стены и торцевые двери кузова имеют
металлическую обшивку. Выпускают также полувагоны с глухим кузовом,
без разгрузочных люков; их разгружают на вагоноопрокидывателях.
Разновидностью полувагонов являются так называемые вагоныхопперы для перевозки сыпучих и пылевидных грузов (щебень, гравий,
песок, цемент, зерно и др.) грузоподъемностью 50 т. Хопперы имеют
высокие боковые стены. Для перевозки грузов, которые необходимо
защитить от атмосферных осадков, используют полувагоны с крышей. Их
торцевые стены наклонены к середине вагона, где расположены
разгрузочные люки.
Жидкие грузы (нефть, керосин, бензин, масло, кислоты и т.п.)
перевозят в цистернах. Цистерна представляет собой специальный
металлический сварной резервуар (котел) цилиндрической формы,
имеющий в верхней части люки для наливания груза, очистки и ремонта.
Разнообразие грузов обусловливает существенные различия в конструкции
цистерн.
В зависимости от вида перевозимых грузов цистерны могут быть
разделены на две группы:
общего назначения — для перевозки нефтепродуктов широкой
номенклатуры;
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специальные — для перевозки отдельных видов грузов.
Цистерны общего назначения подразделяют на используемые для
перевозки светлых (бензин, лигроин и т. п.) и темных (нефть, минеральные
масла и т.п.) нефтепродуктов. Внутренняя поверхность цистерн, в которых
перевозят кислоты, покрыта защитным слоем (резина, свинец),
предохраняющим металл от разрушающего действия кислот. В этих же
целях котлы цистерн изготавливают из кислотоупорных металлов —
коррозионно-стойкой стали, алюминия. Цистерны для перевозки молока
выполняют из аналогичной стали, покрытой снаружи теплоизолирующим
слоем.
Скоропортящиеся грузы доставляют в изотермических вагонах. Их
используют в летнее время для перевозки скоропортящихся грузов (мяса,
рыбы, фруктоз и др.), а зимой — грузов, теряющих свои качества при
замерзании (овощей, фруктов, молока, минеральных вод). Для
поддержания внутри вагонов необходимой температуры их оборудуют
приборами охлаждения и отопления, а кузова имеют тепловую изоляцию.
Изотермические вагоны соединяются в рефрижераторные поезда или
секции по 21, 12 и 5 единиц, при этом соответственно в трех, двух и одном
вагонах размещаются обслуживающие бригады механиков, дизельэлектростанция (дизель-генераторные установки) и холодильное
оборудование.
Помимо универсальных изотермических вагонов, используемых для
перевозки массовых скоропортящихся грузфв, находятся в эксплуатации и
специализированные вагоны для транспортировки живой рыбы, молока,
молочных продуктов и др.
Литература:
1.Осипова С.И. «Подвижной состав и основы тяги поездов» М.:
Транспорт, 1985г
2.Гундорова Е.П.«Технические средства железных дорог»
М.:
Маршрут, 2003г
3. Пастухов И.Ф. «Конструкция вагонов» М.: Транспорт, 2000г.
Тҥйін
Бҧл мақалада вагондардың турлері және олардың тағайндаулары
кӛрсетілген.
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УРАЗТАЕВА М.К.
УСТОЙЧИВОСТЬ МНОГОПЕРИОДИЧЕСКОГО ПО ЧАСТИ
ПЕРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ
Получено достаточное условие устойчивости по временной
переменной многопериодического по части переменных решения
нелинейной системы интегро-дифференциальных уравнений в частных
производных первого порядка.
Рассмотрим систему уравнений
De x 




x
x
x
 at,, ,    bt,, , 
 t,, x   Qt,, , x,     t1, t,,   Rt1, t,, , xt1,, ,  dt1 
t






,
(1)

где x,Q,R – n–векторы-столбцы; , at,, ,    a 0 t   a1 t,, ,   - mвекторы;
 , bt,, ,    b0 t   b1 t,, ,   - k-векторы; t,, , t1 , t,,  - n n 

- скалярные произведения m, k -мерных векторов a, b
,b 


 
  
    
;
 ;
 
,...,
 
,...,
и символических векторов
 k 
  1
 m     1

матрицы; a 

 ,  - положительные параметры.
  R m   :   ,
  R k   :   ,
Пусть
t, t1  R ,
x  R  x : x    R n ,   0,  0  ,   0, 0 .
Вектор функцию f t,,   R n , определенную и непрерывную в R1mk
назовем многопериодической по части переменных, если она
многопериодична по t , с вектор периодом  ,    R1m равномерно
относительно   R k . Очевидно для такой функции f t,,  при любых
t,,  R1mk имеет место равенство
f t   ,  q^,   f t,,   0 .
При выполнении определенных условий [1], установлено
существование и единственность многопериодического по части
переменных решения системы (1).
Выясним теперь условия устойчивости такого решения относительно
временной переменной t .
Будем полагать, что выполнены условия (S ) , если вектор
функции a 0 t , b0 t  периодичны по t с периодом  ; a вектор-функции
a1 t,, ,  , b1 t,, ,  , t1 , t,, , x,  , Qt,, , x,   и матрицы Pt,,  ,
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t1 , t,, 

ограничены и непрерывны по t1 , t,, , x,  ,  ,обладают
ограниченными и равномерно непрерывными частными производными до
второго порядка по координатами векторов , , õ при всех t1 , t  R ,   R m ,
  R k , x R ,   0,  0  ,   0, 0 ; вектор функция  диагонально
периодична по t,t1 , многопериодична по  равномерно относительно  , õ, 
; вектор функции a1 ,b1 многопериодичны по t , равномерно относительно
 ,  , кроме того


 t , t,,  dt
1




 

  



1






 0  ,


dt1     .


Очевидно, что при выполнении условий S  имеют место
соотношения:
a 0 t   a0 , b 0 t   b0 , t1 , t,,   1 , Rt1 , t,, , o,    R0 , Pt,,   P0 ,
Qt,, , o,    Q0 , a1 t,, , o,    a10 , b1 t,, , o,    b10 ;

a1 t, , ,    a1 t,, ,    1        ,

b1 t, , ,    b1 t,, ,     2        ,
Pt, ,   Pt,,   P1        ,

 t1 , t, ,   t1 , t,,   1        ,

(2)

Q t, , , x,    Qt,, , x,             x  x  ;

Rt1 , t, , , x,    Rt1 , t,, , x,     1         x  x ,

a 0 t     a 0 t  , b 0 t     b 0 t  , a1 t   ,  q^, ,    a1 t,, ,   ,
b1 t   ,  q^, ,    b1 t,, ,   , Qt   ,  q^, , x,   Qt,, , x, ,
Pt   ,  q^  Pt, , Kt1   , t   ,  q^,   Kt1 , t,,  ,
Rt1   , t   ,  q^, , x,   Rt1 , t,, , x, 
для всех t1 , t  R , ,  Rm ,  ,  R k , x, x R ,   0,  0  ,   0, 0 ,

где a0 , b0 , K1 , R0 , P0 , Q0 , a10, b10 , i , P1 , k1 , – некоторые положительные
постоянные.
Предположим, что линейная система
D x  Pt,, x

(3)
является некритической [1]. Тогда для системы (3) может быть
построен матрицант (матрица типа Грина) удовлетворяющий условиям
X t0 , t,,   Be t t
(4)
X t  0, t,,   t  0, t,,   E ,
0
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где B  1,   0 - постоянные.
Если система (3) некритическая и имеют условия (S), то можно
указать положительные числа  и  такие, что для всех значений 0     ,
0     система (1) допускает единственное многопериодическое по
части переменных решение
x  f * t,, ,  ,  

(5)

обращающееся при   0 в многопериодическое (5) по части
переменных решение соответствующей условно- вырожденной системы, а
при   0 в тривиальное решение x  0 однородной системы (3).
Заменой x  y  f * исследуемый вопрос сводится к вопросу об
устойчивости нулевого решения системы



D y  Pt,, y   Q* t,, , y,     K t1 , t,, R* t1 , t,, , yt1 ,, ,  dt1  ,




(6)

где
положено
Q* t,, , y,    Qt,, , y  f * ,    Qt,, , f * ,   ,
R* t1 , t,, , y,    Rt1 , t,, , y  f * ,    Rt1t,, , f * ,   .
Рассмотрим пространство U ограниченных n - мерных векторфункций u  u,  C1,,1 R mk  , в котором введем норму u v  sup u,  .
Rm k

Через V  p обозначим множество тех u, V для которых имеет место
неравенство
u V .
Решение системы (6) которое при t  t0
обращается в заданную
вектор-функцию u, V   , может быть представлено в виде

yt,,   X t 0t,, ut 0 , t,, ,  t 0 , t,,  
t

*

   X s, t,, Q s, , s, t,, ,  s, t,, , ys, s, t,, ,  s, t,, ,   
t0

(7)


  K t1 , s, s, t,, ,  s, t,, R* t1 , s, s, t,, ,  s, t,, , yt1 , s, t,, 


 s, t,, , dt1 ds
Отсюда на основе условия (4) и неравенств (2) имеем
t

y  Be  t t0   B   1 K0  e  t s  y ds .
t0

t

Умножая обе части на e , получим
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y et  Bet0     1 K0 B y es ds .
t0

Отсюда по лемме Гронуолла – Беллмана имеем
y et  Bet e    K Bt t 
или
y  Be    K B t t 
0

1 0

1 0

0

0

Если выбрать 0   


, то будем иметь
2   1 K 0 B
y  Be



 t t0 
2

(8)
при t  t0 .
Пусть   0 – любое наперед заданное число. Выберем  из условия
0 



B

. Тогда из условия

u,    при всех

,   R mk

будет

следовать yt,,    для всех t  t0 и ,   R mk . Кроме того, число 
не зависит от выбора t 0 . Из (8) при t   имеем yt,,   0 .
Результат сформулировано в виде теоремы.
Теорема. Если система (3) – некритическая при t   и выполнены




условия S  , то при всех значениях 0     , 0    min ,
 2   1 K 0 B 
многопериодическое по части переменных решение
x  f * t,, ,  ,  
системы
(1) будет равномерно и асимптотически устойчивым
относительно U .
Литература:
1. Бержанов А.Б. Многопериодическое по части переменных решение
одной системы интегро-дифференциальных уравнений. // Вестник
Евразийского Национального университета им. Л.Н.Гумилева, 2004,
№1.с.223-227.
Тҥйін
Басты бӛлігі бірдей бірінші ретті дербес туындылы интегродифференциялдық теңдеулер жҥйесін тәуелсіз айнымалылардың бір бӛлігі
бойынша кӛппериодты шешімінің бір айнымалы бойынша орнықты болу
шарттары алынған.
Rezume
The sufficient conditions of stability of multiperiodic on part variable
solution one system integro-differential equations in partial derived are obtained.
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ТУРЕМУРАТОВ Т.М.
АЛМАНОВ Ж.Т
САРСЕНОВ А.М
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ» КАК НОВАЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУКА
Излагается концепция обосновывающая создание нового научного
направления «Экологическая криминология». Анализируются проблемы
социологии экологической криминалистики и социального контроля,
обуславливающие действенность Системы обеспечения экологической
безопасности.
Предполагается,
что
структурно
«Экологическая
криминология» в качестве блока поддержки должна войти в данную
Систему, усилив тем самым подсистему превенции и предупреждения.
Человек - это достаточно сложный организм, который представляет собой
не только создание природы с биологической точки зрения, но и
достаточно социализированное существо с позиции его поведения. То есть
социальное поведение человека не только помогает ему выживать и
развиваться, но и формирует его сознание, психологию, обосновывает
поведение, мотивацию по отношению к окружающей природной среде и
осознание своего исторического места и роли в среде обитания в единой
экосистеме.
Все более глубокое проникновение в проблему привело к
необходимости использования в борьбе с преступлениями достижений
других наук и самостоятельных методов изобличения преступников.
Однако и этого было недостаточно, чтобы охватить проблему
предотвращения преступности в целом.
Поэтому назрела необходимость создания специальной науки, которая
бы изучала преступность как явление, имеющее свои закономерности
возникновения, существования и развития, требующее специфических и
многообразных форм борьбы с ним. Такой наукой стала криминология.
С момента возникновения криминологии преступление, как таковое,
неоднократно приобретало различные очертания. Путем систематизации
антисоциального поведения, наукой уголовного права были выделены
разновидности преступных действий, систематизированы по различным
объектам посягательства и закреплены в виде отдельных составов
преступлений. В настоящее время, в ходе развития человеческого
общества, технического прогресса и научной мысли стали появляться и
новые формы общественно опасного поведения, которые уголовное
законодательство систематизировало и объединило в определенные
группы, такие как преступления в сфере компьютерной информации,
экономической деятельности, а также особо опасные экологические
преступления и др. Своей спецификой обладают преступления,
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направленные против экологической безопасности общества. В этой
области уголовная теория практически не развита, а по мнению автора, это
непростительное упущение уголовной науки, поскольку не секрет, что
экологические преступления не менее, а, возможно, и более опасны, чем
преступления против жизни и здоровья конкретного человека и его
имущества. Это связано с тем, что в ходе совершения экологических
преступлений наступают такие последствия, которые оказывают влияние
не только на конкретного индивида, но и на все общество, причем характер
таких последствий настолько непредсказуем, что это может привести к
экологической катастрофе, которая может повлечь за собой уничтожение
человечества как биологического вида.
Исследования особенностей, причинности, различных детерминантов
и других факторов, обуславливающих экологическую преступность,
необходимы, поскольку окружающая среда и ее состояние в наивысшей
степени оказывают огромное влияние на человека как на биоиндивид.
Кроме того, экология непосредственно воздействует на социальное
поведение человека, что в той или иной степени отражается на развитии и
здоровье общества в целом, на его гармоничном функционировании как
единого организма. То есть, окружающая человека природная среда
оказывает непосредственное влияние не только на функционирование
отдельного индивидуума, но и на всю деятельность социума в масштабе
всей планеты.
Таким образом, в условиях все более ухудшающейся экологической
обстановки, назрела необходимость в разработке и развитии основных
положений новой области знания – «экологической криминологии». Наши
исследования позволили впервые сформулировать это новое научное
направление,
призванное
обеспечивать
действенность
системы
экологической безопасности. В настоящее время «экокриминология» стала
получать международное признание. Выделение ее как отдельной отрасли
криминологии позволило привести в соответствие с современной
экологической доктриной, систематизировать и классифицировать
экопреступления, сформулировать понятие экопреступности, обосновать
ее причины и условия, дать анализ социальных последствий, а также
выработать комплекс правореализационных механизмов, необходимых и
достаточных для борьбы с такого рода преступлениями. Экокриминология
должна служить теоретическим базисом для разработки методологии
криминалистического исследования окружающей среды по закреплению
вещественных доказательств в области совершенствования экологического
контроля,
экологического
надзора,
проведения
объективной
экокриминалистической экспертизы. И наконец, все это, в совокупности,
научно обосновано и позволило нам приступить к следующему этапу
исследований, который состоит в разработке нового научного направления
– «криминалистика окружающей среды» (криминалистика в области
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экологии), (криминалистика экологической сферы). Возможно, одно из
предложенных нами названий войдет в научную терминологию. И это
зарождающееся направление аргументировано впишется в систему
частных криминалистических теорий и методов, на основе которых в
настоящее время продолжается разработка инновационных техникокриминалистических средств, а по результатам обобщения экологической
преступности
вырабатываются
информационно-криминологические
технологии, тактические приемы и методики расследования и
предупреждения экологических преступлений.
Ключевыми звеньями этого комплекса являются:
Экокриминология и криминалистика окружающей среды. Комплекс
представляет собой подсистему, структурно входящую в общую Систему
экобезопасности с основной целью, состоящей в обеспечении
действенности Системы экологических преступлений, как на
национальном, так и на международном уровнях. Цель достигается
посредством выполнения подсистемой задачи по борьбе с экологическими
правонарушениями и экопреступлениями, противодействием современной
транснациональной экологической преступности и беловоротничковой
экологической
коррупции.
Предложенный
правореализационный
инструментарий обладает повышенной степенью коэффициента полезного
действия,
разработанный на основе
информационно-криминологических технологий, позволяет выявлять,
оценивать и прогнозировать экокриминогенную ситуацию, степень
виновности лица, совершившего общественно опасное экодеяние, тем
самым обеспечивается неотвратимость наказания и торжество Закона.
Требуется учесть:
1.Если сегодня пойти по пути ужесточения административного и
уголовного
законодательства
в
отношении
экологических
правонарушителей и преступников и обеспечить
неотвратимость
наказания каждому за содеянное , то вряд ли восторжествует Закон. Если
исходить из буквы и духа Закона, то каждый человек, населяющий нашу
планету, совершил, по меньшей мере, не одно экологическое
преступление, а тем более правонарушение. Это одна из причин
отсутствия практического судебного-следственного волеизъявления, так
называемой правоприменительной практики.
2. Образно, по сути, наш правореализационный механизм
представляет огромный водоворот, втягивающий в свою воронку всех
экологических правонарушителей, преступников. Тогда вопрос, способна
ли судебная и пенитенциарная система обеспечить надлежащее
судопроизводство, отправление и исполнение Закона. Закономерный ответ
– «нет», в первую очередь потому, что этот поток не иссякаем на
современном
этапе
эволюции
человека,
с
присущей
ему
гипертрофированной экопсихологией и самой высокой степенью
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отклонения от правильного поведения. По сути, девиантность в экологии
стала нормой поведения, образом жизни.
3. Теперь совершим маленький экскурс в историю и вспомним, с
каким энтузиазмом ученые взялись за создание атомной и водородной
бомбы и как ужаснулись, создав ее и испытав на отдельных странах. Это
экоцид и геноцид, тягчайший из видов экологической преступности.
4. Следует констатировать, что до настоящего периода
международной научной практикой не определен исходный момент
развития, генезис формирования экологической среды статистического
преступника. Отсюда становится очевидным, что криминология и
криминалистика, в целом, как и ее частные дисциплины: экокриминология
и криминалистика окружающей среды вступают в правовое пространство
только лишь в конечной фазе созревания экопреступника, то есть после
совершения преступления. Предшествующие фазы и должны представлять
повышенный интерес в данной области, а противном случае, как бы ни
была совершенна теория и практика, обеспечить в полной мере
действенность Системы экобезопасности никому и никогда, по-видимому,
не удастся. Вот таким образом и представляется нам камень преткновения,
та заноза во всей системе экологической безопасности, а предстает она в
образе «превенций». Нам думается, нет необходимости дискутировать по
вопросу, что целесообразней и дешевле - предупредить формирование
экологического преступника, предотвратив тем самым общественноопасное экодеяние и пагубные последствия или только бить по «хвостам»,
то есть сосредоточив все усилия на конечной фазе. Если называть вещи
своими именами, то во всей подсистеме предупреждения и профилактики.
Все подсистемы взаимосвязаны и взаимообусловлены и должны
функционировать как механизм швейцарских часов. Только в комплексе и
системной взаимоствязи может проявиться действенность всей системы
обеспечения экологической безопасности и жизнеобеспечения.
Все наши исследования подтверждают, что решить проблему
«предупреждения» в данной специфической области возможно лишь
решив проблему девиантного поведения в области экологии. Нам
предстояло в наших исследованиях ответить на ряд вопросов:
-Каким образом происходят экологические отклонения?
-На какой фазе своего развития человек наиболее подвержен
девиантному поведению?
-Что и кто в большей степени влияет на формирования психологии
отклоняющегося поведения по отношению к окружающей среде?
-Что и в какой степени формирует экологизированное среде?
-Что и в какой степени формирует экологизованное и
антиэкологичное сознание?
-Каковы причины, условия, детерминанты отклоняющегося
поведения, приводящие к совершению экологических преступлений?
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-Каким образом достичь ресоциализации индивидуума, обладающего
явно выраженным эколого-девиантным поведением? В итоге, вопросов
накапливалось больше, чем удавалось находить на них ответов.
Таким образом в научном поиске и возникла идея создания
специфической
междисцлинарной
области
знаний,
которую
представляется необходимым назвать- «Экологическая криминология».
Прежде чем рассмотреть предмет и дать определение «экологической
криминологии», необходимо ответить, что термин «экология» был введен
в науку естествоиспытателем Геккелем в 1866 году для определения
образа жизни и внешних жизненных отношений организмов между собой.
При этом уделялось особое внимание изучению реакций живых
организмов на различные факторы окружающей среды.
Предметом
современной
экологии
является
изучение
закономерностей взаимодействия систем различной сложности с
окружающей средой. По мере развития промышленных технологий,
связанных с выбросами в воду и воздух большого количества химических
веществ, появились такие направления, как гидроэкология, биоэкология,
экология, атмосферы и литосферы. Позднее возникла экология человека и,
наконец, экологическая криминалистика.
Гидроэкология озаботилась чистотой природных вод, и , несмотря на
значительные усилия и большие материальные расходы, проблема чистой
воды на планете становится все более актуальной. В настоящее время
примерно 20% поверхности Мирового океана покрыта нефтяной пленкой.
Экология атмосферы первоначально занимались лишь смогом в больших
городах, но постепенно включало в область своих исследований озоновые
«дыры» и электромагнитные «загрязнения» от различных источников
радиоизлучений, радоновые и радиоактивные выбросы в атмосферу. С
бурным развитием информационных технологий электромагнитные
загрязнения выходят на первый план и вырастают в серьезную проблему
биоэкологии.
Экология литосферы призвана заниматься проблемами подземных
атомных взрывов, захоронением радиоактивных отходов, варварской
добычей полезных ископаемых, выкачиванием из недр Земли нефти, воды
и газа, которые существенно меняют подземную и наземную гидросферу,
загрязняют атмосферу и почву промышленными выбросами. Количество
промышленных и бытовых отходов в развитых странах неуклонно растет,
их утилизация вырастает в серьезную проблему.
Очевидно, что биоэкология тесно связана с состоянием гидро-, атом-,
литосферы. В настоящее время она включает в себя не столько изучение
взаимодействия биологических объектов (растений, животных) со средой
обитания, сколько определяет степень вредности выбросов в атмосферу и
воду промышленных и бытовых отходов, изучает изменения условий
обитания в результате уничтожения лесов )легких нашей планеты и
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кормовой базы большого количества видов живых существ) и бездумных
манипуляций с гидросистемами планеты.
Таким образом, экологическая криминология - это наука, системная,
комплексная и междисциплинарная исследующая экологические
преступления, направленные против экологической безопасности
общества. Основной целью, новой науки является разработка форм и
методов предупреждения, профилактики экологических преступлений,
формирование сознание экологизированного социально ориентированного
индивидуума, обладающего современным экологическим мировоззрением
правосознанием.
Дальнейшее развитие экологической криминологии позволит
локализовать
пробел
в
подсистеме
превенции
чрезвычайных
экологических
ситуаций
и
предупреждения
экологических
правонарушений. Тем самым она лаконично впишется в иерархическую
структуру Системы экологической безопасности, что будет способствовать
обеспечению действенности данной Системы во взаимодействии с
другими подсистемами. Так как мы знаем, что криминалистика
способствует раскрываемости преступления в уголовном процессе на 98%
. Так таковая новая наука еще не сформирована. Некоторые теоритические
и практические направления экологической криминологии начали
разрабатываться на кафедре экологии Актюбинского Университета им.
Академика С.Баишева совместно с учеными МГУ им.Ломоносова.
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С.29
ФАХРУТДИНОВА Р.Р.
ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Генная инженерия — это область биотехнологий, включающая в себя
действия по перестройке генотипов. Уже сегодня генная инженерия
позволяет включать и выключать отдельные гены, контролируя таким
образом деятельность организмов, а также — переносить генетические
инструкции из одного организма в другой, в том числе – организмы
другого вида. По мере того, как генетики всѐ больше узнают о работе
генов и белков, всѐ более реальной становится возможность произвольным
образом программировать генотип (прежде всего, человеческий), с
лѐгкостью достигая любых результатов: таких, как устойчивость к
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радиации, способность жить под водой, способность к регенерации
повреждѐнных органов и даже бессмертие.
Генетическая информация. Генетическая информация (геном)
содержится в клетке в хромосомах (у человека их 46), состоящих из
молекулы ДНК и упаковывающих еѐ белков, а также в митохондриях. ДНК
(дезоксирибонуклеиновая
кислота)
является
последовательностью
нуклеотидов, каждый из которых содержит одно из четырех азотистых. С
функциональной точки зрения ДНК состоит из множества блоков
(последовательностей нуклеотидов), хранящих определенный объем
информации — генов.
Ген — участок молекулы ДНК, в котором находится информация о
первичной структуре какого-либо одного белка (один ген — один белок).
Совокупность всех генов организма составляет его генотип. Все клетки
организма содержат одинаковый набор генов, но в каждой из них
реализуется различная часть хранимой информации. Лишь те гены
активны, которые необходимы для функционирования данной клетки,
поэтому, например, нейроны и по структурно-функциональным, и по
биологическим особенностям отличаются от клеток печени.
Роль белков в организме. Белки являются наиболее важными
молекулами в каждом живом организме, химической основой живой
материи. По определению Энгельса "жизнь есть способ существования
белковых тел". Белки осуществляют обмен веществ (перенос веществ в
организме) и энергетические превращения, обеспечивают структурную
основу тканей, служат катализаторами химических реакций, защищают
организмы от патогенов, переносят сообщения, регулирующие
деятельность организма. Химически белки представляют собой цепочку
аминокислот, свѐрнутую в пространстве особым образом. Одна из
функций белков - активация генов. Некоторые гены содержат фрагменты,
притягивающие к себе определѐнные белки. Если такие белки содержатся
в клетке, они присоединяются к этому участку гена и может разрешать или
запрещать его копирование на РНК. Наличие или отсутствие в клетке
подобных регулирующих белков определяет, какие гены активируются, а
значит, какие новые белки синтезируются. Именно этот регулирующий
механизм определяет, должна ли клетка функционировать как мышечная
или как нервная клетка или какая часть тела должна развиваться в этой
части эмбриона. Если внести в организм (растение, микроорганизм,
животное или даже человек) новые гены, то можно наделить его новой
желательной характеристикой, которой до этого он никогда не обладал
Генная инженерия берет свое начало в 1973 году, когда генетики
Стэнли Кохен и Герберт Бойер внедрили новый ген в бактерию кишечной
палочки (E. coli).Начиная с 1982 года фирмы США, Японии,
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Великобритании и других стран производят генно-инженерный инсулин.
Клонированные гены человеческого инсулина были введены в
бактериальную клетку, где начался синтез гормона, который природные
микробные штаммы никогда не синтезировали. Около 200 новых
диагностических препаратов уже введены в медицинскую практику, и
более 100 генно-инженерных лекарственных веществ находится на стадии
клинического изучения. Среди них лекарства, излечивающие артрозы,
сердечно-сосудистые заболевания, некоторые опухолевые процессы и,
возможно, даже СПИД. Среди нескольких сотен генно-инженерных фирм
60% работают над производством лекарственных и диагностических
препаратов.
Генная инженерия в сельском хозяйстве. К концу 1980-х удалось
успешно внедрить новые гены в десятки видов растений и животных —
создать растения табака со светящимися листьями, томаты, легко
переносящие заморозки, кукурузу, устойчивую к воздействию пестицидов.
Одна из важных задач - получение растений, устойчивых к вирусам, так
как в настоящее время не существует других способов борьбы с
вирусными инфекциями сельскохозяйственных культур. Введение в
растительные клетки генов белка оболочки вируса, делает растения
устойчивыми к данному вирусу. В настоящее время получены трансгенные
растения, способные противостоять воздействию более десятка различных
вирусных инфекций.
Еще одна задача связана с защитой растений от
насекомых-вредителей. Применение инсектицидов не вполне эффективно.
В генно-инженерных лабораториях Бельгии и США были успешно
проведены работы по внедрению в растительную клетку генов земляной
бактерии Bacillus thuringiensis, позволяющих синтезировать инсектициды
бактериального происхождения. Эти гены ввели в клетки картофеля,
томатов и хлопчатника. Трансгенные растения картофеля и томатов стали
устойчивы к непобедимому колорадскому жуку, растения хлопчатника
оказались устойчивыми к разным насекомым, в том числе к хлопковой
совке. Использование генной инженерии позволило сократить применение
инсектицидов на 40 - 60%. Генные инженеры вывели трансгенные
растения с удлиненным сроком созревания плодов. Такие помидоры,
например, можно снимать с куста красными, не боясь, что они перезреют
при транспортировке. Список растений, к которым успешно применены
методы генной инженерии, составляет около пятидесяти видов, включая
яблоню, сливу, виноград, капусту, баклажаны, огурец, пшеницу, сою, рис,
рожь и много других сельскохозяйственных растений.
Генная терапия человека
На людях технология генной инженерии была впервые применена для
лечения Ашанти Де Сильвы, четырѐхлетней девочки, страдавшей от
тяжѐлой формы иммунодефицита. Ген, содержащий инструкции для
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производства белка аденозиндезаминазы (ADA), был у неѐ повреждѐн. А
без белка ADA белые клетки крови умирают, что делает организм
беззащитным перед вирусами и бактериями. Работающая копия гена ADA
была введена в клетки крови Ашанти с помощью модифицированного
вируса. Клетки получили возможность самостоятельно производить
необходимый белок. Через 6 месяцев количество белых клеток в организме
девочки поднялось до нормального уровня. После этого область генной
терапии получила толчок к дальнейшему развитию. С 1990-х годов сотни
лабораторий ведут исследования по использованию генной терапии для
лечения заболеваний. Сегодня мы знаем, что с помощью генной терапии
можно лечить диабет, анемию, некоторые виды рака, болезнь Хантингтона
и даже очищать артерии. Сейчас идѐт более 500 клинических испытаний
различных видов генной терапии. Неблагоприятная экологическая
обстановка и целый ряд других подобных причин приводят к тому, что все
больше детей рождается с серьезными наследственными дефектами. В
настоящее время известно 4000 наследственных заболеваний, для
большинства из которых не найдено эффективных способов лечения.
Сегодня существует возможность диагностировать многие генетические
заболевания ещѐ на стадии эмбриона или зародыша. Пока можно только
прекратить беременность на самой ранней стадии в случае серьѐзных
генетических дефектов, но скоро станет возможным корректировать
генетический код, исправляя и оптимизируя генотип будущего ребѐнка.
Это позволит полностью избежать генетических болезней и улучшить
физические, психические и умственные характеристики детей.
Проект "Геном человека". В 1990 году в США был начат проект
"Геном человека", целью которого было определить весь генетический год
человека. Проект, в котором важную роль сыграли и российские генетики,
был завершѐн в 2003 году. В результате проекта 99% генома было
определено с точностью 99,99% (1 ошибка на 10000 нуклеотидов).
Завершение проекта уже принесло практические результаты, например,
простые в применении тесты, позволяющие определять генетическую
предрасположенность ко многим наследственным заболеваниям.
Высказаны, например, надежды, что, благодаря расширфровке генома, уже
к 2006 году будут разработаны препараты для лечения такого опасного
заболевания, как СПИД, к 2009 году будут определены гены, которые
связаны со злокачественными новообразованиями, а к 2010-2015 году
будут установлены механизмы возникновения почти всех видов рака. К
2020
году
может
быть
завершена
разработка
препаратов,
предотвращающих рак.
Перспективы контроля над генами. Развитие генной инженерии
сделает возможным улучшение генотипа человека. Масштабные задачи,
стоящие сегодня перед человечеством требуют людей талантливых во
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многих отраслях, совершенных и высокоразвитых личностей, обладающих
идеальным здоровьем, высочайшими физическими и умственными
способностями. Таких людей можно будет создать методами генной,
генетической и клеточной инженерии. Эти методы будут применимы как к
только появляющимся на свет детям, так и к уже взрослым людям. Человек
сможет многократно усилить свои собственные способности, и увеличить
способности своих детей. С объективной точки зрения в этом нет ничего
плохого или не этичного. Уже сегодня многие всемирно известные учѐные,
такие как Уотсон, один из первооткрывателей ДНК, говорят о том, что
человеческая глупость, например, является по сути своей генетическим
заболеванием и в будущем будет излечима. Будут полностью
ликвидированы генетические причины заболеваний, все люди будут
совершенно здоровыми. Старение будет остановлено и никому не придѐтся
сталкиваться с увяданием, с упадком сил, с дряхлостью. Люди станут
практически бессмертными – смерть будет становиться всѐ более редким
явлением, перестав быть неизбежностью. Известно, например, что одной
из причин старения является сокращение теломер при каждом делении
клетки. В конце 1990-х ученым удалось внедрить в клетки открытый ими
ген, отвечающий за выработку белка теломеразы, восстанавливающего
теломеры, и тем самым сделать их бессмертными. Конечно, отдельные
группы, не отягченные соответствующими знаниями, но, преследующие
какие то личные, идеологические или лоббистские цели могут пытаться
запретить подобные технологии, но как показывает история развития
науки, надолго это сделать им не удастся.
Генная инженерия совершила прорыв в лечении рака. Стивен
Розенберг (Steven Rosenberg) и его коллеги из американского
Национального института рака (National Cancer Institute) опробовали на
ряде пациентов новый метод борьбы с опухолями, основанный на
введении в организм перепроектированных иммунных клеток.
Помните, как недавно учѐные сумели «обучить» иммунные системы
мышей эффективной борьбе с раковыми опухолями путѐм простой
трансплантации белых клеток крови, забранных от особей, по
естественным причинам к раку невосприимчивым (ведь бывают и такие
организмы)? Теперь схожий метод лечения рака опробован на людях.
Сначала авторы работы взяли иммунные клетки — Т-лимфоциты — у
человека, который, в силу своих природных особенностей, смог успешно
«отогнать» у себя меланому. Учѐные определили в них гены, отвечающие
за работу рецептора, признающего раковые клетки, и растиражировали
этот ген. Затем они взяли Т-лимфоциты у нескольких больных меланомой
и при помощи ретровируса внедрили в них искусственный,
клонированный ген. Затем пациенты перенесли процедуру химиотерапии,
после которой их иммунные системы оказались ослабленными, с крайне
небольшим числом выживших иммунных клеток. Тут-то этим больным
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вернули их же собственные Т-клетки, забранные ранее, но теперь уже — с
внедрѐнным в них новым геном (подробнее — в пресс-релизе
института).Через месяц в 15 пациентах из 17 эти новые клетки не только
выжили, но составили от 9% до 56% всего «населения» Т-лимфоцитов в
организме.Но главное удивление — через 18 месяцев после лечения два
пациента полностью избавились от рака, и также продемонстрировали
высокий уровень Т-клеток в крови.У одного пациента раковых
образований было два, одно из которых было разрушено полностью, а
второе — сократилось на 89% (после чего его удалили хирургическим
путѐм), а у второго пациента — была одна опухоль, которая «рассеялась».
Розенберг отмечает, что «впервые генные манипуляции привели к регрессу
опухоли у людей». «Мы теперь можем брать нормальные лимфоциты у
пациентов и модифицировать их в лимфоциты, реагирующие на раковые
клетки», — заявил учѐный, который намерен продолжить исследование.
Он хочет узнать, как генетически модифицированные клетки выживут в
организме в течение большего срока, как будет работать эта терапия в
комплексе с другими методами лечения рака, как она сможет помочь при
борьбе с другими типами раковых образований (здесь будут работать иные
гены, кодирующие строительство других рецепторов). В общем —
вопросов ещѐ немало. Если немного отойти то можно сказать еще и о
ультразвуковой абляции HIFU терапии. Лидером в этой области являются
врачи КНР. Ее технология заключается в сжигании раковых клеток
ультразвуком, при температуре 100 градусов Цельсия опухоль буквально
тает. Лидером в производстве специализированной техники является
пекинская компания Haifuning HIFU Technology, которая совместно с
американской
компанией
General
Electric
создала
полностью
компьютеризированный аппарат с управляемым температурным режимом
- FEP BY 02.
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Тҥйін
Генетика — бҥкіл тірі организмдерге тән тҧқым қуалаушылық пен
ӛзгергіштікті зерттейтін биология ғылымының бір саласы. Тҧқым
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қуалаушылық пен ӛзгергіштіктің заңдылықтарын ашып, оларды қоғамды
дамыту ҥшін пайдаланудың жолдарын шешуде генетика ғылымы зор ҥлес
қосты. Сондықтан, биология ғылымының басқа салаларының арасында
маңызды орын алады.
Rezume
Genetic engineering – is field of biotechnology including itself action
reconstraction of genety'pes. Nowadays Genetic engineering let fo turn on and
turn off separate genes , constructiny.

ЖУБАНЫШЕВА Г.И.
ШЕТТІК ЕСЕПТЕР.
Шеттік есептердің қарапайым дифференциалдық теңдеулер ҥшін
Коши есебінен айырмашылығы бастапқы функция бір нҥктеде емес
шешімі ізделініп отырған аралықты шектейтін екі нҥктесінде беріледі.
Шеттік есепті шешу ҥшін
l  y   axy  bxy  c( x) y  f ( x), a  x  b,
y(a)  y(a)  0, y(b)  y(b)  0,

(1)
(2)

(1)-ші теңдеудің жалпы шешімін табу қажет және жалпы шешім
қҧрамындағы кез келген тҧрақты (2)-ші шеттік шартты қанағаттандыруы
қажет. Шеттік есептің Коши есебінен айырмашылығы шешімі әруақытта
табыла бермейді, табылған жағдайда шешім жалғыз болмауы да мҥмкін.
(1),(2) шеттік есептегі Грин функциясы x a, b, s  (a, b) анықталған
G(x,s) функциясы деп аталады және әрбір s  (a, b) аралығында келесі
қасиеттермен сипатталады
1) x  s болғанда G(x,s) функциясы
a( x) y  b( x) y  c( x) y  0;

(3)

теңдеуді қанағаттандырады.
2) x=a және x=b болғанда G(x,s) функциясы (2)-ші шеттік шарттарды
қанағаттандырады.
3) x=s болғанда G(x,s) функциясы x бойынша ҥзіліссіз, ал x бойынша
туындысы

1
( x)
a

болатын ҥзіліс нҥктесі болады?
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1
G(s  0, s)  G(s  0, s), Gx (s  0, s)  Gx (s  0, s)  (s).
a

(4)

 (s) y1 ( x), a  x  s,
G( x, s)  
 (s) y2 ( x), s  x  b,

(5)

(1),(2) шеттік есептің шешімін табу ҥшін алдымен (3)-ші теңдеудің
(2) шеттік шартты қанағаттандыратын y1 ( x) және y2 ( x) шешімдерін табу
қажет.
Егер y1 ( x) функциясы екі шеттік шартты да қанағаттандырса, онда
G(x,s) Грин функциясы табылады және оны

тҥрде іздейміз. Мҧндағы (s), (s) функциялары (5)-ші функция (4)-ші
шартты қанағаттандыратындай болып таңдалады, яғни
1
 (s) y2 (s)  (s) y1 (s), (s) y2 (s)  (s) y1 (s)  s
(6)
a
Егер G(x,s) Грин функциясы табылса, онда (1), (2) шеттік есептің
шешімі
b

y( x)   G( x, s) f (s)ds.

(7)

a

Формула тҥрінде болады.
Сызықты шеттік есептің шешімін тапқанда келесі тәсілдерді
қолдану ыңғайлы болады.
Екі шеттік шартпен берілген (1)-ші тҥрдегі сызықты
дифференциалдық теңдеу берілсін және оның x=a, x=b нҥктесінде
туындысы бар болсын, онда шеттік есептің шешімі
y  y0 ( x)  u( x)  v( x)

(8)

тҥрінде болады. Мҧндағы y0 ( x), u( x), v( x) функциялары ҥш Коши есебінен
табылады.
l ( y)  f ( x), y(a)  y(a)  0; l ( y)  0, y(a)  1, y(a)  0;
l ( y)  0, y(a)  0, y(a)  1.

(9)

Шеттік шарттарды (8)-ге қойып, 2 теңдеулер жҥйесін аламыз.
a( x) y  b( x) y  c( x) y  y
y(a)  y(a)  0, y(b)  y(b)  0

(10)
(11)

Тҥрдегі шеттік есептің меншікті мәні болып   0 саны табылады және
есептің y  (x) тривиалды емес шешімі болады. Бҧл шешім меншікті
функция деп аталады.
1-мысал, y(0)  3, y(1)  y(1)  1 шеттік шарттарын қанағаттандыратын
y  y  0 теңдеуінің шешімін табу қажет.
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Шешімі:

Берілген дифференциалдық теңдеудің барлық шешімдері
y  c1  c2 e тҥрінде ӛрнектеледі. Мҧндағы: c1 ,c2 – кез келген тҧрақты. c1 ,c2
тҧрақтыларын берілген шеттік шарттарды қанағаттандыратындай етіп
таңдап аламыз, яғни c1 ,c2 мәндерін c1  c2  3, c1  c2e  c2e  1 теңдеуінен
табамыз. Бҧдан c1  1, c2  2 Олай болса шеттік есептің шешімі y  1 2e x
2-мысал:
теңдеуінің
шарттарына
y(0)  0, y(a)  y0
y  y  0
қанағаттандыратын шешімін табу керек.
Шешімі: Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешім
y  c1 cos x  c2 sin x тҥрінде болады. y(0)  0 шарты c1  0 болғанда
орындалады, бҧдан y  c2 sin x егер a  n мҧндағы n-бҥтін сан, онда екінші
x

шекаралық шарттан y0  c2 sin a, c2 

y0
sin a

y0
sin x жалғыз шешімі болады.
sin a
Егер a  n болса, онда екінші шеттік шарттан c2 sin n  y0 шығады. Бҧдан
y0  y шеттік есептің y  c2 sin x тҥріндегі ақырсыз шешімдер жиыны
болады. Мҧндағы c2 - кез келген сан.
Егер a  n, y0  0 болғанда берілген
дифференциалдық теңдеудің

Бҧл жағдайда берілген шеттік есептің y 

шешімдерінің
ешқайсысы
кӛрсетілген
шеттік
шарттарды
қанағаттандырмайды. Яғни, шеттік есептің шешімі жоқ.
3-мысал: y  f ( x), y(1)  y(1)  0,1  x  1 шеттік есептің Грин функциясын
тҧрғызу керек.
Шешімі: Теңдеудің жалпы шешімі y  0, y  c1  c2 x, y1 (x)  1  x, y(1)  0
шартын қанағаттандырады.
шешімі
шартын
y(1)  0
y2 (x) 1  x
қанағаттандырады. Берілген шеттік есептің Грин функциясын
 (s)(1  x),1  x  s,
G( x, s)  
 (s)(1  x), s  x  1,
тҥрінде
іздейміз.
 (x) және
 (x) функциялары
шарттарынан
анықталады.
Бҧдан
 (s)(1  s)  (s)(1  s), (s)  (s)  1
1 s
1 s
.Сондықтан ізделінді грин функциясы
, (s)  
2
2
 1
 2 (1  s)(1  x),1  x  s,
G( x, s)  
 1 (1  s)(1  x), s  x  1,
 2

(s)  

тҥрінде болады. Грин функциясын тҧрғызып берілген шеттік есептің
шешімін
1 x x
1 x 1
y   G( x, s) f (s)ds  
(1  s) f (s)ds 
(1  s) f (s)ds
2 1
2 x
1
1

тҥрінде жазамыз.
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ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
КОПТЛЕУОВА Г.М.
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
«Инновация» ҧғымын экономикалық теорияға ӛткен ғасырдың 30–
жылдарында Й.Шумпетер енгізді. Қазіргі кезде кӛптеген әдебиеттерде
инновацияға әртҥрлі анықтамалар берілген:
инновация дегеніміз жаңа идеяларды тҥрлендіруге байланысты
қызмет тҥрі немесе рынокқа енгізілген жетілдірілген ӛнім;
инновация – практикалық қызметте пайдаланылған жаңа немесе
жетілдірілген технологиялық ҥрдіс;
инновация – әлеуметтік қызметтерге жаңа тәсіл.
Жалпы алғанда инновация дегеніміз – ғылыми–техникалық,
ҧйымдастырушылық, қаржылық және коммерциялық іс–шаралар кешенін
болжайды.
Шет елдік зерттеушілер Э.Дж.Долан, Я.Корани, П.Хейне, П.Ф.Друкер,
Н.Г.Менкью, Г.Хоскинг, Й.Шумпетер, В.Леонтьев және т.б. ӛндірістік
сферадағы
кәсіпкерліктің
инновациялық
сипатын
бейнелейтін
экономикалық қатынастардың қазіргі заманғы теориясын дамытты [1].
Алайда бҧл ғалымдардың еңбектерінің басым бӛлігі жалпы ғылымдық
сипатта жазылған немесе мәселенің жеке тҧстарын ғана шешуге арналған.
Қазіргі уақытта инновациялық ӛнімді тиімді жасап, ҧтымды пайдалану
қатынастарын сапалы тҥрде қарастырылмайынша елдегі аса маңызды
әлеуметтік–экономикалық міндеттерді шешу мҥмкін еместігін тҥсіну енді
жеткілікті емес. Ал бҧл ӛзіне тән арнайы мамандырылған қызмет
субъектілері,
инфрақҧрылым
институтттары,
ӛзіндік
нарықтық
қатынастары бар елдің барлық инновациялық потенциалының дамуын
талап етеді.
Индустриалды–инновациялық қызметтердің ӛндірістің тиімділігі мен
ӛнімнің бәсеке қабілеттілігін арттырудың пәрменді тәсіліне айналуы
инновация сферасындағы меншік қатынастарын жҥзеге асыру,
инновациялық ҥрдістерді мемлекеттік реттеуде жетілдіру мәселелеріне
дҧрыс қарауды талап етеді.
Қазақстан
Республикасының
индустриалды–инновациялық
потенциалының орнын, рӛлін, қызметін ғылыми–тәжірибелік тҧрғыдан
талдау инновациялық қызметттің сан қырлы мәселелерін зерттеудің
танымдық маңызын арттырып қана қоймайды, сондай–ақ дәстҥрлі салалық
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талдауды жалпы ҧлттық және аймақтық тҧрғыдан толықтыра тҥседі.
Шағын инновациялық бизнес мәселелері жақсы зерттелген шет
елдерде оны қолдаудың бірқатар тиімді бағдарламалары бар. Алайда
шетелдік тәжірибені қазақстандық болмысқа дәлме–дәл тікелей кӛшіру
мҥмкін емес және ол шет елдегідей тез және оң нәтиже бере алмайды. Осы
мақсатта экономикалық қҧралдарды отандық жағдайға бейімдеу ҥшін
ӛтпелі ғылыми–зерттеу жҥйесінің қалыптасу кезеңінде шағын
инновациялық кәсіпкерліктің айрықша секторын жан–жақты зерттеу
қажет.
Экономикалық әдебиеттерде инновацияның кӛптеген тҥрлерінен
технологиялық және технологиялық емес инновацияларға айрықша кӛңіл
бӛлінеді. Әлеуметтік жаңалықтар, басқару формалары мен әдістерінде
болатын ӛзгерістер мен тағы басқаларды техникалық емес инновацияға
жатқызамыз. Ал технологиялық инновация – жаңа немесе жақсартылған
тауарлар мен техникалық ҥрдістерді әзірлеу мен енгізу болып табылады.
Инновацияны жаңалықтардан айыра білу тиіс, ӛйткені бҧл екеуі
мҥлдем әртҥрлі ҧғым.
Жаңалық – бҧл тек идея немесе
жаңа
технологиялық ҥрдіс пен жаңа ӛнімнің жобасы. Алайда ол нарыққа
жетпегенше инновация болмайды. Нарықтық экономикада ғылыми
зерттеулердің тек 6–8%–ы жаңа тауарға немесе ҥрдіске айналады.
Ч.Фрименнің жіктеуінше, технологиялық инновациялар ӛнімдік және
ҥрдістік инновацияларға айналуы мҥмкін. Ӛнімдік инновация дегеніміз –
жаңа материалдар мен жартылай фабрикаттарды пайдалана отырып, жаңа
ӛнім алу немесе технологиялық жаңа және технологиялық жетілдірілген
ӛнімдерді әзірлеу және енгізу болып табылады. Ал ҥрдістік инновацияға
технологиялық жаңа немесе ӛнімдерді табыстау әдістерін қоса
технологиялық едәуір жетілдірілген ӛндірістік әдістерді әзірлеу және
енгізу кіреді. Мҧндай инновациялар жаңа ӛндірістік жабдықты, ӛндірістік
ҥрдісті ҧйымдастырудың жаңа әдістерін немесе олардың жиынтықтарын
пайдалануда, сондай–ақ зерттеулер мен әзірлемелер нәтижелерін
пайдалануда негізделуі мҥмкін. Әдетте мҧндай инновациялар ӛндірістің
тиімділігін арттыруға немесе кәсіпорындарда бар ӛнімдерді табыстауға
бағытталған, бірақ сондай–ақ кәдімгі ӛндірістік тәсілдерді пайдалана
отырып ӛндіруге немесе жеткізуге келмейтін технологиялық жаңа немесе
жетілдірілген ӛнімдерді ӛндіруге немесе жеткізуге арналуы мҥмкін.
Ӛнеркәсіпте технологиялық инновацияға мынадай ӛзгерістер жатпайды:
ӛнімдердегі (тҥсінде, сәнінде және т.б.) эстетикалық ӛзгерістер; оның
конструкциялық орындалуын ӛзгеріссіз қалдыратын, осы немесе басқа
ӛнімнің параметріне, қҧрамына, қҧнына жеткілікті елеулі әсер етпейтін
елеусіз техникалық немесе ӛнімнің сыртқы ӛзгерісі, сондай–ақ оған енетін
материалдар мен компоненттер.
Сонымен қатар инновациялар ӛнімнің маңыздылығы мен қызмет ету
сфераларына байланысты: салааралық, салаішілік, кәсіпорын ішіндегі
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инновация деп бӛлінеді.
Салааралық ішіндегі инновация – екі немесе одан да кӛп сала
арасындағы байланыстың нәтижесінен пайда болған инновация.
Салаішілік инновация – белгілі бір сала ішінде ашылған жаңалық.
Кәсіпорын ішіндегі инновация – кәсіпорын ішіндегі инновациялық
жаңалық, яғни кәсіпорын жҧмысының сапасына тиімді әсер ететін фактор.
Инновацияны зерттеушілер жаңа ӛнімнің «ӛмірге келу» процесін 7
элементке жіктеп кӛрсетеді:
1. Инновациялық идеяның тууы.
2. Жаңа ӛнімді шығару.
3. Ӛнімді ӛткізу нарығын анықтау.
4. Сҧранысты анықтау.
5. Ӛнімді жарнамалау.
6. Сату процесін ҧйымдастыру.
7. Ӛнімді ӛткізу.
Сонымен қатар, инновациялық ӛнімді нарықтық жағдайда ӛткізу
кӛлемін арттыру, оған деген сҧранысты жоғарылату мақсатында
тауарлардың бағасын тӛмендету, тҧтынушыларға қосымша сыйлықтар
ҧсыну сияқты жанама тәсілдерді қолданылады. Белгілі бір мерзімді
аяқтап, ӛзін–ӛзі ӛтеген инновациялық ӛнім ескіріп кетпеу ҥшін оны келесі
нарыққа немесе аймаққа ауыстыру қажеттілігі туындайды [2].
Қазіргі кезеңде әлемдік экономикалық жҥйенің қарқынды дамуы
ғылымды қажетсінетін ӛнімдер мен оны ӛндіретін технологияларды тиімді
қҧру және пайдалануға байланысты. Ол ҥшін негізделген ғылыми–
зерттеулер жҥргізу қажет және олардың нәтижелерін шҧғыл тҥрде
ӛндіріске енгізу ҥлкен жетістік. Сонымен, ғылымда жаңа технологиялық
бағыттар пайда болады. Осылардың бәрін дҧрыс бағытқа салу, тиімді
пайдаланып нақтылы нәтижеге жету ҥшін арнайы инфрақҧрылым қажет.
Әдетте инновациялық инфрақҧрылымның мынадай жҥйелік
буындарын бӛліп кӛрсетуге болады:
ӛндірісті–технологиялық: технопарктер, инновациялы–технологиялық
орталықтар, бизнес–инкубаторлар және т.б.;
қаржылық: қорлардың әртҥрлі типтері–бюджеттік, венчурлік,
қамсыздандыру, инвестициялық;
ақпараттық: орталық–талдау, статистикалық, ақпараттық және т.б.;
кадрлық: дайындау, қайта дайындау, оқу мекемелері (әсіресе
инновациялық менеджмент саласынан), технологиялық аудит, маркетинг
және т.б.
Бәсекеге қабілеттілік мәселелерін шешу ҥшін Қазақстанда кӛп
деңгейлі инновациялық инфрақҧрылымның қалыптасуы қарастырылған.
Оған мыналар жатады:

99

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл

білім-инновациялық кешендер – жоғары оқу орындары, ғылыми–
зерттеу институттары, ғылыми орталықтар, оқытатын компаниялар.
Бҧлардың бәрі білікті кадрлар дайындау мен жаңа ой–пікірлер ҧсынады;
бизнес-технологиялық кешендер – жаңа ғылыми пікірлерді ӛндіріске
енгізу мен жаңа тауарларды әзірлеумен айналысады;
қолдаушы кешендер.
Инновациялық қызметті қолдау және қаржыландыру, маркетинг,
кӛрме жҧмыстары, интеллектуалды меншіктерді қорғау мәселелерімен
шҧғылданатын қҧрылымдар кіреді.
Инновациялық инфрақҧрылымды қалыптастыру ҥшін жоғарыда
келтірілген жағдайлар міндетті тҥрде қажет. Олардың барлығының
жиынтығы аймақтық инновация жҥйесін қҧрайды.
Инновациялық ҥрдістерге мынадай ерекшеліктер тән:
әрдеңгейдегі қатысушылардың болуы;
қатысушылардың
қызығушылықтарының
жҥйелілігі
және
келісімділігі;
шығындар мен нәтиже арасында уақыттық, кеңістік, қҧндылық
бӛлшек болуы;
болжамдық сипат;
экономикалық және әлеуметтік мән.
Инновациялық ҥрдістерде қатысушылар ретінде макро-, мезо- және
микродеңгейлерде әртҥрлі экономикалық субъектілер бар: мемлекет;
корпоративтік қҧрылымдар; кәсіпорындар; академиялық; салалық; ғылыми
зерттеу орындары.
Инновациялық инфрақҧрылымның субъектілерінің жҧмысы бас
кезінде инновациялық кәсіпорындардың қызметіне тиісті жағдай жасау,
жоғары технологиялар және оларды ӛндіріс аясында іс жҥзінде пайдалану.
Қазақстан
республикасының
экономикасына
байланысты
технопарктердің ҥш ҥлгісін пайдалану орынды: ҧлттық технопарктер;
аймақтық инновациялық орталықтар; жоғары технологиялық аумақтар.
Ҧлттық технопарктер республикалық бюджеттің қаржысына
қҧрылады. Олардың ерекшіліктері болып мыналар саналады:
ғылыми–зерттеу мекеменің негізінде белгілі мамандандыруды қҧру;
нақтылы ғылыми бағыттарды дамыту;
отандық ғылыми жетістіктерді пайдалану;
жаңадан ӛндірілген ӛнімдердің кҥрделі дәрежелігі.
Ҧлттық технопарктерді қҧру мақсаты отандық ғылыми–техникалық
әуелетті толық пайдаланып ӛз аясына тарту.
Аймақтық инновациялық орталықтардың инфрақҧрылымның элементі
ретінде ерекшеліктері тӛмендегідей:
бір инновациялық орталықтың шеңберінде әртҥрлі ғылыми
бағыттарды дамыту;
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орталықтарды жеке аймақтық ғылыми–зерттеу кешенінің негізінде
қҧру;
қызмет нысанасы жеке аймақтық ресурстары мен қажеттілігіне
сҥйенеді.
Қазақстанда жоғары технологиялық аумақтарды қҧрудың алдынғы
себептері:
ҧтымды географиялық орналасуы;
ӛндірістік инфрақҧрылымының жеткілікті деңгейде дамуы;
бай минералдық ресурстардың барлығы;
экономикалық және саясаттық тҧрақтылық.
Ҧлттық инновациялық жҥйенің дамуы барлық компоненттердің
болғанын қажет етеді.
Инновациялық жҥйеге бірнеше инфрақҧрылымдар кіреді:
мемлекеттік ғылыми ҧйымдар – ҧлттық ғылыми орталықтар, ғылымизерттеу институттары, жоғары оқу орындары, жобалау институттары;
ҧлттық компаниялар, кҥрделі кәсіпорындар жанындағы ғылыми
ҧйымдар;
меншік ғылыми–зертту және жобалау институттары;
ғылыми зерттеулермен айналысатын шағын және орта кәсіпкерлік;
ғылыми кадрлар және жеке ӛнертапқыштар;
материалдық–техникалық база.
Тиімді инновациялық жҧмыс мҥмкін егерде мынадай функциялар
атқарылса:
кӛпдеңгейлі инновациялық инфрақҧрылым (ӛндірістік, ақпараттық,
білім беру) инновациялық қызметті іске асыру ҥшін тиісті жағдай жасалса;
қаржылық инфрақҧрылым инновациялық жҥйенің негізгі элементерін
қаржыландырумен қамтамасыз етілсе.
Сонымен инновацияның қҧрылымы келесідей: технопарктер,
технологиялық инкубаторлар және инновациялық орталықтар.
Технопарктер дегеніміз – ғылымды, білімді
және ӛндірісті
территориялық жағынан біріктірудің капиталистік елдердегі жаңа, бірақ
қазірдің ӛзінде кеңінен таралған тиімді нысаны, ол ғылыми–техникалық
талдамалардың және жаңа технологияның ӛндірісіне жедел енгізілуіне
септігін тигізеді. Жақсы жарақтандырылған ақпараттық – эксперименттік
базасы қҧрылған және білікті кадрлар жоғары дәрежеде шоғырланған
жағдайда жҧмыс істейтін ғылыми, конструкторлық және ӛндірістік
бӛлімшелердің бірлестігі болып табылады.
Технологиялық инкубатор – ғылыми ҧйымдардың, инновациялық
кәсіпорындардың, жоғары оқу орындары және шағын кәсіпкерлік
субъектілерінің әлеуетін бір ортаға біріктіруге мҥмкіндік береді.
Инновациялық
орталық
–
конструкторлық–технологиялық
жаңалықтарды жетілдіру мен ӛндірістерді дайындауға, бәсекеге қабілетті
ғылымды қажетсінетін ӛнімдерді және жоғары технологияларды әзірлеу
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кезінде инновациялық кәсіпорындарды ӛндірістік–технологиялық қолдауға
және бҧл қҧрылымдардың ғылыми–техникалық әзірленімдерді және
маркетингті, жарнамалық және кӛрме қызметін, патенттік – лицензиялық
жҧмысты және интеллектуалдық меншікті қорғауды қоса алғанда,
жергілікті және шетелдік нарықтарға ғылымды қажетсінетін ӛнімдерді
жылжыту ҥшін қҧрылған инфрақҧрылымдар [3].
Сонымен инновация – инновациялық ҥрдістерді ғана емес,
тауарларды ӛткізу нарықтарын маркетингтік зерттеу, сонымен қатар
ақпараттық, консалтингтік, әлеуметтік және басқа қызметтерге деген жаңа
зерттеудің нәтижелерін енгізетін техникалық, технологиялық және
ҧйымдық жаңалықтарды қҧрастыру мен тәжірибелік меңгеру сферасы.
Инновациялар бірігіп инновациялық жҥйені қҧрайды. Инновациялық
жҥйе әр алуан қатынастардың – фирмалардың, жаңа білім жасаушылардың
технологиялық және аналитикалық орталықтардың кешенді ҥлгісі. Осы
орайда зерттеудің негізін қалаушы ретінде ӛткен ғасырдың 80–ші
жылдарының соңында жаңа заманға сай білімдерді жасауға, сақтауға,
таратуға, оларды халық тҧтынатын жаңа технологияларға, ӛнімдерге,
қызметтерге тҥрлендіруге қатысушы экономикалық субъектілер мен
қоғамдық ҧйымдардың кҥрделі жҥйесі ретінде инновациялық жҥйе
ҧғымын енгізуші ретінде К.Фридманды айтуға болады. Лундвал мен
Нельсонның классикалық анықтамаларына сәйкес инновациялар дегеніміз
– бір–бірімен кӛптеген кҥрделі байланыстар арқылы біріккен жҥйе болып
табылады [4].
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Резюме
В статье рассматриваются основы теории инновации и виды
инновации, а также формирование инновационной инфраструктуры.
Resume
In the article the foundations of innovation theory and its kinds, as well as
the formation of innovation infrastructure are considered.
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ИСМАГУЛОВА Р.А.
ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЛАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК
САЛАНЫ ҚОЛДАУДАҒЫ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ
Еліміз егемендік алғаннан бері нарықтық экономикаға ӛту барысында
жекешелендіру жҥргізіліп, кӛптеген салаларда серпіліс болды.
Қазақстанның экономикалық ӛсуге жетудің бірден-бір алғышарты мемлекетіміздегі
зейнетақы
реформасының
нәтижелері
ретінде
анықталады. Зейнетақы жҥйесі елдің ең ӛзекті мәселелерінің бірі деп
айтуға болады. Себебі, зейнетақы жҥйесі тек әлеуметтік мәселелермен
қатар экономикалық маңызы бар мәселелерді де шешуге кӛмектеседі.
Қазақстанда зейнеткерлікті қамтамасыз етуді мемлекеттің шығысы ретінде
қарастырмай, экономиканың дербес аймағы, яғни қажетті әлеуметтікэкономикалық даму институты және қоғамның тҧрақтылығы деп
қарастыру қажет.
Қазақстанның
нарықтық
қатынастарға
кӛшуі
барысында
экономикалық және әлеуметтік салаларды қаржыландыруда бір ғана
бюджет қаражаттары жеткіліксіз бола бастады. Сондықтан қосымша
қаржы кӛздерін іздестіру қажет болды. Бюджет қорымен қатар 1991
жылдан бастап мақсатты бюджеттен тыс қорлар қҧрылып, жҧмыс істей
бастады.
ТМД елдерінің арасынан зейнетақы жҥйесіне Қазақстан бірінші
болып кӛшті. Елде ӛндірісті дамытуға, жҧмыс орнын қҧруға бағытталған
кӛптеген капитал аккумуляцияланған. Қандай да инвестициялық жобаны
қолдауға қабілетті қаржы қаражаттарының ішкі қҧралу кӛздері бар.
1991 жылдан бастап бюджеттен тыс қорлардың пайда болуы
әлеуметтік-экономикалық дамудың қажеттіліктерінен туындады, атап
айтқанда қатаң функционалдық мақсаттарға жҧмсалатын мемлекеттің
қаржы ресурстарының бір бӛлігін оқшауландыру, мемлекеттік бюджетті
оған тән емес шығыстардан жеңілдету, бір жағынын бюджет тапшылығын
тӛмендету қажет болды.
Бҧл міндеттерді Зейнетақы қорының, Әлеуметтік сақтандыру
қорының, Халықты әлеуметтік қорғаудың одақтық-республикалық
қорының, Жҧмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік қорының
шешуін қажет етті.
Сонымен қатар қорларды қҧру және пайдалану кезінде қайта
бӛлгіштік процестер пайда болды, бҧл процестер шаруашылық жҥргізуші
субъектілердің бір бӛлігі ҥшін уақытын белгілі бір межелдемесінде
баламасыз болып табылады, яғни олардың экономикалық мҥдделерінде
нҧқсан келтіреді.
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Сол бір мезгілде бҥкіл қоғам ауқымында бюджеттен тыс қорлар
арқылы әлеуметтік-экономикалық теңгерімділікпен тҧрлаулық қолдап
отырылады, ӛйткені халықтың жеке топтарын әлеуметтік қолдау, бҥкіл
экономика немесе аймақтың мҥдделері ҥшін белгілі бір мақсатты
бағдарламаларды орындау, әлеуметтік-экономикалық дамуды теңестіру
жӛніндегі жергілікті және жалпы мемлекеттік ауқымды теңестіру
жӛніндегі жергілікті және жалпы мемлекеттік ауқымдағы мәселелерді
шешу мҥмкін болды.
Бҧл орында бюджеттен тыс қорлардың қызметінде топтық және
қоғамдық мҥдделердің қарама-қайшылығы кӛрініп, білінеді. Жалпы
бюджеттен тыс қорлардың қызмет ету, сайып келгенде, бҥкіл қоғам
мҥддесі ҥшін жҥзеге асырылады. Оны нығайтуға бағытталған және қаржы
қатынастарының бҧл нысанның әлеуметтік-экономикалық мәні осында.
Бюджеттен тыс арнаулы мемлекеттік бюджетпен бірге қосарлана қызмет
етуі қаржы қатынастарын саралауға, олардың бір бӛлігін кейбір сфераларға
бағыттауға, қаржылық қызметін әртҥрлі бағыттарында бҧл қатынастардың
ӛзіндік әртараптандыруына жетуге мҥмкіндік береді. Бюджеттен тыс
қорлар ӛзінің функционалды-мақсатты арналымы бойынша да, басқарудың
деңгейі жағынан да ӛте әр тҥрлі.
Қазақстан Республикасының зейнетақы жҥйесін жақсы әлемдік
стандарттармен жетістіктерге сәйкестендіріп шаруашылық аймағына
ауыстыруға барлық негіздер бар. Мҧндай шаруашылық аймақты қҧру
мерзімі 5-10 жылға шектелген. Осы қысқа мерзімде зейнетақы жҥйесінің
материалдық-заттай базасы қҧрылуы тиіс.
Тҧрғын-коммуналды шаруашылыққа кӛптеген қаражаттар салынуы
қажет. Жаңа принципиалды қоныстандыру типін қҧру қажет. Ол тҧрғын
ҥйлер (пансионаттар, қалаларда ғимараттар, кварталдар) зейнеткерлерге
қатысты инфраструктурада болуы қажет: коммуналды, әлеуметті,
медициналық, мәдениетті. Жаңадан ерекше коммуналдық қызметтер
жҥйесі қажет.
Жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің қаражаттарын бағыттайтын
шаруашылық саласының экономикалық ережесіне талдау қажет.
Қаражаттарды орналастыруға ҧсынылған салалардың қаржылық жағдайын
бағалаудың жаңа бағыттарын ӛңдеу қажет, әйтпесе салынған салымдар
тиімсіз болуы мҥмкін, яғни ӛндірілген ӛніммен қызметтер зейнеткерлер
ҥшін қымбатқа тҥседі. Салалар және әрбір инвестициялық жоба бойынша
қор қайтымдылығын, еңбек ӛнімділігін, пайда және басқа да
кӛрсеткіштерін зерттеу керек. Сонымен, жҧмыс істейтіндердің саны және
тҧрғындардың жалпы қартаю тенденциясының ӛсуіне қатысты
зейнеткерлер санының ӛсуі макроэкономикалық ӛзгерістерге әкеледі.
Осыған байланысты болашақтағы жағдайға макроэкономикалық болжам
жасау міндетті.
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Елдің
ӛнеркәсіптік
балансының
қҧрылымында
ӛзгерістер
болатындығы белгілі. Тҧрғындар тҧтынатын дәрі-дәрмектер, медициналық
қызметтердің ӛсуі, ӛнеркәсіптік емес ассортименттегі тауарларды
тҧтынуда алынатын табыстарды болжау қажет.
Зейнетақы жҥйесінің материалдық-заттай базасын қҧру ҥшін
жинақтау зейнетақы қорының ақша массасына бағытталуы тиіс. Зейнетақы
резервтерін зейнеткерлер тҧтынатын ӛндіріс тауарлары мен қызметтерімен
қамтамасыз ететін зейнетақы сферасымен экономиканың нақты
шаруашылық секторындағы салалардың негізгі даму бағыттарын
қаржыландыруға қолдану керек.
Жинақтаушы зейнетақы қаражаттарын нақты бір жобаға тарту
тікелей және туынды қаржылық қҧралдармен қҧрылуы тиіс, яғни
корпоративті акциялар мен облигацияларға, мемлекетпен кепілденген банк
қаражаттарына.
Зейнетақы резервтері зейнеткерлерді қартайған шақта қамтамасыз
етуге, болашақта зейнеткерлерге қажетті қаражаттарды екі есе кӛбейтетін
инвестициялық қаражаттарға салынуы тиіс.
Нарықтағы ресурстардың сҧраныс пен ҧсынысқа сәйкес оңтайлы
тҥрде пайдаланылуы экономикалық тиімділікке қол жеткізді. Сол себепті,
бҥгінгі таңда зейнетақы қорларының тиімді жҧмыс жасап, мақсатты дамуы
ҥшін келесідей басты міндеттерді атап кӛрсетуге болады:
- зейнетақы мен балаларға жәрдемақы тӛлеу ҥшін мақсатты алым
және қаражат жинақтау, оларды қаржыландыруды ҧйымдастыру;
- халықты әлеуметтік қолдауға байланысты республикалық және
аймақтық бағдарламаларды қаржыландыруға келісім-шарт негізінде
қатысуы;
- ӛзін-ӛзі
қаржыландыру
қағидаларының
негізінде
қор
қаражаттарының ҧдайы ӛндірісін ҧлғайту.
Қазіргі кезде, батыс елдері біздің республикамыздағы зейнетақы
жҥйесіндегі субъектілер қызметіне қызығушылық білдіреді. Әлемдік
бірлестіктердегі тәжірибелі елдер бірігіп, эксперттері жинақтау жҥйесі
негізінде зейнетақы жҥйесінің жҥргізілуін зерттеген кезде Қазақстан
қызметінің біршама болашағы бар екендігі айтылды.
Қорға әрдайым максималды қорытындыға жетуге, болатын
мәселелердің жаңа оригиналды тҥрлерін іздестіру, ҧлттық нарықты жетісті
меңгеру, жоғары сапалы қызметті, менеджменттің қазіргі деңгейіне қол
жеткізуді мақсат ету қажет.
Елімізде тҧрақты экономикалық ӛсуді қолдау ҧзақ мерзімді
инвестицияларды, халықтың ақшалай қаражаттарын сақтау мен кӛбейтуді,
жаңартпалы қызмет пен кҥрделі қҧрылысты жҥргізуді талап етеді. Бҧл
ҥдерістердегі ЖЗҚ-ның рӛлі басым болу керек.

105

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл

Әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының «Зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» Заңы, 24.12.2008 жыл (Ӛзгертулер мен толықтырулар енгізілген).
2. Ҥкіметтің, Ҧлттық Банктің, Қаржы нарығын қадағалау агенттігінің
2009-2010 жылдарға арналған экономиканы және қаржы секторын
тҧрақтандыру жӛніндегі бірлескен іс-қимыл Жоспары.
3. Қазақстан Республикасы Президентінің «Дағдарыстан жаңару мен
дамуға» атты Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан 06.03.2009
жыл.
БАРЫШЕВА Ж.Б.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ»
Одной из основных и значимых целей деятельности банка является
получение максимальной прибыли при минимально возможном риске.
Определяющее значение для оценки риска имеет расчет стандартного
отклонения, которое отражает величину предполагаемого риска (ex ante
risk), реальная же величина риска становится известной лишь при
фактическом наступлении рискового события (ex post risk). Поэтому при
оценке риска важную роль играют применяемые методы прогнозирования.
Особенно популярной в последние годы стала методология Value-at-risk
(VaR). Опираясь на определенные имеющиеся входные данные, которые
могут быть получены на основе моделирования исторического или
вероятностного сценария, методология VaR позволяет рассчитать
максимальные убытки, которые с определенной долей вероятности может
понести кредитный институт в случае стандартных неблагоприятных
рыночных колебаний.
Количественное измерение величины риска подразумевает его анализ
и оценку. Анализ риска предполагает определение факторов риска,
влияющих на его величину. Максимальный учет подобных факторов риска
и их удельного веса в образовании рисковых ситуаций дает возможность
сравнительно точно оценивать риски. Так, в системе оценки рыночных
рисков VaR в Morgan Stanley Dean Witter производится анализ около 500, а
в Dresdner Bank – около 1200 факторов риска. Это объясняет
необходимость внедрения банками собственных систем оценки при
управлении рисками.
Количественная оценка означает присвоение количественного
параметра качественному. Она позволяет создать сопоставимую базу для
всех видов риска. Примером количественной оценки является механизм
формирования резерва на возможные потери по ссудам в зависимости от
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группы кредитного риска, предусмотренный Положением Национального
Банка Казахстана о классификации ссудного портфеля и порядке
формирования резервов (провизий) для покрытия убытков от кредитной
деятельности банкам второго уровня Республики Казахстан.
Совокупность количественных оценок портфелей риска образует
предел потерь.
Если же для оценки риска невозможно использовать статистические
методы (например, из-за нерепрезентативности данных), применяются
экспертные методы. В последнее время также высокую эффективность
показывают аналитические методы оценки риска, моделирование данных в
которых
позволяет
восполнить
недостаточность
располагаемой
информации. Очевидно, что весомую роль в точности оценки рисков
играет разнообразие применяемых методов.
Метод аналогии в оценке риска – оценка риска на основе анализа базы
данных об осуществлении аналогичных операций и аналогичных условий
их реализации, дает возможность учесть ошибки, последствия воздействия
неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники
потенциального риска.
Метод балльной оценки риска – один из методов экспертизы риска на
основе обобщающего показателя, вычисляемого по ряду экспертнооцениваемых значений показателей степени риска. Состоит из следующих
этапов: установление списка факторов, определяющих степень риска
операции; разработка состава показателей, характеризующих влияние и
риск (или их соотношение) в области проявления каждого фактора; оценка
влияния каждого показателя по факторам, а факторов – на обобщающую
оценку степени риска (в виде весовых коэффициентов оценки значимости
показателей); разработка шкалы оценок по каждому показателю (в том
числе порядок присвоения качественных оценок); формирование методики
расчета обобщающей оценки риска (интегральная оценка, алгоритмическая
(логико-математическая) и др.).
Метод «дерева решений» – метод, оценивающий наиболее вероятные
значения результатов деятельности в зависимости от вариантов реализации
решений. Основан на построении пространственно-ориентированного
графика, отражающего последовательность принятия решений и условий
их реализации, оценки промежуточных результатов с учетом их
вероятности. Позволяет рассчитать математическое ожидание результатов
по каждому из вариантов реализации решений.
Моделирование риска – метод анализа и оценки предполагаемого
риска, используемый в случае, если необходимо учесть большое число
проявляющихся в различных областях факторов риска.
Для моделирования риска заранее определяется множество
учитываемых параметров и возможный диапазон значений, с помощью
которых можно построить динамическую характеристику изменяемых
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факторов и их влияние на оцениваемые показали. Затем произвольно
выбираются значения переменных (с учетом присвоенных им заранее
вероятностей) и рассчитывается конечный показатель. Одним из вариантов
моделирования риска является метод Монте-Карло.
Метод Монте-Карло (статистических испытаний) – метод
формализованного описания неопределенности, используемый в наиболее
сложных для прогнозирования случаях. Заключается в изучении
статистики процессов реализации решений в ряде похожих ситуаций, что
дает возможность установить влияние и частоту получения конкретных
результатов, а также ограничения на диапазон и динамику исходных
значений и анализируемых показателей. Статистические данные и
ограничения служат основой имитационных моделей, позволяющих
создать множество сценариев реализации решения и принять во внимание
наиболее вероятный.
Методы экспертных оценок риска – группа методов прогнозирования
и анализа рисков, основанных на заключениях экспертов. К числу
наиболее распространенных из них относят метод Дельфи, ранжирование,
попарное сравнение, метод балльных оценок. Достоверность полученных
оценок, обобщающих мнения экспертов, зависит от их квалификации,
независимости суждений, а также от методического обеспечения
проявления экспертизы. Одним из показателей достоверности полученных
значений служит коэффициент конкордации (согласованности) мнения
экспертов.
Экономическая сущность страхования заключается в создании
страхового фонда, отчисления в который для отдельного страхователя
устанавливаются на уровне, значительно меньшем сумм ожидаемого
убытка и, как следствие, страхового возмещения. Таким образом,
происходит передача большей части риска от страхователя к страховщику;
резервирование – создание резерва на покрытие непредвиденных расходов
– предусматривает установление соотношения между потенциальными
рисками, влияющими на стоимость активов, и величиной средств,
необходимых для ликвидации последствий проявления рисков.
Страхование и резервирование как таковые не ставят своей целью
уменьшение
вероятности
проявления
рисков,
а
нацелены
преимущественно на возмещение материального ущерба от проявления
рисков. При страховании риски рассматриваются expost как данность,
которой очень сложно управлять. Для страхования подходят массовые
виды рисков, проявления которых не сильно коррелированны между
собой, а вероятность проявления известна с высокой степенью точности.
Функцией банковского капитала является поддержание объема, типа и
характера банковской деятельности; обеспечение на случай убытков по
той или иной причине и обеспечение продолжения удовлетворения
потребностей населения, где банк функционирует в кредите. Капитал
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банка должен быть достаточным для покрытия сокращения активов и
прочих возможных убытков.
Требования по достаточности капитала должны соответствовать
уровню рисков, которые банк принимает на себя, а также определять
конкретные составляющие капитала, принимая во внимание его
способность покрывать возможные потери. Для банков, совершающих
транснациональные операции, эти данные должны быть не ниже
установленных Базельским соглашением по капиталу и поправкам к нему.
Акционерный капитал служит нескольким целям: он обеспечивает
постоянный источник дохода акционеров и финансирования для банка; он
способен обеспечивать риск и покрывать убытки; он является базой для
дальнейшего роста банка, а также дает акционерам мотивацию для
стремления к тому, чтобы банк управлялся надежно и разумно.
Минимальные требования к соотношению капитала и обязательств
необходимы для защиты интересов вкладчиков, кредиторов и прочих
контрагентов банка, а также для того, чтобы помогать органам надзора в
выполнении их задачи по поддержанию стабильности всей банковской
системы. Органы надзора должны устанавливать коэффициенты
минимальной достаточности капитала и стимулировать проведение
банковских операций с капиталом при превышении этого минимума.
Надзорным органам разрешено устанавливать требования по
достаточности капитала, превышающие минимальные, в случаях, когда
банк особенно подвержен какому-то конкретному риску, или возникают
сомнения относительно качества активов, концентрации риска или
имеются другие негативные показатели финансового положения банка.
Если коэффициент покрытия у банка падает ниже минимального
нормативного уровня, представители надзорного органа должны
гарантировав, что у банка есть реалистичный план восстановления
минимального значения этого норматива. Они должны также определить,
нужно ли вводить дополнительные ограничивающие требования в таких
случаях.
В 1988 году страны – члены Базельского комитета по банковскому
надзору предложили метод, позволяющий обеспечивать достаточность
собственного капитала банка. Достаточность капитала представляет собой
показатель деятельности банка, выражаемый в виде отношения
собственных средств банка к суммарному объему активов, взвешенных с
учетом риска.
Показатель рисковых активов – объективная оценка размера
сокращения объема активов, которое может поглощаться банковским
капиталом. Он используется для оценки банковского капитала. Этот
коэффициент определяет отношение совокупного капитала к тем активам,
которые заключают в себе возможность убытков.
Коэффициент рисковых активов рассчитывается по последнему
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консолидированному отчету о финансовом положении банка (включая
филиалы внутри страны и за рубежом, если таковые имеются), и
определяется следующим образом:
Коэффициент рисковых активов

Совокупный капитал
.
Рисковые активы

Совокупный капитал охватывает совокупный акционерный капитал,
резерв для покрытия возможных кредитных убытков, а также
субординированные ноты и долговые обязательства.
Пытаясь определить оптимальное требование к капиталу, которое
учитывало бы риск и устанавливало бы стандарт для большинства
финансовых центров, Базельский комитет, по банковскому надзору
рекомендует метод определения капитала, основанного на риске. Он
содержит положения, приемлемые для любых стран, желающих
модернизировать требования к капиталу банков. Хотя Базельское
соглашение о достаточности капитала с первого взгляда кажется сложным,
принципы, заключенные в нем, достаточно прямолинейны.
Капитал четко делится на два вида – 1-го уровня или «базовый
капитал», включающий оплаченные акции, раскрытые резервы, такие как
выплаты по акциям, нераспределенная прибыль, определенные законом
резервы, и 2-го уровня или «дополнительный капитал», включающий
резервы на переоценку основных фондов и свободные общие резервы.
Капитал определяется против риска, определяемого по балансовым и
внебалансовым статьям баланса банка. Размер риска колеблется от 0 до
100%. Основной капитал должен быть равен 4% от общей суммы активов,
взвешенной по риску, весь капитал (базовый + дополнительный) должен
равняться 8% от общей суммы активов, взвешенной по риску.
Базельский подход может быть и не идеален для большинства
развивающихся стран, но его концепции, описанные выше, дают хорошую
основу для правильного определения наиболее эффективных требований
по достаточности капитала с тем, чтобы защитить средства вкладчиков.
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Тҥйін
Осы мақалада әлемдік тәжірибеде қолданылатын банктік
тәуекелдердің негізгі элеменнтері мен бағалау әдістері бейнеленген
Rezume
This article deals with the basic elements and methods of appreciation of
tank risks using in the world practice
ДЖУБАТЫРОВА М.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АПК.
На
современном
этапе
реформирования
организационноэкономических отношений в Казахстане одним из приоритетных условий
устойчивого функционирования АПК является предельно полное
использование всех факторов развития экономики регионов, включая и
инвестиционный процесс.
Потенциал инвестиционного процесса относится к числу значимых
условий функционирования регионов Казахстана. Особая роль
принадлежит
развитию
механизма
повышения
инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственных формирований
в регионах
республики.
Функционируя
в
экономических
системах
регионов,
специализированных на производстве сельскохозяйственной продукции,
инвестирование объективно способно существенно повысить общую
конкурентоспособность
сектора
специализации,
стабилизировать
ситуацию на рынке спроса и предложения, труда, благоприятствовать
общей позитивной динамике уровня жизни.
В условиях рыночной модернизации национальной экономики
инвестирование жизненно необходимо, так как позволяет преодолеть
сложившиеся кризисные явления в развитии регионов, обеспечить
финансовую стабильность путем подъема и расширения действующего
производства, активно участвовать в решении разнообразных социальных
проблем.
Экономика АПК предполагает и соответствующий учет региональных
условий, особенностей и следствий развития механизма инвестиционной
привлекательности производства на территориях аграрной специализации,
требует адаптивного подхода к его формированию, регулированию и
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поддержке, учитывающего специализацию территории, существующие на
ней экономические диспропорции и проблемы.
На уровне конкретного региона инвестирование предполагает
формирование действенного адекватного механизма повышения
инвестиционной привлекательности территориальных образований,
отвечающего требованиям переходной экономики. При этом под
инвестиционной привлекательностью понимается наличие такого
инвестиционного
облика
объекта,
который
способствует
его
непрерывному обновлению, прогрессивной реструктуризации.
Особую значимость формирование и развитие механизма
инвестирования приобретает для экономики регионов аграрного
направления. Основными условиями вложений инвестиций в регион
является наличие в аграрной сфере благоприятного инвестиционного
климата, под которым следует понимать совокупность социальноэкономических, финансовых, организационно-правовых и других
факторов, способствующих активизации инвестиционной деятельности, а
также обеспечение государством благоприятных условий оживления
инвестиционного процесса.
Воздействие региональных органов управления на данный процесс
возможно путем прямого и косвенного участия. Первое предусматривает
финансирование производства за счет бюджетных средств (на возвратной
и безвозвратной основе), предоставление гарантий на привлеченные
средства.
Второе – проявляется в усовершенствовании и развитии нормативнозаконодательной базы, предполагающей систему льгот, гарантий
инвесторам, совершенствование системы налогов, построение механизма
начисления амортизации и др.
Анализ проведенного позволил выделить следующие основные
источники финансирования инвестиционных процессов в регионе
аграрной специализации: финансовые ресурсы и внутрихозяйственные
резервы инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные
накопления и сбережения граждан и юридических лиц, средства,
выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от
аварий, стихийных бедствий и другие средства); заемные финансовые
средства инвестора (банковские и бюджетные кредиты, облигационные
займы и другие средства); привлеченные финансовые средства инвесторов
(средства, получаемые о продажи акций, паевые взносы членов трудовых
коллективов, граждан, юридических лиц); денежные средства
предприятий, инвестиционные ассигнования из государственных, местных
бюджетов и внебюджетных фондов, иностранные инвестиции/
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Рисунок - Источники финансирования инвестиционной деятельности
предприятий АПК.
Агропромышленный комплекс считается одним из важных
структурных составляющих экономики. В Западно-Казахстанской области
этот
сектор
является
структурообразующим.
Производство
сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями области
занимает одну из лидирующих позиции в регионе.
Одной из серьезных проблем агропромышленного производства
является недостаточное ее инвестирование. Низкая рентабельность
отраслей АПК в целом, закредитованность и постоянный недостаток
собственных средств, а также отсутствие ликвидного залогового
имущества делают его отрасли неперспективными для капитальных
вложений.
Поэтому в центре агроэкономических исследований последних лет
находятся проблемы инвестирования и устойчивого подъема производства
в АПК.
Сельское хозяйство как составная часть АПК, включая социальную
сферу, нуждается в значительных вложениях. Сегодня производственный и
экономический потенциал АПК не может развиваться и эффективно
использоваться без формирования действенного хозяйственного
механизма управления инвестиционным механизмом. Без привлечения
инвестиционных ресурсов невозможно преодолеть спад производства,
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произвести модернизациюматериально-технической базы, которая сегодня
находится в крайне критическом состоянии.
Состояние материально-технической базы (основных фондов)
сельскохозяйственного
производства
во
многом
определяет
экономическую эффективность производства продукции. Их же состояние
зависит от величины инвестиций, направляемых на их обновление в виде
нового мстроительства, технического перевооружения, приобретения
техники. На настоящий момент, по-прежнему наблюдаются дефицит
сельскохозяйственной техники, недостаток производственных площадей,
незначительное снижение доли инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в общем объеме ассигнований и т.д..
Рыночная
экономика
характеризуется
высокой
степенью
непредсказуемости, что крайне затрудняет ее оценку, поэтому она остро
нуждается в механизмах, регулирующих взаимоотношения между
субъектами рынка собственности и хозяйствования.
В последние годы на государственном уровне происходит заметное
изменение инвестиционной политики, что, в частности, выражается в
реализации Приоритетного национального проекта развития АПК,
предполагающего прямое бюджетное финансирование инвестиционных
проектов в области животноводства и растениеводства, льготное
кредитование хозяйствующих субъектов различных форм собственности и
хозяйствования. Несмотря на недостаточные объемы финансирования на
фоне произошедшего упадка производственного ресурсного потенциала,
можно с уверенностью отметить, что аграрная сфера становится
государственным приоритетом, что, в свою очередь, может способствовать
повышению инвестиционной привлекательности АПК.
Эффективной
формой
государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителей явилась региональная целевая Программа
ЗКО 2006-2010 гг. Поддержка будет осуществляться путем
субсидирования части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники и комплексов машин, оборудования для животноводства,
пополнения краевого лизингового фонда, проведения отраслевых
семинаров по внедрению прогрессивных технологий в АПК. Кроме этого
предусмотрено
субсидирование
инвестиционных
кредитов,
предоставляемых сельхозтоваропроизводителям.
К основным факторам, определяющим развитие инвестиционного
процесса в АПК, можно отнести финансово-экономическое состояние
предприятий комплекса, уровень организации и управления в
предприятиях, состояние материально-технической базы, систему
производственных взаимоотношений между хозяйствующими субъектами,
кадровое обеспечение и другие. Кроме того, можно отметить следующие
черты, позитивно влияющие на инвестиционную деятельность в
современных условиях: создание и активизация деятельности
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специализированной
рыночной
инфраструктуры;
проведение
государственной политики на понижение доходности по ценным бумагам,
что способствует переориентации вложений финансовыми организациями
в пользу производственного сектора экономики и т.д.
В применении к ЗКО мероприятия, повышающие инвестиционную
привлекательность региона, могут быть следующие: улучшение качества
дорожной сети, инфраструктуры, повышение качества и квалификации
трудовых ресурсов, применение более современных технологий
производства и т.д. Также на инвестиционную привлекательность будет
положительно влиять высокий природноклиматический потенциал
региона.
Следует
отметить
факторы,
отрицательно
влияющие
на
инвестиционную деятельность в АПК
Инвестиционная привлекательность региона является интегральной
характеристикой его перспективности, доходности и безопасности
инвестиций в его экономику. Она определяется инвестиционным
потенциалом и уровнем инвестиционных некоммерческих рисков.
Совокупность инвестиционной привлекательности и инвестиционной
активности в регионе представляет его инвестиционный климат.
Исследование различных аспектов инвестиционной деятельности в
Казахстане показало, что для регионов характерны те же проблемы, что и в
целом для республики, но в то же время имеется ряд особенностей.
Можно назвать следующие особенности позитивного характера. Для
республики характерна политическая стабилизация, что обеспечило
снижение степени инвестиционного риска до сравнительно умеренного
уровня. Был принят ряд законодательных актов и подписаны договоры,
конкретизирующие разные стороны инвестиционной деятельности.
Сохранен высокий инновационный потенциал региона, который можно
использовать и в настоящее время. Осуществляются государственная
поддержка инвестиционных проектов ряда сельскохозяйственных
формировании и реализация приоритетных национальных проектов.
Разработана
программа
индустриально-инновационного
развития
Республики Казахстан до 2014 года, ряд других программ. Ведется поиск
взаимовыгодных форм сотрудничества с другими регионами, странами
ближнего и дальнего зарубежья, а также поиск и привлечение средств на
возвратной основе для реализации намеченных программ.
К особенностям негативного характера относятся: дефицитность
минерально-сырьевых ресурсов; низкий уровень доходов и низкий
жизненный уровень населения; недостаточная развитость социально
экономической сферы; дотационный характер бюджетов всех уровней;
слабость и усугубляющееся финансовое положение внебюджетных
фондов; высокая степень износа производственного аппарата; применение
преимущественно
административных
методов
управления
и
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регулирования. Одним их основополагающих факторов, определяющих
степень инвестиционной привлекательности региона, является проводимая
его органами власти инвестиционная политика. Как один из инструментов
достижения целей экономического роста она должна играть важную роль в
управлении экономикой и решать вопросы, связанные с потоками
финансовых средств, в соответствии с государственными интересами в
данных социально- экономических условиях. Инвестиционные ресурсы в
регионе всегда ограничены и требуют расчетливого расходования, а их
эффективное использование выступает ведущим фактором стабилизации,
подъема и развития экономики.
Сферой инвестиционной политики выступают финансовые средства,
направляемые на воспроизводство и развитие. Государство определяет ее,
реализуя в правовых актах, регулирующих основные положения,
инвестиционные потоки, приоритеты финансирования. На практике эту
политику осуществляют органы государственной и политической власти, в
лице которых государство выступает субъектом первого уровня
управления инвестиционным процессом. Инвестиционные фонды, банки,
концерны, акционерные общества и прочие участники этого процесса
выполняют роль субъектов второго уровня разработки инвестиционной
политики (или ее отдельных частей), воплощают ее в своих программах и
планах.
В
Западно-Казахстанской
области
вопросам
повышения
инвестиционной
привлекательности
сельского
хозяйства
и
стимулирования
притока
инвестиции
в
аграрную
сферу
и
агропромышленное производство уделяется достаточное внимание.
Сельское
хозяйство
области
является
составной
частью
агропромышленного
комплекса,
который
помимо
развитого
сельскохозяйственного производства, включает предприятия по
переработке молока и мяса, производству пищевых продуктов,
хлебобулочных и макаронных изделий, комбикормов и другие, неразрывно
связанные с ним. Данные особенности АПК Западно-Казахстанской
области предопределяют и обуславливают возможности привлечения
инвестиций и уровень рисков в аграрном секторе экономики.
В Западно-Казахстанской области разработана и целенаправленно
реализуется региональная Программа индустриально-инновационного
развития на 2003-2015 годы. Успешная ее реализация обеспечила
устойчивое социально-экономическое развитие области. В экономике ЗКО
сельскому хозяйству принадлежит ведущая роль. В области развитие
агропромышленного комплекса за последние годы стабилизировалось.
Наблюдаются
позитивные
сдвиги
в
увеличении
производства
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Растет
оснащенность оборудованием и сельхозтехникой.
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Дальнейшее развитие АПК Западно-Казахстанской области,
направленное на рост производительности и доходности его отраслей,
требует модернизации и перевооружения производства, развития его
инфраструктуры и формирование отраслевых кластеров. Обеспечение
конкурентоспособности аграрного сектора предполагает его устойчивое
развитие, основанное на индустриализации аграрного производства и росте
его эффективности по основным видам продукции АПК.
Достижения устойчивого роста сельскохозяйственного производства
предполагается на основе сохранения и постепенного наращивания
ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки. Также, в
том числе плодородия земель, племенного животноводства и элитного
семеноводства, внедрение прогрессивных технологии производства
сельскохозяйственной
продукции,
использования
региональных
преимуществ производства конкурентоспособной продукции, создание
условии для роста доходов сельхозпроизводителей.
Реализация отраслевой программы развития АПК в регионе
осуществляется по следующим направлениям:
1. Формирование конкурентных и интегрированных рынков
агроиндустриальной продукции, создание правовой и институциональной
инфраструктуры их функционирования.
В агропромышленном комплексе Западно-Казахстанской области
последовательно реализуются задачи формирования и развития рынков
сельскохозяйственной продукции. Наиболее крупным по объемам
производства и переработки является рынок зерна и продуктов его
переработки.
Среднегодовое производство зерна за 2007 -2009 годы составило 428
тыс. тонн, что позволяет обеспечивать внутренние потребности и
направлять излишки зерна за пределы области и на экспорт.
Динамично развивается рынок продуктов переработки зерна. За 20082009 год произведено 234,2 тыс. тонн муки, 4,8 тыс. тонн крупы, 37,7 тыс.
тонн макаронных изделий, что больше по сравнению 2006-2007 гг. на 5,3,
46,4 и 6,5% соответственно.
Потребности населения в муке, макаронных и хлебобулочных
изделиях удовлетворяются в полной мере, значительные объемы муки и
макаронных изделий отгружаются за пределы области и идут на экспорт.
В области сдано в эксплуатацию крупный мельничный комплекс,
оснащенный технологическим оборудованием фирмы « Бюлер», с
проектной мощностью переработки 150 тонн зерна в сутки.
Привлечены инвестиции АО «КазАгроФинанс» в объеме 1,4 млрд.
тенге для развития рынка растительного масла, что позволило завершить
строительство завода с годовой мощностью 7,4 тыс. тонн растительного
масла.
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В последние годы в ЗКО приоритетное значение придается развитию
рынка плодоовощной продукции за счет наращивания собственного
производства. Так, в 2009 году во всех категориях хозяйств собрано
картофеля 56,4 тыс. тонн или 117,3% к уровню 2007 года, овощей– 43,4
тыс. тонн (13,8%), бахчевых культур – 18,5 тыс. тонн (108,3 %), что
оказало положительное влияние на насыщение рынка картофеля и овощей
продукцией собственного производства и на стабилизацию цен.
Рынок продукции животноводства ориентирован в основном на
внутреннее потребление и характеризуется ежегодным ростом объемов
производства. В текущем году реализация скота и птицы на убой в живой
массе увеличилась на 2,3% по сравнению с 2008 годом, производство
молока возросло на 1,0%, яиц на 5,9%. Производство говядины, баранины
и конины превышает потребности области, и данная продукция
востребована в других регионах республики.
Производство молока обеспечивает потребность населения лишь на
62%. В связи с чем, 40% молочной продукций импортируется из стран
СНГ и других регионов республики.
В текущем году завершено строительство молочно-товарной фермы
на 500 голов убойного цеха с первичной переработкой
мяса и
откормочного комплекса на 8,6 тыс. голов КРС.
2.
Формирование рациональных форм хозяйствования на селе,
позволяющих эффективно применять высокопроизводительную технику и
современные технологии, успешно интегрироваться в рыночные системы.
В зерновом производстве функционируют 47 объединений
сельхозтоваропроизводителей и 24 крупнотоварных хозяйств, в которых на
55%
посевных
площадей
внедрены
прогрессивные
влагоресурсосберегающие технологии. В отраслях животноводства
действуют 173 средних и крупных
сельхозтоваропроизводителей
животноводческой продукции, в них числится 45,9 тыс. голов крупного
рогатого скота, 142,6 тыс. голов овец и коз, 18,9 тыс. голов лошадей, 440,6
тыс. голов птиц.
3.
Рационализация государственной помощи аграрному сектору и
усиление его стимулирующей направленности. Развитие финансового
сектора отрасли.
Финансирование
АПК
в
Западно-Казахстанской
области
осуществляется из республиканского и месного бюджетов. На реализацию
мероприятии региональной программы «Развитие агропромышленного
комплекса Западно-Казахстанской области на 2006-2010 гг.» привлечено
3406,5 млн.тенге. Государственная поддержка сельскохозяйственного
производства и отраслей переработки составило 1228,5 млн.тенге, в том
числе из республиканского бюджета 1031,3 млн.тенге, из областного
бюджета 197,2 млн.тенге. Из других источников привлечено 2178,0
млн.тенге.
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Для обеспечения сельских товаропроизводителей кредитными
средствами в области имеется 10 сельских кредитных товариществ, ими
выдано 130 кредитов на сумму 691 ,5 млн. тенге. По линии АО
«Продовольственная контрактная корпорация» выдаются кредиты на
проведение весенне-полевых и уборочных работ.
4.
Поэтапная оптимизация размеров и глубокая реструктуризация
аграрного производства на основе формирования рациональной
специализации и концентрации производительных сил аграрного сектора в
природных зонах наибольшего благоприятствования.
В целях устойчивого развития зернового производства проводится
оптимизация посевных площадей и концентрация зернового производства
на более плодородных и влагообеспеченных почвах в северной части
области, где сосредоточено 95% площадей зерновых культур.
За последние два года 2008-2009гг. из областного бюджета выделено
483 млн. тенге на возвратной основе для приобретения специальной
техники, семенного материала и минеральных удобрений.
5. Развитие всех форм занятости сельского населения через
опережающее развитие взаимосвязанных с аграрным сектором сегментов
перерабатывающей промышленности и других видов альтернативной
занятости.
В сельских округах, в сфере переработки действуют 145 мини-цехов, в
них занято 661человек, за два года произведено продукции переработки на
572,5 млн. тенге. По программам микрокредитования населения через Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства выдано 407,8 млн. тенге
6. Повышение технологического уровня аграрного производства и
внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий,
поддержка научных исследований и внедрение системы консультирования
в сельском хозяйстве.
Внедряется влагоресурсосберегающая технология в зерновой отрасли
региона, удельный вес сортовых посевов на обрабатываемых площадях
составляет 95%. Внедрено капельное орошение на площади 200 га.
7. Развитие
сельской
производственной
и
социальной
инфраструктуры. Организовано три СПК по переработке мяса, молока и
зерна.
Агропромышленный комплекс Западно-Казахстанской области
характеризуется значительным привлечением финансовых средств на
развитие отраслей и ростом объемов производства сельскохозяйственной
продукции, а также повышением его эффективности.
Целенаправленное
использование
основных
принципов
инвестиционной деятельности и их практическая реализация будут
способствовать принятию правильного решения в области формирования
инвестиционной стратегии на различных уровнях управления АПК.
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Для повышения инвестиционной привлекательности региона,
достижения стабильных темпов его экономического роста следует
определить ключевые направления региональной политики с реализацией
следующего
комплекса
мер:
снижение
уровня
регионального
налогообложения за счет пороговых величин и перечня возможных
налогов, упрощение налогообложения; контроль цен естественных
монополий; борьба с теневой экономикой; ограничение административного
контроля цен; полное и своевременное выполнение обязательств по
собираемости и перечислению налогов; сокращение и полная отмена
дотаций на жилищно-коммунальное хозяйство и общественный транспорт;
обеспечение надежных гарантий региональных заимствований и адекватное
их отражение в региональном бюджете; обеспечение «прозрачности»
регионального бюджета, консолидация внебюджетных источников;
казначейское
исполнение
бюджета,
ограничение
коммерческой
деятельности региональных властей; конкурсный отбор финансирования
региональных программ, заказов, закупок при использовании бюджетных
средств; повышение эффективности социальных выплат, адресность
помощи, усиление контроля по переводу расчетов на денежную форму;
уведомительный характер процедур регистрации и осуществления
коммерческой
деятельности,
снятие
регламентированности
для
предпринимателей, отмена многочисленных сборов, введение упрощенной
системы
налогообложения;
упрощение
процедур
согласования
инвестиционных проектов.
Таким образом совокупность институциональных преобразований в
агропромышленном комплексе позволит существенным образом расширить
инвестиционный потенциал в регионе, что в целом будет способствовать
дальнейшему
повышению
конкурентоспособности
отечественного
товаропроизводителя сельскохлзяйственного сырья и агропродовольствия.
РАМАЗАНОВА А.Ж.
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Қазіргі ҧлттық экономиканың индустриялды-инновациялық даму
сипаты мемлекеттік тҧрғыдан реттелетін экономикалық жҥйенің шағын
және орта кәсіпкерлік тҥріне негізделген. Шағын және орта кәсіпкерлік –
бҥгінгі ӛркениетті дҥниежҥзілік экономикалық даму жҥйесіндегі ең
экономикалық тиімділігі жоғары салалардың бірі болып саналады.
Мәселен, соңғы жылдары орын алған әлемдік қаржы дағдарысы
халықаралық экономикалық жҥйені ӛзгертіп жібергені баршамызға белгілі.
Халықаралық шаруашылық қатынастардың шиеленісуі мен жаһандану
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процесінің тҧрақсыздануына байланысты кӛптеген әлем елдерінің
экономикалық дамуы тҧралап та қалған болатын. Бірақ та кейбір
мемлекеттер дағдарыс жағдайында да жоғары ӛсім мен экономикалық
ӛрлеуге қол жеткізді. Осындай мемлекеттің бірі – Қытай.
Қаржылық дағдарыс жағдайында Қытай мемлекеті экономикасының
қарқынды тҥрде ӛсуін – шағын және орта кәсіпкерліктің дамуымен
байланыстыруға болады. Әсіресе, әлемнің дамыған елдерінде шағын және
орта кәсіпкерлік ЖІӚ-нің ең кемі 50 %-ын қҧрайды. Жапония, Германия,
Бельгия, Италия, Қытай сияқты елдерде шағын және орта кәсіпкерлік
олардың барлық кәсіпорындары санының 80-90 %-дан астамын қҧрайды.
Ал, Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӚ-дегі
ҥлесі 30%-ды қҧрап отыр. Сондықтан да, нарықтық қатынастарға
бейімделген Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде дамуы ҥшін шағын
және орта кәсіпкерлікті дамыту экономикалық реформалардың негізі
болуы тиіс.
Ӛз кезегінде шағын және орта кәсіпкерліктің қарқынды тҥрде
дамымауы әлемдік қаржы дағдарысы жағдайында экономиканың
тҧрақтылығы ҥшін теріс ықпалын тигізіп, экономикалық ӛрлеу кезеңінде
инновацияның ӛсуі мен дамуын тоқтатуы мҥмкін. Сол себепті, Қазақстан
Республикасы Президентінің «Жаңа онжылдық – Жаңа экономикалық
ӛрлеу – Қазақстанның жаңа мҥмкіндіктері» атты Қазақстан халқына
Жолдауында «онжылдықтың соңында шағын және орта кәсіпкерліктің
ЖІӚ-дегі ҥлесі 40%-ға дейін кӛтерілуі тиіс» делінген.
Елдің индустриалды-инновациялық дамуының қазіргі жағдайында
кәсіпкерлік қызмет еркіндігін сақтай отырып, шағын кәсіпкерлікті дамыту
ерекше мәнге ие болады. Ӛйткені шағын кәсіпкерліктің ӛзіндік
ерекшеліктері мен артықшылықтары экономиканы жаңарту жағдайында
әртараптандыру мәселесін шешуге, инновациялық мҥмкіндіктерді
пайдалану мен іске асыруға, еліміздің экономикалық даму стратегиясын
жҥзеге асыруға айтарлықтай ықпал етеді.
Қазіргі кезде шағын
кәсіпкерлікті қалыптастыру, дамыту және қызмет тиімділігін арттыру
маңызды орынға ие болады. Себебі шағын кәсіпкерлік жалпы ҧлттық
ӛнімнің және жалпы ішкі ӛнімнің кӛлемін, халықты жҧмыспен қамту
жағдайын, экономиканың ӛсу қарқынын анықтауға белгілі бір деңгейде
әсер етіп қана қоймай, икемді аралас экономиканы қалыптастыруға, тҥрлі
меншік нысандарының ҧтымды ҥйлесуі мен шаруашылық жҥргізуші
субъектілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, жалпы айтқанда ҧлттық
экономиканың тҧрақты дамуына мҥмкіндік береді.
Кәсiпкерлiктiң соңғы нәтижесi ӛндiрiлген ӛнiм мен кӛрсетiлген қызмет
және ең бастысы – әр кәсiпкер оның тек ӛзiне тиiмдiсiн, пайдалысын ғана
жасайды. Мiне, осы себептен кәсiпкерлердiң басты мақсаты – ӛз
кәсiпорынының пайдасын барынша жоғарылату немесе шығындарын
барынша азайту болып табылады. Ал, кәсiпкердiң табысы кӛбiне оның
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бизнестi ҧйымдастыруына тiкелей байланысты. Қызметiнiң бастапқы
кезеңiнде кәсiпкер қатаң бәсеке жағдайында нарықтан шығып қалмас ҥшiн
ӛндiрiс факторларын жҥйелеудің жаңа жолдарын iздейдi, яғни, бҧл
кәсiпкерлiктiң ең басты мәселесi.
Елдің индустриялды-инновациялық дамыту бағытында шағын
кәсіпкердік саласын дамытуда әлемнің дамыған елдерінің қолдануға тиімді
тәжірибелері мен озық ҥлгілерін, олардың ғылыми сыйымды әрі жоғары
технологиялы инновациялық ӛнімдерді шығарудағы жетістіктерін
пайымдай отырып, еліміздің шағын және орта кәсіпкерлігін дамытудың
экономикалық механизміндегі негізгі тетіктер ретінде жағымды
экономикалық ортаны қалыптастыру, инфрақҧрылым шеңберіндегі
элементтердің белсенділігін арттыру, оларды мемлекеттің қоғамдық,
ӛндірістік, әлеуметтік, ғылыми және басқа да істеріне тығыз араластыру,
бір-бірімен ӛзара ҥйлесімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ғылымитехникалық әлеуеттің мҥмкіндіктерін пайдалану және оларды елдің барлық
салаларында сынауға және қолданысқа енгізуге мҥмкіндік жасау
қажеттілігі артуда. Осы жағдайда шағын бизнес субъетілерінің бизнесiн
ҧйымдастыруына қажетті қаражаттың жетiспеушiлiк мәселесiн шешу
керек. Бҧл тҧрғыда, шағын және орта кәсіпкерліктілерін дамыту мен
қаржыландыру бойынша сараптаулар мен талдауларды, әдіснамалық
тәсілдері, озық тәжірибелерді, аталған тетіктерді қолдануға қатысты
ҧсыныстар мен тҧжырымдарды ғылыми негіздеудің маңызы да жетіле
тҥспек.
Қазіргі кезде қабылданып жатқан шаралар ел экономикасындағы
шағын және орта кәсіпкерлік ҥлесінің орнықты ӛсуін болжауға мҥмкіндік
береді. 2015 жылға қарай шағын және орта кәсіпкерлік ӛз дамуының жаңа
сапалы деңгейіне шығады, және ӛзінің экономикадағы мәні бойынша
Шығыс Еуропа кӛшбасшы елдерінің деңгейіне жетеді деп болжануда.
Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуындағы ӛңірлік әртараптандырудың
бӛлінісі елеулі тҥрде қысқарады. Шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӚдегі ҥлесі 50 %-ға дейін ӛседі. Салық тҥсімдеріндегі ҥлес кемінде 30 %-ды
қҧрайтын болады. Шағын және орта кәсіпкерліктің қҧрылымдық қайта
бӛлінуі жҥреді, оның ӛнеркәсіптік ӛндірістегі ҥлесі 20 %-ды қҧрайды.
Шағын және орта кәсіпкерлік кәсіпорындарындағы жҧмыспен қамтылу 2,0
млн. адамға дерлік ӛседі.
Жалпы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту Ҥдемелі
индустриялық-инновациялық дамыту жӛнiндегi 2010-2014 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасына, оны жҥзеге асыруға бағытталған ісшараларға тығыз байланысты болуға тиіс. Ӛйткені кӛп елдерде, әсіресе
Жапонияда шағын кәсіпорындар, шағын кәсіпкерлік ӛнеркәсіптің ірі
кәсіпорындарына, мәселен машина жасау зауыттарына жекелеме
бӛлшектерді әзірлеп, даярлап беру арқылы, солардың тӛңірегінде дамиды.
Осы бағдарламада ӛз шешімін табуға тиіс екінші ҥлкен де, маңызды мәселе
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– бағдарламада белгіленген міндеттерді шешудегі, жҥзеге асырудағы
мемлекеттік тиісті органдардың облыс, қала әкімдерінің жауапкершілігі
нақтылы анықталуға тиіс. Сонымен, шағын және орта кәсіпкерлікті
мемлекеттік қолдау жӛнінде белсенді жҧмыстардың жҥргізілуі елімізде
шағын кәсіпкерліктің дамуына оң әсер етеді.
Экономикалық жаңарудың қазіргі индустриялды-инновациялық даму
жағдайында мемлекеттің негізгі рӛлі шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
инфрақҧрылымын қҧруы қажет. Кәсіпкерлікті қолдау инфрақҧрылымы –
бҧл кәсіпкерлік субъектілерін дамытуға кӛмектесетін және оларға
кәсіпкерліктің дамуы мен кәсіпкерлік қызметті жҥргізуге қажетті жағдай
жасау ҥшін қызметтер кӛрсететін ҧйымдар мен бірлестіктер жиыны. Ал,
шағын кәсіпкерлікті қолдау орталықтары деп оқытуды, ақпараттық
қамтамасыз етуді, кеңес берушілік және маркетингтік қызметтер кӛрсетуді,
шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларына қҧқықтық, экономикалық
және технологиялық сараптама жасауды жҥзеге асыратын заңды
тҧлғаларды айтады.
Қазақстандағы шағын және орта бизнес кәсіпкерлікті дамыту мен
қаржылық қолдау жҥйесін жетілдіру мәселелеріне байланысты теориялық
және әдістемелік зерттеулер негізінде келесідей тҧжырымдар мен
ҧсыныстар жасауға болады:
1. Ең басты міндет – ол шағын және орта кәсіпорындарын несиелеу
мен қаржыландыру кӛлемін ҧлғайту;
2. Елдің барлық аймақтарында несиелік мекемелердің желісін кеңейту
бойынша нақты шараларды қолға алу;
3. Шағын бизнес субьектілерінің қарыз қаражаттарға қол жеткізу
мҥмкіндіктерін қҧру ҥшін Ҥкімет, ӛкіметтің аймақтық органдары шағын
және орта бизнес кәсіпорындары алатын несиелердің кепілдендірілген
жҥйесін қҧру;
4. Банк қызметін қайта қҧру керек. Мемлекеттің шағын және орта
бизнесті несиелеу мен қаржыландыру бойынша саясатын жҥргізуге
маманданған банктер мен қаржы ҧйымдарының жҥйесін қалыптастыру;
5. Қарыз алушының несиелік тарихын жинақтайтын несие бюросын
қҧру қажет.
Аталған мақсаттарды орындау ҥшін шағын кәсіпорындарға берілетін
несиелер
бойынша
пайыздық
мӛлшерлемені
қаражаттандыру
бағдарламасын жҥзеге асыру кезінде бюджеттің барлық деңгейдегі
қаражаттарын бӛлу керек. Сонымен қатар, соманың қайтарымдылығына
кепіл беретін сақтандыру қорының жҥйесі болуы шарт.
Әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа онжылдық – Жаңа
экономикалық ӛрлеу – Қазақстанның жаңа мҥмкіндіктері» атты Қазақстан
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халқына 2010 жылғы Жолдауы
2. Қазақстан
Республикасының
индустриалдық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы. ҚР Президентінің
2003 жылдың 17 мамырындағы Жарлығымен бекітілген, Астана.
3. Ақтӛбе облысының индустриялық-инновациялық дамуының 20042015 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасы Облыстық мәслихаттың
2006 жылғы 12 желтоқсан №311 шешімімен бекітілген, Ақтӛбе.
4. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің
2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары, Астана.
5. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы.
Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігінің ай сайынғы ақпараттықталдамалы журналы. Қаңтар-ақпан, 2010 жыл.
6. «Ақтӛбе облысының 2009 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму
қорытындысы және 2010 жылға арналған міндеттері туралы» Ақтӛбе
облысы әкімінің есебі // Ақтӛбе газеті, №17-18. 03.02.2010 жыл.
7. Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерлік // Статистикалық
жинақ - Астана: 2009 жыл.
Тҥйін
Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жолдары
Қазіргі ҧлттық экономиканың индустриялды-инновациялық даму
сипаты мемлекеттік тҧрғыдан реттелетін экономикалық жҥйенің шағын
және орта кәсіпкерлік тҥріне негізделген.
Шағын және орта кәсіпкерлік – бҥгінгі ӛркениетті дҥниежҥзілік
экономикалық даму жҥйесіндегі ең экономикалық тиімділігі жоғары
салалардың бірі болып саналады.
Резюме
Способы развития малого и среднего предпринимательства
Индустриально-инновационное развитие нынешней национальной
экономики направлено на государственно регулирующую экономическую
систему, в виде малого и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство
считается, одним из самых выгоднейших отраслей в развитии системы
мировой экономики.
Rezume
Methods of development of small and medium-sized enterprises
Industrial and innovative development of the current national economy is
aimed at goverment-regulated economic system in the form of small and
medium-sized businesses.
To date, small and medium enterprise is one of the most profitable sectors
of development of world economy.
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ИСАКОВ Ж.Я.
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКОНОМИКИ – ФУНДАМЕНТ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЕ ЭТОЙ
СФЕРЫ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Одной из стратегических задач в сфере реформирования экономики,
направленной на приобретение политической и экономической
независимости, создание национальной государственной структуры, а для
этого формирование прочной материальной базы - является
осуществление глубоких структурных преобразований, которые
обеспечивают рациональное использование экономикой материальных,
природных и трудовых ресурсов; создание рыночной инфраструктуры в
целях выпуска конкурентоспособных продукций и повышения
эффективности производства.
Для того чтобы действовала рыночная экономика важно
функционирование инфраструктуры. Поскольку, как отметил Президент
нашей страны И. А. Каримов «…инфраструктурный комплекс является
фундаментом, на который опирается вся структура нашей экономики.
Совокупность деятельности целого комплекса народного хозяйства
республики, его эффективность, возможность привлечения иностранных
инвестиций в целом связаны с состоянием и уровнем развития всей
инфраструктурной системы».
Чтобы действовала рыночная экономика, требуется работа его
инфраструктуры и если инфраструктурный комплекс является
фундаментом, на который опирается вся структура экономики, то что же
такое рыночная инфраструктура?
Рыночная инфраструктура – это совокупность хозяйствующих
субъектов, способствующих построению и рациональному ведению
рыночных отношений. Рыночную инфраструктуру можно распределить
на пять блоков:
1. Инфраструктура, обслуживающая производство - транспорт,
связь, складское помещение, дорожное хозяйство, водоснабжение,
энергоснабжение, газоснабжение и т. д. Они существовали и до
рыночной экономики, одним из основных направлений осуществления
экономических реформ в этой сфере являлось
ориентирование
инфраструктурной системы на коммерческую деятельность, поскольку
системе требуется самофинансирование деятельности.
2. Инфраструктура, обслуживающая движение товаров и услуг, то
есть торгово – сбытовую структуру – биржи, торговые дома, аукционы,
рекламные фирмы и агентства,
государственные организации по
контролю и упорядочению торгово – сбытовых услуг. В условиях
тоталитарной системы отсутствовали многие элементы этой
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инфраструктуры,
поэтому
они
образовались
в
результате
реформирования.
Инфраструктура, обслуживающая финансово – кредитные
отношения – коммерческие банки, учреждения самокредитования
(кредитные союзы), микрокредитные организации, страховые компании,
финансовые компании, учреждения налогообложения, различные фонды.
В условиях тоталитарной системы отсутствовали многие элементы этой
инфраструктуры, поэтому они будут образовываться в результате
реформирования.
3.Инфраструктура, обслуживающая население или социальная
инфраструктура – жилой дом, коммунальные и транспортные услуги,
субъекты систем образования, культуры и здравоохранения, фирмы,
занимающиеся трудоустройством населения, бытовое обслуживание
населения, юридическое обслуживание населения и т. д. Большая их часть
существовала и до рыночной экономики, однако они были подвержены
реформированию и в условиях рыночных отношений ориентированы на
платное обслуживание, т. е. на коммерческую деятельность.
4.Инфраструктура, обслуживающая информационное обеспечение –
различные компании и фирмы, занимающиеся сбором, обобщением и
продажей всякого рода информации, данных, необходимых для
экономической деятельности; фирмы, оказывающие юридические и
экономические консультационные услуги. В этой сфере за период
независимости, как и в других выше перечисленных направлениях
инфраструктуры, проделано много дел. Юридические и экономические
информации являются необходимыми для предпринимателя. На основе
этих информаций субъект предпринимательства совершает юридические
и экономические действия, такие, как планирование своего бизнеса,
осознанное на юридическую основу отношений, куда и для чего
израсходовать деньги, в каком количестве производить товар, в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств участниками
отношений определяет меры по защите своих интересов.
Известно, что экономический прогресс зависит от непрерывности
производства, являющегося базой общественной жизни. Поскольку
непрерывность производства должна иметь тенденцию к непрерывному
росту, чтобы удовлетворить не только временные потребности общества,
но и потребности будущего поколения. Непрерывность производства
помимо соответствия оборотов производства продукций и товаров,
полагается на субъекты инфраструктурного комплекса обслуживающего
производства, а именно системы, оказывающей высокое технологическое
обслуживание.
Следует отметить, что на основе признания производства
общественной деятельностью лежит индивидуально – человеческие и
материально – вещественные факторы. Проще говоря, трудоспособность
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и инициативность главного фактора производства – человека, прямо
зависит от степени удовлетворения его экономических и духовных
потребностей. Лишь в случае удовлетворения этих потребностей
человека, повышается его трудоспособность и инициативность.
Поскольку, никакой человек не удовлетворяя свои личные потребности,
не служит интересам предприятия. Вместе с тем, человек из - за
неудовлетворенности своих личных потребностей не может отказываться
от основного источника, удовлетворяющего его материальные
потребности, то есть от оплачиваемой работы. В результате рабочий
вместо того, чтобы заботиться о качестве и производительности
продукции, с нетерпением ожидает завершение рабочего времени. Пока
не удовлетворяются социально – экономические потребности человека,
несколько дней проходят непроизводительно, т. е. снижается
производительность труда и следовательно, качество продукции.
Общество должно развивать свои производственные возможности
ориентируясь на потребности. Иначе не будут удовлетворены многие
части человеческих потребностей. Расширение производственных
возможностей обуславливают развитие сферы услуг, обслуживающее
производство. Поскольку, как отметил Президент нашей страны,
сформирование сферы обслуживания и развитие малых предприятий,
поощрение предпринимательства, восстановление ремесленнического
искусства и народного художественного мастерства в сельских
местностях разрешит чрезмерно важную проблему для республики, т. е.,
обеспечивается соответствие количества рабочих мест возрастающему
количеству трудовых ресурсов. В то же время создается возможность для
расширения объема и ассортимента потребительских товаров и услуг,
соответствующих вкусам потребителей.
Структурная политика
в непроизводственной сфере должна
ориентироваться на решение задач по укреплению материальной базы
сфер здравоохранения, народного образования и культуры, повышению
жизненного уровня в городах, поселках и сельских местностях,
улучшению газоснабжения и водоснабжения, особенно в сельских
местностях.
В этом плане приоритетными являются задачи по всестороннему
содействию развитию деятельности субъектов сферы обслуживания,
социально – экономических потребностей населения в повседневной
жизнедеятельности, созданию благоприятных условий для развития
сферы услуг, удовлетворяющей потребности населения на медикаменты,
а также на бытовые, юридические, экономические, транспортные и
информационные услуги, а также и условий для развития тех отраслей
производства, которые способствуют повышению благосостояния
населения.
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Актуальность задач по устранению проблем на пути развития сферы
обслуживания, благоприятствующей повышению непрерывности и
качества производства, что является основой экономического прогресса и
вызывает необходимость проведения учеными нашей страны
исследований по определению позитивного решения задачи.
КОНАКБАЕВА А.У., ДАУЛЕТОВА Р.С
ИНДУСТРИЯЛДЫ - ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТТЫҢ
МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Алдағы уақытта ҥдемелі индустриялды - инновациялық дамудың
мемлекеттік бағдарламасын табысты іске асыру ел экономикасының ҧзақ
мерзімді тҧрақты ӛсімін қамтамасыз етіп, ӛнімнің бәсекеге қабілетті
тҥрлерін ӛндіруге, сондай-ақ шикізаттық емес саладағы экспорттың елеулі
тҥрде ӛсуіне мҥмкіндік береді. Қазіргі уақытта ел экономикасының
мақсатқа сәйкес жаңғыруы инновациялық индустрияландыру жҥйесіне
негізделіп отырғандығы баршамызға белгілі. Осы кезге дейін,
индустриялық-инновациялық даму нәтижесінде экономиканың бәсекеге
қабiлеттілігін арттыруға бағытталған ғылыми-техникалық жетістіктерді
пайдалану жақсарып, менеджмент және маркетингтiк зерттеулер, ӛнiмдi
стандарттау, сертификаттау және т.б. маңызды іс-шаралар жҥзеге
асырылды. Еліміздің 2020 жылға дейінгі ҤИИД бағдараламасын жҥзеге
асырудың бірінші және екінші кезеңінде минералдық - шикізат
ресурстарын тиімді игеру, сонымен қатар ӛндіруші ӛнеркәсіптің ахуалын
жақсарту еліміздің индустриялды - инновациялық ӛсуі ҥшін қуатты қҧрал
болып табылады. Осыған байланысты, минералдық - шикізат ресурстары
саласында басты міндеттердің бірі жер қойнауын пайдалану тиімділігін
арттыру арқылы жер қойнауын ҧтымды, әрі кешенді пайдалануды
қамтамасыз ету, сондай-ақ елдің минералдық-шикізат базасын нығайтып,
пайдалы қазбалар қорларын ҧлғайту болып табылады. Сол себепті,
әлемдік экономикалық ҥрдіске, перспективалық жобалар мен
стратегияларға сәйкес, ҧлттық мҥдделерді қамтамасыз ету қажеттілігін
ескере отырып, елдің минералдық - шикізат ресурстарын игерудің жаңаша
бағытын іздестіру қажет. Ӛйткені, Қазақстан әлемдік қауымдастыққа қолда
бар шикізат ҥлесінің кӛптігінен емес, сол шикізаттан ӛндірілетін дайын
ӛнім есебінен кіруі керек. Осы мақсатта, республикада жер қойнауын
пайдалану саласында «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану
туралы» Қазақстан Республикасының Заңын жетілдіру арқылы жер
қойнауын пайдалану қҧқығын алу тәртібін оңайлату кӛзделді. Атап
айтқанда, заң жобасында жер қойнауын пайдалану қҧқығын берудің
конкурстық рәсімдері, сондай - ақ конкурсқа қатысу ҥшін ҧсынылатын
қҧжаттардың тізбесі қысқартылып, конкурсқа қатысушылар беретін
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конкурстық ҧсыныстың мазмҧнына қойылатын талаптар қайта қаралды.
Сонымен қатар, жер қойнауын пайдалануға арналған келісім - шарттарды
жасасу рәсімдерін оңайлату және мемлекеттік органдарда келісім шарттарға қайтадан сараптама жҥргізу практикасын жою ҧйғарылды.
Бҧдан басқа да, әзірлеуге тартылмаған жер қойнауынан минералдық
шикізатты қайта ӛңдеуді кӛздейтін «серпінді» жобаны іске асыруды жҥзеге
асыратын инвестормен тікелей келіссӛздер негізінде жер қойнауын
пайдалану қҧқығын беруге ҧсыныстар әзірленгені белгілі. Жер қойнауын
пайдалану қҧқығын берудің оңайлатылған тәртібі шикізатқа мҧқтаж
«серпінді» инвестициялық жобаларды мемлекеттік қолдау шаралары
ретінде әрекет етіп отыр. Жер қойнауын пайдалану қҧқығын инвесторға
инвестициялар саласындағы уәкілетті органмен «серпінді» макрожобаны
іске асыруға арналған инвестициялық келісім-шарт жасасу жолымен,
сондай-ақ ол жҥргізетін инвестициялық жобаларды конкурстық іріктеу
негізінде беру ҥшін Қазақстан Республикасының «Инвестициялар туралы»
және «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Заңдарына
бірқатар заңнамалық тҥзетулер енгізу қажет болғаны айқын. Бірақ та, жер
қойнауынан минералдық шикізатты қайта ӛңдеп, дайын ӛнім тҥрінде
экспортқа шығаруды жҥзеге асыратын инвестордың жҧмысына бірінші
кезекте мемлекеттік бақылауды кҥшейту қажет. Себебі, бҧл алдағы
уақытта шикізат кӛзінің ысырап болмауына, аймақтағы экологиялық
қауіпсіздіктің сақталуына, бюджет тҥсімін мақсатты қалыптастыруға
мҥмкіндік береді. 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын
табысты жҥзеге асырудың тағы бір бағыты электр энергиясын тиімді
пайдалану. Яғни, қазіргі заманғы инфрақҧрылымды дамыту ҥрдісіне
сәйкес, энергетика саласына энергия ҥнемдеуші, оның ішінде ғылымды
қажетсінетін технологияларды енгізу тетіктерін әзірлеу арқылы
Қазақстанның электр энергетикасы саласын дамыту қажет. Жалпы,
еліміздегі электр энергетикасы саласының бар әлеуеті экономиканың,
сондай - ақ республика тҧрғындарының электр және жылу энергиясына
деген қажеттіліктерін соңғы онжылдықта ғана тҧрақты тҥрде қамтамасыз
етті. Енді, алдағы уақытта ӛнеркәсіптік ӛндірістің тҧрақты дамуын және
электр энергиясын тҧтынудың тиісті ӛсімін ескере отырып, ҧлттық маңызы
бар электр станцияларында да, ӛңірлік энергия кӛздерінде де
генерациялайтын қуаттарды ӛсіру қазіргі заман талабы болып отыр. Осы
ретте, республикадағы электр желілік объектілерді қайта жаңарту мен
қалпына келтіруді жҥргізуде маңызды. Осындай мәселелерді шешу ҥшін,
электр энергетикасын дамытуға, соның ішінде электрлік қуат кӛздерін
беруге мҥмкіндігі бар, жел және кҥн энергияларын пайдалану саласына
едәуір инвестиция салу қажет. Бҧл ретте электр энергетикасы саласында
тартымды инвестициялық ахуал қҧру, жаңа объектілер салу,
қолданыстағыларын кеңейту және қайта жаңарту мәселесі негізгі
проблемалық мәселелердің бірі болып қалып отыр. Қазіргі кезде осы
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саланың дамуы ҥшін ынталандыру шаралары, дәлірек айтсақ салықтық
және ӛзге де преференцияларды ҧсыну арқылы мемлекеттік қолдау
кӛрсетілуде. Электр-энергетикалық сала кӛп капитал салуды талап ететіні,
инвестициялық жобалардың ӛтеу мерзімі ӛте ҧзақ екендігі белгілі.
Сондықтан да, инновациялық технологияларды ӛндіріс саласына, жалпы
қолдынысқа кӛптеп тарту жағдайында, электр энергиясының тҧтыну
тарифтерін бірқалыпты ҧстап тҧру маңызды. Жалпы, энергетика
саласындағы кәсіпорындар айналым қаражаттарының жетіспеушілігінен
жаңа заманға сай энергетикалық жабдықтарды сатып алуға мҥмкіншілігі
болмай отыр. Сол себепті, бҥгінгі кҥні энергетикалық жабдықтар беру
кезінде салықтық жеңілдіктер беру, сондай-ақ энергия жабдықтарының
лизингін ҧйымдастыруды жандандыру қажет. Сонымен, индустриялдыинновациялық даму барысында «серпінді» жобаларды іске асырудың
табыстылығын
айқындайтын
қазіргі
заманғы
индустриялық
инфрақҧрылымды қалыптастыру ҥшін мемлекет пен жеке меншік
бизнесінің мҥмкіндіктерін белсенді пайдалану тиімді болып табылады.
Қазақстан экономикасын әртараптандыру және әлеуметтік мәселелерді
шешу кезінде қазіргі заманғы индустриялық инфрақҧрылымды
қалыптастыру стратегиялық мәнге ие болуда. Индустриялық саясаттың
осы бағытын іске асырудың ӛзектілігі мыналарға негізделген: ел
экономикасына салынған инвестициялардың зор ағынына қарамастан,
негізгі инвестициялар әлі де ӛнеркәсіптің ӛндіруші салаларында, сондай-ақ
қҧрылыстың, сауданың, қызметтер мен демалыс орнының кірістілігі
жоғары салаларында генерациялануда. Қазіргі заманғы жаһандық
бәсекелестікті және Қазақстанның әлемдік экономика жҥйесіне кіруін
ескере отырып, мемлекеттің негізгі міндеті ірі жҥйе қҧраушы серпінді
жобаларды іске асуын ынталандыру және мемлекеттік қолдау болуға тиіс
Қазақстандағы қазіргі заманғы индустриялық инфрақҧрылымды салу және
дамыту ерекше катализаторы рӛлін алуы қажет. Республикада арнайы
экономикалық және индустриялық аймақтар мен технопарктерді қҧру мен
дамыту мақсатында мыналар:
- арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың ӛңірлердің
экономикалық қызметімен тығыз кіріктірілуін қамтамасыз ету тетіктерін,
елдегі жеке индустриялық аймақтарды қҧруды ынталандыру жӛніндегі
шараларды анықтап, әлемдік ҥздік тәжірибені ескере отырып, Қазақстанда
индустриялық-инновациялық инфрақҧрылымды (арнайы экономикалық
және индустриялық аймақтар, технопарктер және бизнес-инкубаторлар)
жандандырудың бірыңғай тҧжырымдамасын қабылдау;
- стратегиялық міндеттерге сәйкес арнайы экономикалық аймақтар мен
индустриялық аймақтарды дамыту және олардың жҧмыс істеуін
қамтамасыз ету;
- ел экономикасын жаңғырту және әртараптандыру;
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- Қазақстанды халықаралық инфрақҧрылымдық нарыққа кіріктіру;
- ӛңірлердің экономикалық белсенділік орталықтарын дамыту;
- ірі «серпінді» макрожобаларды іске асыру;
инфрақҧрылымның
алуан
тҥрлері
(энергетикалық,
кӛлік,
коммуникациялық, сумен жабдықтау, әлеуметтік және т.б.) арасында
технологиялық ӛзара іс-қимыл жасау қажет.
Индустриялық инфрақҧрылымды дамыту міндеттерін шешу ҥшін
мемлекеттік және жеке меншік секторларды шоғырландыру процестерін,
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде ҧлттық холдингтер мен даму
институттарының мҥмкіндіктерін тиімді пайдалану қажет. Ҥкіметтің және
ҧлттық холдингтердің кҥш-жігерін жеке меншік сектормен бірлесіп,
қҧрылған арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды сапалы
толықтыруға, сондай-ақ Ӛзбекстанмен, Ресеймен және Қытаймен
шекаралас ӛңірлердегі капиталды қажетсінетін ӛңдеуші ӛндірістерді
ӛрістету және кеңейтуге бағыттау қажет. Еліміздің индустрияландырудан
кейінгі дамуында және экономикалық серпілісті қамтамасыз етуде жетекші
ролге экономиканың басым секторларындағы «Индустрияландыру
картасына» енген жобалар ие болады, оларды жҥзеге асыру мемлекеттің
ҧзақ мерзімді кезеңдегі экономикалық саясаттың маңызды бағыты ретінде
танылуда. Жалпы, экономика салаларын одан әрі жылдам жаңғырту
мақсатында Ҥкіметтің жеке қҧрылымдармен тығыз ынтымақтастығына
негізделген ірі жобаларды жҥзеге асыру міндеті қойылған.Мемлекеттің
экономикалық әртараптандыру мен жаңғыртуға қатысуы отандық
компанияларды дамыту мен ӛсіру ҥшін жағдай жасаумен, сондай-ақ
мемлекеттің экономикалық серпінді қамтамасыз етуде белсенді әрі
жетекші
рӛл
атқаруымен
сипаттылып
отыр.
Ӛз
кезегінде
«Индустрияландыру картасына» енген алдағы уақытта іске қосылатын
жобалар Қазақстан экономикасында жетекші орын алуға және ӛңірлік,
жаһандық экономиканың бәсекелестеріне айналуға тиіс.Жетекші
кәсіпкерлік және қаржылық қҧрылымдар ӛзіне корпоративтік
кӛшбасшылар функциясын алуға және серпінді жобаларды табысты іске
асыруға әлеуетті қабілеттілікті таңдайтындығы белгілі. Қазіргі уақытта
ішкі және сыртқы активтер басқару жӛніндегі жҥйе қҧраушы тәсілдерді
жетілдіру мақсатында басым серпінді жобаларды іске асырудың барынша
тиімділігін қамтамасыз ету ҥшін экономикалық саясатты одан әрі
жетілдіру маңызды. Инновациялық кәсіпкерлікті дамыту ҥшін ең алдымен
тек ғылыми-техникалық қызметтің ӛнімі ретіндегі инновациялық жобаны
айқындаудан арылу қажет. Сондай-ақ жоғары тәуекелді жобаларды
қаржыландыруға отандық және шетелдік жеке инвесторларды тарту тетігін
әзірлеу қажет. Қазіргі таңда елдің индустриялды-инновациялық дамуы
тӛңірегінде кӛптеген мәселелердің кӛтерілуі оның экономикадағы
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маңыздылығын
дәлелдейді.
Қазақстана
шикізаттық
саладағы
ӛнеркәсіптердің дамуы байқалғанымен, шикізаттық емес салада ӛндірістің,
атап айтсақ машина жасау, металл, пластмасса және резина бҧйымдары,
химия саласының жоғары технологиялы ӛнімдері, электро-техникалық
жабдықтар мен дайын тамақ ӛнімдерін ӛндіру салаларында даму қарқыны
біршама тӛмен. Жалпы, шикізаттық емес саладағы ӛндірістің ӛсу
қарқынын зерттеу және оның даму бағыттарын айқындау экономиканың
қалыпты дамуы ҥшін ӛте маңызды екені сӛзсіз. Осыған байланысты,
шикізаттық емес салада экспортқа бағдарланған ӛнім ӛндіріп,
экономиканың барлық саласын әртараптандыру мақсатында келесідей
міндеттер бірінші кезекте жешілуі қажет деп есептейміз:
Біріншіден, қолда бар минералдық-шикізат ресурстарын тиімді
пайдалану арқылы шикізаттық бағыттан шикізаттық емес салада экспортқа
бағдарланған ӛнім тҥрлерін кӛбейту қажет.
Екіншіден, экономиканы инновациялық индустрияландыру барысында
электрлік қуаттың басқа да кӛздерін іздестіру керек.
Ҥшіншіден, индустриялық инфрақҧрылымдарды қҧра отырып, кластерлік
бастаманың дамуын одан әрі жандындыру қажет.
Тӛртіншіден, ҧлттық инновациялық жҥйені қазіргі заман талабына сай
дамыту.
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Резюме
В статье характеризуется
инновационно - индустриальное
развитие в Казахстане; описаны пути, направления, приоритеты, а также
результаты инновационно-индустриального развития.
Resume
The article is characterized the innovative industrial development in
Kazakhstan; it is determined the ways. The priority, anal the results of the
innovative industrial development.
ИСМАГУЛОВА Р.А.
ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЛАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК
САЛАНЫ ҚОЛДАУДАҒЫ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ
Еліміз егемендік алғаннан бері нарықтық экономикаға ӛту барысында
жекешелендіру жҥргізіліп, кӛптеген салаларда серпіліс болды.
Қазақстанның экономикалық ӛсуге жетудің бірден-бір алғышарты мемлекетіміздегі
зейнетақы
реформасының
нәтижелері
ретінде
анықталады. Зейнетақы жҥйесі елдің ең ӛзекті мәселелерінің бірі деп
айтуға болады. Себебі, зейнетақы жҥйесі тек әлеуметтік мәселелермен
қатар экономикалық маңызы бар мәселелерді де шешуге кӛмектеседі.
Қазақстанда зейнеткерлікті қамтамасыз етуді мемлекеттің шығысы ретінде
қарастырмай, экономиканың дербес аймағы, яғни қажетті әлеуметтікэкономикалық даму институты және қоғамның тҧрақтылығы деп
қарастыру қажет.
Қазақстанның
нарықтық
қатынастарға
кӛшуі
барысында
экономикалық және әлеуметтік салаларды қаржыландыруда бір ғана
бюджет қаражаттары жеткіліксіз бола бастады. Сондықтан қосымша
қаржы кӛздерін іздестіру қажет болды. Бюджет қорымен қатар 1991
жылдан бастап мақсатты бюджеттен тыс қорлар қҧрылып, жҧмыс істей
бастады.
ТМД елдерінің арасынан зейнетақы жҥйесіне Қазақстан бірінші
болып кӛшті. Елде ӛндірісті дамытуға, жҧмыс орнын қҧруға бағытталған
кӛптеген капитал аккумуляцияланған. Қандай да инвестициялық жобаны
қолдауға қабілетті қаржы қаражаттарының ішкі қҧралу кӛздері бар.
1991 жылдан бастап бюджеттен тыс қорлардың пайда болуы
әлеуметтік-экономикалық дамудың қажеттіліктерінен туындады, атап
айтқанда қатаң функционалдық мақсаттарға жҧмсалатын мемлекеттің
қаржы ресурстарының бір бӛлігін оқшауландыру, мемлекеттік бюджетті
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оған тән емес шығыстардан жеңілдету, бір жағынын бюджет тапшылығын
тӛмендету қажет болды.
Бҧл міндеттерді Зейнетақы қорының, Әлеуметтік сақтандыру
қорының, Халықты әлеуметтік қорғаудың одақтық-республикалық
қорының, Жҧмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік қорының
шешуін қажет етті.
Сонымен қатар қорларды қҧру және пайдалану кезінде қайта
бӛлгіштік процестер пайда болды, бҧл процестер шаруашылық жҥргізуші
субъектілердің бір бӛлігі ҥшін уақытын белгілі бір межелдемесінде
баламасыз болып табылады, яғни олардың экономикалық мҥдделерінде
нҧқсан келтіреді.
Сол бір мезгілде бҥкіл қоғам ауқымында бюджеттен тыс қорлар
арқылы әлеуметтік-экономикалық теңгерімділікпен тҧрлаулық қолдап
отырылады, ӛйткені халықтың жеке топтарын әлеуметтік қолдау, бҥкіл
экономика немесе аймақтың мҥдделері ҥшін белгілі бір мақсатты
бағдарламаларды орындау, әлеуметтік-экономикалық дамуды теңестіру
жӛніндегі жергілікті және жалпы мемлекеттік ауқымды теңестіру
жӛніндегі жергілікті және жалпы мемлекеттік ауқымдағы мәселелерді
шешу мҥмкін болды.
Бҧл орында бюджеттен тыс қорлардың қызметінде топтық және
қоғамдық мҥдделердің қарама-қайшылығы кӛрініп, білінеді. Жалпы
бюджеттен тыс қорлардың қызмет ету, сайып келгенде, бҥкіл қоғам
мҥддесі ҥшін жҥзеге асырылады. Оны нығайтуға бағытталған және қаржы
қатынастарының бҧл нысанның әлеуметтік-экономикалық мәні осында.
Бюджеттен тыс арнаулы мемлекеттік бюджетпен бірге қосарлана қызмет
етуі қаржы қатынастарын саралауға, олардың бір бӛлігін кейбір сфераларға
бағыттауға, қаржылық қызметін әртҥрлі бағыттарында бҧл қатынастардың
ӛзіндік әртараптандыруына жетуге мҥмкіндік береді. Бюджеттен тыс
қорлар ӛзінің функционалды-мақсатты арналымы бойынша да, басқарудың
деңгейі жағынан да ӛте әр тҥрлі.
Қазақстан Республикасының зейнетақы жҥйесін жақсы әлемдік
стандарттармен жетістіктерге сәйкестендіріп шаруашылық аймағына
ауыстыруға барлық негіздер бар. Мҧндай шаруашылық аймақты қҧру
мерзімі 5-10 жылға шектелген. Осы қысқа мерзімде зейнетақы жҥйесінің
материалдық-заттай базасы қҧрылуы тиіс.
Тҧрғын-коммуналды шаруашылыққа кӛптеген қаражаттар салынуы
қажет. Жаңа принципиалды қоныстандыру типін қҧру қажет. Ол тҧрғын
ҥйлер (пансионаттар, қалаларда ғимараттар, кварталдар) зейнеткерлерге
қатысты инфраструктурада болуы қажет: коммуналды, әлеуметті,
медициналық, мәдениетті. Жаңадан ерекше коммуналдық қызметтер
жҥйесі қажет.
Жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің қаражаттарын бағыттайтын
шаруашылық саласының экономикалық ережесіне талдау қажет.
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Қаражаттарды орналастыруға ҧсынылған салалардың қаржылық жағдайын
бағалаудың жаңа бағыттарын ӛңдеу қажет, әйтпесе салынған салымдар
тиімсіз болуы мҥмкін, яғни ӛндірілген ӛніммен қызметтер зейнеткерлер
ҥшін қымбатқа тҥседі. Салалар және әрбір инвестициялық жоба бойынша
қор қайтымдылығын, еңбек ӛнімділігін, пайда және басқа да
кӛрсеткіштерін зерттеу керек. Сонымен, жҧмыс істейтіндердің саны және
тҧрғындардың жалпы қартаю тенденциясының ӛсуіне қатысты
зейнеткерлер санының ӛсуі макроэкономикалық ӛзгерістерге әкеледі.
Осыған байланысты болашақтағы жағдайға макроэкономикалық болжам
жасау міндетті.
Елдің
ӛнеркәсіптік
балансының
қҧрылымында
ӛзгерістер
болатындығы белгілі. Тҧрғындар тҧтынатын дәрі-дәрмектер, медициналық
қызметтердің ӛсуі, ӛнеркәсіптік емес ассортименттегі тауарларды
тҧтынуда алынатын табыстарды болжау қажет.
Зейнетақы жҥйесінің материалдық-заттай базасын қҧру ҥшін
жинақтау зейнетақы қорының ақша массасына бағытталуы тиіс. Зейнетақы
резервтерін зейнеткерлер тҧтынатын ӛндіріс тауарлары мен қызметтерімен
қамтамасыз ететін зейнетақы сферасымен экономиканың нақты
шаруашылық секторындағы салалардың негізгі даму бағыттарын
қаржыландыруға қолдану керек.
Жинақтаушы зейнетақы қаражаттарын нақты бір жобаға тарту
тікелей және туынды қаржылық қҧралдармен қҧрылуы тиіс, яғни
корпоративті акциялар мен облигацияларға, мемлекетпен кепілденген банк
қаражаттарына.
Зейнетақы резервтері зейнеткерлерді қартайған шақта қамтамасыз
етуге, болашақта зейнеткерлерге қажетті қаражаттарды екі есе кӛбейтетін
инвестициялық қаражаттарға салынуы тиіс.
Нарықтағы ресурстардың сҧраныс пен ҧсынысқа сәйкес оңтайлы
тҥрде пайдаланылуы экономикалық тиімділікке қол жеткізді. Сол себепті,
бҥгінгі таңда зейнетақы қорларының тиімді жҧмыс жасап, мақсатты дамуы
ҥшін келесідей басты міндеттерді атап кӛрсетуге болады:
- зейнетақы мен балаларға жәрдемақы тӛлеу ҥшін мақсатты алым
және қаражат жинақтау, оларды қаржыландыруды ҧйымдастыру;
- халықты әлеуметтік қолдауға байланысты республикалық және
аймақтық бағдарламаларды қаржыландыруға келісім-шарт негізінде
қатысуы;
- ӛзін-ӛзі
қаржыландыру
қағидаларының
негізінде
қор
қаражаттарының ҧдайы ӛндірісін ҧлғайту.
Қазіргі кезде, батыс елдері біздің республикамыздағы зейнетақы
жҥйесіндегі субъектілер қызметіне қызығушылық білдіреді. Әлемдік
бірлестіктердегі тәжірибелі елдер бірігіп, эксперттері жинақтау жҥйесі
негізінде зейнетақы жҥйесінің жҥргізілуін зерттеген кезде Қазақстан
қызметінің біршама болашағы бар екендігі айтылды.
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Қорға әрдайым максималды қорытындыға жетуге, болатын
мәселелердің жаңа оригиналды тҥрлерін іздестіру, ҧлттық нарықты жетісті
меңгеру, жоғары сапалы қызметті, менеджменттің қазіргі деңгейіне қол
жеткізуді мақсат ету қажет.
Елімізде тҧрақты экономикалық ӛсуді қолдау ҧзақ мерзімді
инвестицияларды, халықтың ақшалай қаражаттарын сақтау мен кӛбейтуді,
жаңартпалы қызмет пен кҥрделі қҧрылысты жҥргізуді талап етеді. Бҧл
ҥдерістердегі ЖЗҚ-ның рӛлі басым болу керек.
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НУРЖАНОВА М.Н. КЕНБЕЙЛОВА Г.А.
АВТОМАТИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА РК.
Изменения, происходящие в ходе общего процесса экономических
реформ в Казахстане, обуславливают необходимость трансформации
системы хозяйственного учета и совершенствования технологий
автоматизированного учета. Если в качестве точки отсчета взять систему
бухгалтерского учета конкретной организации, то можно выделить две
составляющие, оказывающие влияние на деятельность организации внешнюю и внутреннюю. Наиболее существенную роль играют внешние
по отношению к организации факторы. К ним относится реформирование
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и налоговой системы. Из
внутренних составляющих процесса функционирования организации
наиболее существенной является система управления организацией. Здесь
можно выделить компоненты, связанные с выбором оптимальной
финансово экономический политики, а также обусловленные
необходимостью получения информации для налогового учета. С началом
рыночных реформ в Казахстане ведется активная работа по
реформированию бухгалтерского учета с тем, чтобы придать ему
оптимальный вид и интегрировать в систему мировых стандартов.
Параллельно протекает и реформирование налогообложения организаций.
И хотя налогообложение регулируется отдельными самостоятельными
правовыми актами, оно тесно связано с бухгалтерским учетом, поскольку
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базируется на его данных. Такой вывод следует из содержания п.2, ст. 56
НК РК, в которой указывается, что организации исчисляют налоговую базу
на основе данных регистров бухгалтерского учета . Тем самым признается,
что бухгалтерский учет является базой для налогового учета. Последний
рассматривают как систему сбора, фиксации и обработки бухгалтерской
экономической информации для исчисления налоговых обязательств
плательщика. Основная задача налогового учета состоит в том, чтобы
определить размер налогов, подлежащих уплате в бюджет. Информация в
данной системе формируется в два этапа. Сначала на основе первичных
документов производится сбор учетной информации, затем ее
систематизация и группировка. Если первый этап является для систем
бухгалтерского и налогового учета общим, то на втором этапе между ними
проявляется противоречие, поскольку налоговый учет располагает
специфическими методами расчета налоговой базы (уникальной для
каждого налога), которые не укладываются в рамки бухгалтерского учета.
К их числу можно отнести корректировку расходов для целей
налогообложения и др.
Существуют две точки зрения на сосуществование и взаимодействие
систем налогового и бухгалтерского учета: обособленное ведение
бухгалтерского и налогового учета и ведение налогового учета по данным
бухгалтерского.
При обособленном рассмотрении системы налогообложения исчисление
налоговой базы происходит в регистрах налогового учета или вне
системно. При этом для устранения диспропорции достоверного
отражения фактов экономических событий, оказывающих влияние на
имущественное состояние и финансовые результаты, такие факты
обосновываются в пояснительной записке к годовой финансовой
отчетности. С позиции информационного обеспечения такая методология
имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что накопление и
систематизация данных представляют большую сложность при
несовпадении налоговых и бухгалтерских процедур. Вторая точка зрения
базируется на постулате, что налоговый учет является дополнением
системы бухгалтерского учета. При этом задачи первого решаются:
- введением дополнительных аналитических признаков на балансовых
счетах рабочего Плана счетов бухгалтерского учета;
- использованием вспомогательных «забалансовых» счетов;
- ведением бухгалтерского и налогового учета на параллельных планах
счетов;
- использованием специальных документов налогового учета.
В нынешных компьютерных системах бухгалтерского учета необходим
дифференцированный подход в отношении каждого вида налога исходя из
уровня трудоемкости автоматической систематизации группировки
данных для формирования показателей налоговой декларации. На этом
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основании технологии налогового учета можно условно разделить на
мало-, средне- и высоко затратные. Выбор технологии для каждого налога
определяется, с одной стороны, техническими возможностями
используемой системы автоматизации и диапазоном имеющихся настроек,
а с другой – тем, насколько применима для исчисления налоговой базы
бухгалтерская оценка объекта учета.
Во-первых,
классификации технологий налогового учета образуют
налоги, которые могут быть исчислены автоматически по данным
бухгалтерского учета. Это достигается путем введения дополнительных
аналитических признаков на балансовых счетах, использованием
вспомогательных «забалансовых» счетов или наделением специальных
документов налогового учета функцией формирования проводок. При
соответствующей настройке по малозатратной технологии можно
организовать ведение учета, например, по налогу на имущество
организаций, социальному налогу и др.
Во-вторых, это налоги, для исчисления налоговой базы, по которым
необходима корректировка данных бухгалтерского учета. Сюда можно
отнести КПН, НДС.
В-третьих, составляют налоги, для которых экономически оправдано вести
исчисление налоговой базы внесистемно. Это налог на транспорт, налог на
землю и др.
Порядок определения налогооблагаемого дохода предусматривает
исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового)
периода на основе данных налогового учета.
Налоговой учет должен отражать:
- порядок формирования суммы доходов и расходов;
- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей
налогообложения в текущем отчетном
(налоговом) периоде;
- сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в
следующих налоговых периодах;
- порядок формирования сумм создаваемых резервов;
- сумму задолженности по расчетам с бюджетом по КПН.
Законодательно установлено, что подтверждением данных налогового
учета являются:
- бухгалтерская документация;
- налоговые формы;
- налоговая учетная политика;
- учетные регистры и иные документы, являющиеся основанием для
определения объектов налогообложения и объектов, связанных с
налогообложением, а также для исчисления налогового обязательства.
Учетные регистры предназначены для систематизации и накопления
информации, содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету
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первичных документах, аналитических данных налогового учета, с тем,
чтобы отразить ее в расчете налоговой базы. Под такими регистрами
понимаются сводные
формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый)
период, сгруппированных в соответствии с требованиями главы 8 НК РК,
без отражения по счетам бухгалтерского учета. Формы регистров и
порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных
первичных учетных документов налогоплательщик разрабатывает
самостоятельно и включает в приложение к налоговой учетной политике.
Следует
отметить,
что
для
определения
налоговой
базы
налогоплательщику разрешено использовать регистры бухгалтерского
учета. Если же содержащейся информации там недостаточно для
определения налоговой базы в соответствии с требованиями главы 8 НК,
организация вправе вводить в эти регистры дополнительные реквизиты,
формируя тем самым регистры налогового учета.
В типовой конфигурации «Бухгалтерский учѐт» регистры налогового
учѐта представляют собой группу самостоятельных специализированных
отчѐтов, которые можно условно разделить на три группы. Первую группу
образуют регистры учѐта хозяйственных операций. Они предназначены
для обобщения информации о фактах деятельности организации,
приводящих к возникновению объекта налогового учѐта. В зависимости от
вида совершаемой операции последняя отражается, например в одном из
следующих регистров сведений: «Объекты имущественного налога»,
«Объекты транспортного налога», «Объекты земельного налога», «Коды
строк декларации».Вторая группа состоит из регистров, предназначенных
для сбора информации о наличии и движении объектов налогового учѐта
(регистры накопления), в частности: «Взаиморасчеты организации с
контрагентами» (расчет налогов при поступлении активов и услуг),
«Выплаченные доходы работникам организации по налоговому учету»,
«СН: сведения о доходах работника организации» и т.д. Особую группу
образуют регистры расчѐта. Они выполняют вспомогательную функцию,
используются как источник информации для формирования отчѐтных
данных. В эту группу, в частности, входят следующие регистры расчѐта:
«Основные начисления работников организации», «Удержания с
физических лиц организации». Источником информации для построения
аналитических регистров налогового учѐта в типовой конфигурации
«Бухгалтерский учѐт» являются документы налогового учѐта, счета
налогового и бухгалтерского учѐта. Так как налоговый учет ведется на
основании бухгалтерских документов, при вводе в информационную базу
документа налоговые проводки сформируются автоматически, если в
экранной форме документа будет проставлена отметка «Отразить в
налоговом учете». Если признак не установлен, программа будет
расценивать доходы или расходы как постоянные разницы. Есть
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специальные налоговые документы, типа:«Расчет налогов при
поступлении активов и услуг», «Регистрация прочих доходов в целях
налогообложения», «Расчет СН и СО» и т.д. Источником информации для
построения регистра расчѐта амортизации основных средств являются
данные на счетах налогового учѐта, предназначенных для обобщения
информации о стоимости амортизируемых объектов основных средств и
суммах начислений амортизации, а также данные налогового учѐта из
справочника «Основные средства». Предлагаемая база системного анализа
в условиях автоматизации приведена на рисунке 1. Новая версия «1С:
Бухгалтерии 8 для Казахстана» обеспечивает параллельное ведение
бухгалтерского и налогового учета. Налоговый учет организован в
соответствии с требованиями Налогового Кодекса РК и МСФО (НСФО).
Налоговый учет организован на следующих базовых принципах:
- независимость данных налогового учета от данных бухгалтерского учета;
сопоставимость данных налогового учета с данными бухгалтерского учета;
- совпадение суммовых и количественных оценок доходов и расходов,
активов и обязательств по данным налогового и бухгалтерского учета, при
отсутствии объективных причин их расхождения.
В течение месяца, совершаемые хозяйственные операции, оформленные
первичными документами бухгалтерского учета, параллельно отражаются
в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Для отражения
хозяйственных операций в налоговом учете используется специальный
план счетов налогового учета. Структура и организация аналитического
учета в плане счетов налогового учета приближена к бухгалтерскому
плану счетов. Вместе с тем он отражает специфику налогового учета. Его
особенности состоят в следующем:
- все счета налогового учета являются забалансовыми, то есть в налоговом
учете могут быть проводки без корреспонденции счетов, хотя в
большинстве случаев все же используется корреспонденция;
- отсутствуют счета учета объектов, которые в любом случае не влияют на
налог на прибыль.
Во всех документах, которые влияют на доходы и расходы организации
присутствует группа реквизитов по налоговому учету. Эти поля
заполняются автоматически на основе соответствия счетов БУ и НУ.
Способом отображения хозяйственных событий в налоговом учете
является запись налоговых проводок. Принципиальное отличие налоговой
проводки от бухгалтерской заключается в том, что в записи налоговой
проводки не требуется соблюдать правило двойной записи. При вводе в
информационную базу документа налоговые проводки сформируются
автоматически, если в экранной форме документа будет проставлена
отметка "Отразить в налоговом учете". Если признак не установлен,
программа будет расценивать доходы или расходы как постоянные
разницы.
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Построение регистра учета расчетов с бюджетом производится как по
документам налогового учета вида «Учѐт начисления налогов и других
обязательных платежей, относимых на вычеты», так и по данным
бухгалтерского учета по счетам подраздела «Обязательства по налогам».
Мы считаем, что компьютерное моделирование, вычислительный
эксперимент, системы поддержки принятия решений в налоговом
планировании позволяют отсеять ошибки стратегии и тактики
налогообложения. Из-за длительности и сложности, а также плохой
структурированности процессов в этих системах математическое и
компьютерное моделирование часто может стать наиболее рациональным,
адекватным и эффективным орудием исследования этих систем и
управления процессами.
В последнее время все острее ощущается необходимость прогнозирования
воздействия уровня налогообложения на деятельность организации.
Необходимо определить ту предельную норму, превышение которой
влечет потери общества и государства. Определение совокупной величины
налоговых сборов таким образом, чтобы она, с одной стороны,
максимально соответствовала государственным расходам, а с другой –
оказывала слабо отрицательное воздействие на деловую активность,
относится к числу главных задач государственного управления.
Литература:
1. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» от 10 декабря
2008 года № 100-IV .
2. С.А. Харитонов Технология ведения учета в программе «1С:
Бухгалтерия 8.0» - Издательство: 1С Паблишинг, 2005, 416 с.
3. Конфигурация «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана» - М: Фирма 1С, 2009.
4. Бюллетень бухгалтера №6 ,2011 г.
Резюме:
Мақала ҧйымның стратегиясына және негiзгi ӛндiрiстiк
процесстердің кӛмегiмен салық ӛндiрудi ықшамдауды
қамтамасыз ету бойынша талаптарды кезеңдi енгізуге, салықтық есептің
информатизациясының жҥйелiк талдауына арналған.
Rezume
Article is devoted the system analysis of information of the tax account,
which is representing a technique which helps
stage by stage take root requirements on maintenance of optimisation of the
taxation into strategy of the company and
the basic productions.
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ДЖАМАЛОВА Г.А.
ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ЖӘНЕ
КАПИТАЛДЫҢ ЖЕТКІЛІКТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН
ҚАРЖЫ- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШАРАЛАРДЫ ТАЛДАУ.
Ӛткен ҥш - тӛрт жылдықта орын алған әлемдік қаржы дағдарысы
халықаралық экономикалық жҥйені біршама ӛзгеріске ҧшыратты. Осы
ғаламдық қаржы дағдарысы жағдайында әлемнің жетекші дамыған АҚШ,
Жапония, ЕуроОдақ елдерінің экономикасының ӛсімінің қҧлдырауы 20082009 жылдары шикізат ӛнімдеріне деген сҧранысты екі есе азайтты. Сол
уақытта әлемде шикізат ӛнімдерінің арзандап кетуінен шикізаттық
компаниялардың бағалы қағаздары қҧнсызданып, кӛптеген ӛндіріс
орындары жҧмысын тоқтатты. Осындай экономикалық тоқыраудың және
қаржы секторындағы тҧрақсыздық салдарынан әлемдегі беделді деген қор
индекстерінің барлығы да қҧлдырады.
Қазақстан Республикасы ғаламдық қаржы жҥйесімен тығыз
байланысты болғандықтан, әлемдік қаржылық дағдарыс ел экономикасына
біршама әсер етті. Дағдарыс жағдайында экономикалық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуде қаржы-несие, салық бюджет саласында тиімді саясат
жҥргізу, жҧмыс орындарын сақтап қалу және жаңа жҧмыс орындарын ашу,
азық-тҥлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тҧрғындардың нақты кірісін
тӛмендетпеу кӛзделді.
Әсіресе, елдің қаржылық тҧрақтылығын сақтап қалу мақсатында банк
саласында жасалған іс - шараларды атап айтуға болады. Қаржы дағдарысы
кезінде банктер капиталдың сыртқы нарықтарының жабылуы салдарынан
сезіле бастаған қорландырудың жетіспеуі 2009 жылға қарай барынша ӛткір
проблема болған кезде олардың кредиттік белсенділіктерінің айтарлықтай
қысқаруына әкелді. Қазіргі бар портфельдің сапасы нашарлаған кезде жаңа
кредиттердің берілмеуі кредиттік портфельдің біршама «сығымдалуына»
(басым жағдайда провизиялардың ауқымды кӛлемдерін есептеу есебінен)
әкеліп соқтырды.
Айтарлықтай мӛлшерде портфельдің сығымдалу әсері «СамҧрықҚазына» Ҧлттық әл - ауқат қоры (ҦӘҚ)» АҚ-ның, ҚР Ҥкіметінің, ҚРҦБ нің және ҚҚА-ның 2009 - 2010 жылдарға арналған экономиканы
тҧрақтандыру жӛніндегі бірлескен іс - қимылдары жоспарын іске асыру
шеңберінде жҥргізіп отырған банк секторын қолдау жӛніндегі шаралардың
арқасында еңсерілді. 2009 жылы қосымша қорландырудың жиынтық
кӛлемі 922,7 млрд. теңгеден астам болды, оның ішінде 308 млрд. теңге
мемлекеттің 3 жҥйе қҧрушы банктің капиталына кіруіне жіберілді (БТА
Банк, Халық Банкі, Қазкоммерцбанк) және тағы да 24 млрд. теңге Альянс
Банкке оның акциялары кепілдігімен депозитке орналастырылды. Бҧл
ретте активтерінің сапасына және ӛтімділікке қатысты проблемалары
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ағымдағы жылдың басында шиеленісті сипатта болған БТА Банкін оның
жай акцияларын сатып алу арқылы капиталдандыру кӛлемі 212,1 млрд.
теңге болды (дауыс беретін жай акцияларының 75,1%). Осылайша,
мемлекет БТА Банкінің негізгі меншік иесі болды.
Қазақстанның банк жҥйесінің дағдарыстық қҧбылыстарға жоғары
сезімталдығы экономиканы қаржыландырудың әртараптандырылмаған
кӛздері, қор нарығының дамымауы, экономиканың сегменттелген нақты
секторы, экономиканы және банк жҥйесін долларландырудың жоғары
деңгейі, кредиттік тәуекелді салалық шоғырландырудың жоғары деңгейі,
сондай - ақ банктік экспансияның агрессиялық қарқындарына байланысты
тәуекелдерді басқарудың тиімді емес жҥйелері сияқты қҧрылымдық
проблемалардың болуына себепші болды. Осы жҥйелік осалдықтардың
бірқатары нарықтық экономикасы қалыптасып жатқан басқа елдерге де тән
болып отыр, олардың банк секторы тҥзетудің салыстырмалы немесе
барынша терең ауқымдарын кӛрсетті.
ҚР ҦБ - нің Қаржылық қадағалау комитеті берген мәліметтер
бойынша 2012 жылдың 1 наурызда жағдайы бойынша банктердің
жиынтық активі 13,127 трлн. теңгені қҧрады. Банктік сектордың жиынтық
меншікті капиталы 2,007 трлн. теңгені қҧрады. (банкаралық займдарды
есепке ала отырып) банктердің несиелік портфелі 10,515 трлн. теңгені
қҧрады, ал шетел валютасында берілген несиелер жиынтық қоржынның
43,3% қҧрады.
90 кҥннен астам тӛлемдер бойынша ӛтелмеген берешегі бар
несиелер банктердің несиелік портфелінің 31,8 % қҧрады.
Банктік сектордың жиынтық міндеттемелері 2012 жылы 1 наурызда
11,916 трлн.теңгені қҧрады.
Меншікті капиталдың ӛсуі банктердің берешегін есептен шығару,
борыштың бір бӛлігін банктердің жай және артықшылық берілген
акцияларына айырбастау кезінде жарғылық капиталды ҧлғайту, сондай-ақ
ағымдағы кезеңнің бӛлінбеген таза пайдасының ӛсуі есебінен қол
жеткізілді.
«Самҧрық-Қазына» ҦӘҚ» АҚ атынан 1140 млрд. теңге сомаға, сондай-ақ
банк акционерлері тарапынан 595,0 млрд. теңге мӛлшерінде қосымша
капиталдандыру нәтижесінде 1735,0 млрд. теңгеге ҧлғайды.
Сыртқы міндеттемелердің тӛмендеуі аясында депозиттердің банк
жҥйесін қорландырудың негізгі кӛзі ретіндегі рӛлі нығаюда. Алайда
экономиканы кредиттеудің бҧрынғы қарқынын қалпына келтіру кредиттік
консерватизмнен бас тартудан басқа банктерден оларды одан әрі тарту
бойынша белсенді саясат жҥргізуді талап етеді.
Ӛз кезегінде банк жҥйесіне тҧрақтылығын қолдауға бағытталған
мемлекеттік қорландыру банктердің ықтимал ӛтімділігін қамтамасыз ету,
мемлекет белгілеген бағдарламалар шеңберінде нақты секторды кредиттеу,
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сондай-ақ, банктік жҥйеге деген сенімділікті арттыруға мҥмкіндік беріп
отыр.
Банктердің сақталып отырған консервативтік саясатының және банк
жҥйесіндегі қызмет кӛрсетілмейтін кредиттердің жоғары деңгейінің
нәтижесі кредиттік портфельдің тарылуы және соның нәтижесі ретінде
банктердің тҧрақты қызметіне арналған негізгі пайданы әкелетін
активтердің азаюы болып табылды.
Әдебиеттер:
1. www.newskaz.ru
2. /ИА Новости - Казахстан, 18.04.12/
3. www.kursiv.kz
4. Қазақстан Республикасының банк қҧқығы. Омурчиев. Алматы
2009ж
КОНАКБАЕВА А.У., ДАУЛЕТОВА Р.С
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ҚЫЗМЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Қазақстанның әлеуметтік, ӛндірістік потенциалын қалыптастыру,
ҧдайы ӛндірістің ҥздіксіздігін қамтамасыз ету, жалпы алда тҧрған
әлеуметтік-экономикалық жоспарларды іске асыру инвестицияларсыз
мҥмкін емес.
Ел экономикасында инвеситициялар маңызды рол атқарады. Олар
тҧтастай мемлекеттің, оның жекелеген шаруашылық субъектілерінің
алдағы кезеңдегі мҥмкіндіктерін анықтап, экономика дамуының қозғаушы
кҥші болып табылады. Ал ел экономикасына шет ел инвестицияларды
тарту және оларды игеру экономиканың ӛндірістік потенциялын
жоғарылатуға ықпал етеді.
Елдегі кәсіпкерлік және инвестициялық қызмет, экономикадағы
ахуал мемлекеттің жҥргізетін саясатына байланысты қалыптасады.
Мемлекет қажетті іс-шаралар арқылы экономикадағы процестерді
жеделдетіп немесе оларды тежей алады.
Мемлекет елдің ҧлттық қауіпсіздігі мен ондағы жалпы жағдайды,
оның ішінде инвестициялық қызметтің дамуын қамтамасыз етуге мҥдделі.
Сол себепті мемлекет экономикаға инвестицияларды тартуға қажетті
жағдайды қамтамасыз ету ҥшін шаралар жҥргізеді.
Нарықтық қатынастарға бет бҧрған тәуелсіз Қазақстанның қазіргі
кездегі дамуы экономикалық ӛсудің жоғары қарқынын қамтамасыз ететін
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және экономиканың тиімділігін арттыруға бағдарланған инвестициялық
саясатты жҥргізуге бағытталып отыр.
Ішкі қаржыландыру кӛздерінің шектеулілігі жағдайында аталған
міндеттерді шешу ҥшін, сонымен бірге реформалар жҥргізу бойынша
ҥкіметтің бағдармалар негізінде экономиканы қайта қҧрылымдауды
қамтамасыз ҥшін экономикаға шетелдік капиталды тартудың
маңыздылығы арттты. Ел экономикасына шетелдік инвестицияларды
тарту және оларды тиімді пайдалану Қазақстан мен шет мемлекеттер
арасындағы ӛзара тиімді экономикалық әріптестіктің негізгі бағыттарының
бірі болып отыр.
Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастарға кӛшу
барысында инвестициялау бойынша нормативтік-заңнамалық негізі
қалыптасты.
Инвестициялық саясатты жҥргізудің алғышарты ретінде 1997 жылы
28 ақпанда «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы» ҚР
Заңы қабылданды. Бҧл заң мемлекеттегі тікелей инвестицияларды
мемлекеттік қолдау ҥрдісінде пайда болатын қатынастарды реттеді. Бҧл
Заңға сәйкес инвестициялық қызметті мемлекеттік қолдау кӛрсету
«Қазақстан Республикасының инвестиция бойынша Агенттігіне» жҥктелді.
Сонымен қатар Заңда шетелдік инвесторлардың қҧқығын және ҚР
аумағында инвестициялық қызметті ҧйымдастыруға қойылатын
талаптарды бекітті. Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдаудың
қҧрылымы:
 инвестициялық қызметті қамтамасыз етудің заңды кепілдіктері;
 инвестициялық қызметті жҥзеге асырумен байланысты белгілі бір
жеңілдіктер немесе артықшылықтар жҥйесінің болуы;
 инвесторлардың мҥддесін қорғайтын арнайы мемлекеттік органның
болуы;
 ҚР Ҥкіметінің халықаралық ҧйымдар бекіткен келісімдер мен белгілі
бір нормативтік-қҧқықтық аутілер негізінде саяси тәуекелдерді жабу
кепілідігін беруі.
Тікелей инвестицияларды мемлкеттік қолдау экономиканың басыңқы
секторында жҥзеге асырылады. Экономиканың басыңқы секторларын ҚР
Президенті бекітеді. 1998 жылғы 5 сәуірдегі №3444 «Тікелей отандық және
шетелдік инвестицияларды тарту ҥшін ҚР экономикасының басыңқы
секторларының тізімін бекіту туралы» ҚР Президентінің Жарлығы оның
алғышарты болып табылады.
2010 жылғы 6 наурыздағы №349 Қазақстан Республиксы Президентінің
Жарлығы инвестициялық қызметті жҥргізуге жеңілдіктер мен
преференцияларды беру тәртібін айқындады.
Экономикалық және әлеуметтік дамудың ҧзақ мерзімді жоспары
белгілен Қазақстанның 2030 жылға дейінгі стратегиясын жҥзеге асыру
мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24
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тамызда №858 Жарлығы қабылданды. Бҧл Жарлықта инвестициялық
саясат саласында жасалатын іс-шаралар бағдарламасы белгіленіп, басымды
бағыттар мен мақсаттар айқындалған. Сонымен қатар нарықтық экономика
жағдайында Қазақстандағы жағымды инвестициялық ахуалды және
шетелдік инвестицияларды тиімді қорғауды қамтамасыз ету мәселелері
қарастырылған.
Кез келген ел экономикасында щет елдік инвестициялардың алатын
орны ерекше. Соңғы кездері тікелей шетелдік инвестициялардың ӛсу
қарқыны халықаралық саудадан да жоғары болып отыр. Қазақстан
Республикасының экономикасына келетін шетелдік инвестициялардың
ауқымды бӛлігі АҚШ, Германия, Ҧлыбритания, Жапония, Оңтҥстік Корея,
Франция секілді мемлекеттердің ҥлесіне тиесілі. Аталған мемлекеттер
республикадағы инвестициялық ахуалды жандандырып қана қоймай,
отандық экономиканың дамуына ӛз ықпалын тигізуде.
Республикаға тікелей инвестицияларды тартудың негізгі тҥрі - мҧнайгаз салаларында қалыптасқан бірлескен кәсіпорындар мен негізгілерден
бӛлініп шыққан кәсіпорындар болды. Осыған орай атап кететін мәселе, ол
салық және басқа да тӛлемдер бойынша мҧнай-газ ӛндіруші
компаниялардың ҥлесі мемлекеттік бюджеттің маңызды бӛлігін қамтиды.
Соған қоса осы компаниялардан жоспарлардан тыс тҥсетін табыс салығы,
роялти, бонус тағы да басқа тҥрлеріндегі тҥсімдер - ҧлттық қорымыздың
негізгі бӛліктерін қҧрайды.
Қазақстан экономикасына шет елдік инвестицияларды тарту
ӛндірістік қҧрылымдарды жақсартуға; жаңа жоғары технологиялық
ӛндірістерді дамытуға; кәсіпорындардың негізгі қорларын жетілдіруге;
еліміздің кәсіби мамандары мен жҧмыс кҥшінің әлеуетін тиімді қолдануға;
менеджмент, маркетинг және ноу-хау саласындағы жетістектерді енгізуге;
ішкі нарықты отандық ӛндірушілердің сапалы тауарларымен толықтыруға
және шет елдерге шығарылатын экспорт кӛлемін арттыруға мҥмкіндік
береді.
Шет елдік инвесторлардың қызмет етуі ҥшін оңтайлы әлеуметтік,
қаржы-экономикалық,
қҧқықтық
режимдер
жасап,
шетелдік
инвесторлардың мҥдделерін қолдайтын және олардың мақсаттарына
жетуді қамтамасыз ететін жағдайлар жасалып отыр. Осыған сәйкес
Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тартудың негізгі
экономикалық және қҧқықтық негіздерін анықтайтын Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы ―Инвестициялар туралы‖ 373ІІ заңы қабылданды. Бҧл заңда шетелдік инвестициялар қауіпсіздігінің
мемлекеттік
кепілдемелерін,
олардың
жҥзеге
асырылуының
ҧйымдастырушылық формаларын, шетелдік инвесторлармен болатын
тартыстардың шешілу тәтібін бекітілген.
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Ел экономикасына ауқымды инвестициялық ресурстарды тарту,
отандық және шетелдік инвестицияларды оңтайлы және тиімді пайдалану
қажеттілігі бірегей мемлекеттік ҧйымды қҧруды талап етті.
1996 жылдың 8 қарашасында ҚР Президентінің Жарлығымен ҚР
Инвестиция жӛніндегі мемлекеттік комитет қҧрылды. Бҧл атқарушы орган
тікелей инвестицяларды мемлекеттік қолдау саласында мемлекеттік
басқару мен бақылау қызметін атқара бастады. 1999 жылдан бастап ол ҚР
инвестиция жӛніндегі комитеті болып ӛзгертілді. ҚР Инвестиция жӛніндегі
комитеттің негізгі мақсаттары мемлекеттегі инвестициялық климатты
жақсарту, экономикаға тікелей отандық және шетелдік инвестицияларды
тартумен қатар, оларды қолдау, инвесторларға инвестициялық жобаны
дайындау мен жҥзеге асыруына кӛмек беру, инвесторлардың қҧқықтары
мен кепілдемелерін сақтау болып табылады.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 28 қаңтарда
қабылданған №3834 «2030 жылға дейінгі Қазақстанның стратегиялық
дамуын жҥзеге асыру шаралары» туралы Жарлығында Қазақстан
Республикасы экономикасы дамуының жалпы мәселелерімен қатар
жкономикалық ӛсу стратегиясының қағидалары да айқындалған.
Қазіргі әлемде кез келген мемлекет дамуында ӛндірістің ғылымитехникалық және технологиялық деңгейін жоғарылату проблемасы
туындайды. Елдің ғылыми-техникалық әлеуеті оның ӛндірістікэкономикалық әлеуетінін сипатты кӛрсеткіші болып табылады.
Сондықтан мемлекет инновация деп аталатын ғылыми зерттеулер мен
ізденістерге, оларды ӛндіріске енгізуге технологиялық жаңалықтарды
игеруге тҧрақты тҥрде назар аударуы тиіс.
Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асырудың
екiншi кезеңi болып табылатын Қазақстан Республикасының 2020 жылға
дейiнгi стратегиялық даму жоспарының тҥйiндi бағыттарына сәйкес және
мемлекет басшысының «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық ӛрлеу Қазақстанның жаңа мҥмкiндiктерi» атты Қазақстан халқына Жолдауын
орындау ҥшiн Қазақстан Республикасын ҥдемелi индустриялықинновациялық дамыту жӛнiндегi 2010-2014 жылдарға арналған
мемлекеттiк бағдарламасы бекітілді.
Бҧл бағдарлама экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге
қабiлеттiлiгiн арттыру арқылы орнықты және теңгерiмдi ӛсуiн қамтамасыз
етуге бағытталған.
Бағдарлама экономиканы әртараптандырудың жҥргiзiлiп отырған
саясатының қисынды жалғасы болып табылады әрi қҧрамына
Индустриялық-инновациялық дамудың 2003 - 2015 жылдарға арналған
стратегиясының, «Қазақстанның 30 корпоративтiк кӛшбасшысы»
бағдарламасының, сондай-ақ индустрияландыру саласындағы басқа да
бағдарламалық қҧжаттардың негiзгi тәсiлдерiн бiрiктiрдi.
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2015 жылға дейiнгi кезеңде қазақстандық қамтуды мақсатты дамыту
арқылы шағын және орта бизнес, кейiнгi қайта бӛлу және қайта ӛңдеу ҥшiн
жаңа бизнес-мҥмкiндiктердi мультипликациялаумен экономиканың
дәстҥрлi экспортқа бағдарланған секторларында iрi инвестициялық
жобаларды iске асыру ҥдемелi индустрияландыру саясатының негiзгi
басымдығы болмақ.
Бағдарламаны iске асыру мынадай тетiктер арқылы жҥзеге
асырылады:
 «Ӛнiмдiлiк - 2020» бағдарламасы – бҧл жҧмыс iстеп тҧрған ӛндiрiстердi
ҥдемелi жаңғырту және жаңаларын қҧру бағдарламасы. Бағдарламаның
мақсаты жҧмыс iстеп тҧрған кәсiпорындардың ӛнiмдiлiгiн арттыру және
инвестицияларды ынталандыру болып табылады;
 «Экспорт 2020» бағдарламасы - экспортты дамыту және жылжыту
бағдарламасы. Бҧл бағдарлама отандық компанияларды сыртқы
нарықтарға жылжытуға бағытталған, оны iске асырудың негiзгi бағыттары:
экспорттаушыларға гранттар; саудалық қаржыландыру және сақтандыру;
экспорты сервистiк қолдау.
 «Инвестор — 2020» бағдарламасы - тiкелей шетелдiк инвестицияларды
қолдау және ынталандыру бағдарламасы. Бҧл бағдарлама инвестициялық
келiсiмдер; инвестицияларды сервистiк қолдау; арнайы экономикалық
және индустриялық аймақтардың инвестициялық тартымдылығын арттыру
қҧралдарын қолдана отырып, экспортқа бағдарланған және жоғары
технологиялы шикiзат емес ӛндiрiстерге тiкелей инвестициялар ҥшiн
тартымды жағдай жасауға бағытталған.
 Республикалық индустрияландыру картасы салалық бағдарламалар мен
мастер-жоспарларда кӛзделген инвестициялық жобаларды iске асырудың
негiзгi қҧралы болып табылады. Қазақстанды индустрияландырудың
республикалық картасына жобаларды iрiктеу процесi итерациялық болып
табылады, яғни, Индустрияландыру картасына енгiзiлген жобалар тiзбесi
ӛтiнiмдердiң тҥсуiне және тиiсiнше олардың мақҧлдануына қарай тоқсан
сайын жаңа жобалармен толықтырылуы мҥмкiн.
 «Бизнестiң жол картасы - 2020» бағдарламасы - бҧл бюджеттiк
бағдарламасын iске асыру кәсiпкерлiктi, бiрiншi кезекте, шағын және орта
бизнестi дамытуға, тҧрақты жҧмыс орындарын ашуға бағытталатын
болады. Бҧл бағдарламаны қаржыландыру мынадай бағыттар бойынша
мемлекет бюджетiнен жҥзеге асырылады:
 кәсiпкерлiк секторды сауықтыру;
 кредиттер бойынша пайыздық ставкаларды субсидиялау;
 кредиттерге кепiлдiк беру;
 индустриялық инфрақҧрылымды дамыту;
 бизнес жҥргiзудi сервистiк қолдау;
 кәсiпкерлiк ҥшiн кадрлар даярлау.
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Арнайы бюджеттiк бағдарламаларды қамтитын мемлекеттiк қолдау
қҧралдары мен шараларының қалыптастырылған бiрыңғай жҥйесi
мемлекет пен бизнестiң кҥш-жiгерiн ҥйлестiрiп, шоғырландыруға
мҥмкiндiк бередi.
Ҥдемелi индустриялық-инновациялық саясатты белсендi жҥргiзу
отандық экономиканың тiзбектi дағдарыстарға қатысты орнықтылығын
жоғарытылады және қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырады.
Қазақстан Республикасының Статистика агенттігінің деректері
бойынша 2011 жылдың қорытындысы бойынша республика экономикасы
дамуының оң ҥрдісін байқауға болады. Ӛнеркәсіп ӛндірісі экономикалық
қызметінің негізгі тҥрлері бойынша оң серпінмен сипатталады.
Бҥгінгі кҥні Индустрияландыру картасына қҧрылыс кезеңінде 205
мың жҧмыс орнын және пайдалануға беру кезеңінде 180 мың жҧмыс
орнын қҧра отырып 9,6 трлн теңге сомаға 609 жоба енгізілген.
2010 жылы 45 мың жҧмыс орнын қҧра отырып 800 млрд. теңге
сомаға Индустрияландыру картасының 152 жобасы пайдалануға берілді.
Жалпы 2011 жылы 45 мың жҧмыс орнын қҧра отырып 1 трлн. теңге
сомаға 237 жоба іске қосылды.
Барлығы 2010–2011 жылдары Индустрияландыру картасының
шеңберінде 1,8 трлн. теңге жалпы сомаға 389 жоба іске қосылды, 90
мыңнан астам жҧмыс орны қҧрылды.
«Ӛнімділік 2020» бағдарламасының табысты басталуын қамтамасыз
ету ҥшін 2011 жыл пилотты болып айқындалғанымен, бҧл бағдарламаға
қатысуға бизнес ӛкілдерінің қызығушылығы жоғары болды, 27 кәсіпорын
қатысушысы атанды.
Салалық кескінде машина жасау және қҧрылыс индустриясындағы
жобалар мҧнда кӛп ҧсынылған. Оның ішінде 2 жоба «БРК-Лизинг» АҚмен соммасы 2 102,09 млн. тг-ге ҧзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру
қҧралын алуға мақҧлданды, тағы 4 жоба осы қҧралды алу ҥшін қарастыру
кезеңінде, 14 жоба қҧралды алуға қҧжаттар пакетін әзірлеуде және ӛтініш
беруді жоспарлауда. Жалпы соммасы 53,6 млн. теңгені қҧрайтын сервистік
қҧралдарды алу ҥшін «ҦИҚ» АҚ-мен 10 жоба мақҧлданды.
«Бизнестiң жол картасы - 2020» бағдарламасы кәсiпкерлiктi, бiрiншi
кезекте, шағын және орта бизнестi дамытуға, тҧрақты жҧмыс орындарын
ашуға бағытталған.
2012 жылдың 26 қаңтардағы жағдай бойынша бҧл бағдарлама бойынша
барлығы 958 жоба қабылданып, оларға 288,3 млрд. теңге кӛлемінде несие
берілген. Оның ішінде бірінші бағыт бойынша жалпы қҧны 141,9 млрд.
теңге болатын 721 жоба; екінші бағыт бойынша несиенің жалпы сомасы
98,2 млрд. теңгені қҧрайтын 170 жоба; ҥшінші бағыт бойынша бойынша
несиенің жалпы сомасы 48,2 млрд. теңге болатын 67 жоба қабылданған.
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы аясында қабылданған
келесідей ірі жобаларды атап ӛту қажет. Олар: «Қарағанды Энергоцентр»
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ЖШС-нің 3-жылу орталығының қуаттылығын жетілдіру және кеңейту;
цемент ӛндіретін жаңа «Рудный цемент зауытын» іске қосу;
«Востокмашзавод» ЖШС-нің ӛндіріс қуаттылығын жетілдіру және
кеңейту; т.б.
Бҧндай жобаларды іске асыруды мемлекет тарапына қолдау ӛндiрiс
факторлары ӛнiмдiлiгiнiң ӛсуi, ҧлттық инновациялық жҥйенiң дамуы және
нығаюы,
экономиканың
шоғырлану
деңгейiнiң
тӛмендеуi,
индустрияландыру ҥдерiсiнде шағын және орта бизнес рӛлiнiң кҥшеюi,
индустриялық сектордың ӛндiргiш кҥштерiн ҧтымды ҧйымдастыру, адами
капитал сапасының ӛсуiне ықпал етеді.
Стратегияны ойдағыдай жҥзеге асыру ел экономикасы қҧрылымдарын
сапалық ӛзгерістерге әкеліп, оның еңбек кҥші, ӛндірістік және табиғи
капиталын тиімді пайдалану негізінде Қазақстанды әлеуметтік даму мен
қоғам қҧрылысының жаңа деңгейіне шығарады.
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Резюме
В данной статье рассмотрены механизмы поддержки государства
инвестиционной деятельности в Республике Казахстан, показана суть
государственных и иностранных инвестиций, разумное применение их в
экономике, а также формирование благоприятного инвестиционного
климата, при этом необходимо также изыскивать внутренние
(национальные) источники инвестиций, которые являются самыми
надежными – самофинансирование и окупаемость.
Resume
This article describes the mechanisms of state support of investment
activities in the Republic of Kazakhstan, shows the essence of government and
foreign investment, a reasonable use of them in the economy, as well as funding
for a favorable investment climate, while also needed to explore the internal
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(national) sources of investment, which are the most reliable self-financing and
return on investment
Ж.Я.ИСАКОВ
РОЛЬ КРЕДИТА В РАЗВИТИИ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Известно, что экономический прогресс зависит от непрерывности
производства, являющегося основой общественной жизни. Поскольку
непрерывность производства должна не только удовлетворить временные
потребности общества, но и создавать запасы для будущего поколения. В
любой экономике, приспособленной к товарному производству может
происходить прерывание в обороте средств, так как время,
израсходованное на производства продукции и время оборота средств не
всегда совпадают. Чтобы устранить возникшее несоответствие между
израсходованным временем на производство и временем требуемого для
оборота средств испытывается потребность в дополнительных источниках
средств. В итоге постепенного перенесения издержек износа основных
средств в себестоимость продукции в целях удовлетворения именно этих
потребностей и умеренного ведения деятельности, происходит
восстановление
стоимости основных средств производства и
сформирование внутреннего источника на предприятии. На практике
является эффективным регулирование несоответствия периодов в процессе
оборота средств внешними источниками, то есть кредитными
отношениями. Что из себя представляют на самом деле кредитные
отношения, составляющие основу внешнего источника в финансировании,
обеспечивающих непрерывную деятельность производителя и что можно
говорить об их рамках в развитии сферы обслуживания, активно
участвующей в повышении эффективности производства?
―Кредит
является
неотъемлемым
элементом
и
рычагом
экономического прогресса. Им пользуются все хозяйствующие субъекты,
граждане независимо от форм собственности в пути достижения своих
целей и потребностей.
Профессор Лаврушин О.И. в своим труде отметил, что по мнению
некоторых специалистов выплата кредитных процентов негативно влияет
на финансовое состояние должника, ведет их к банкротству, а в конечном
итоге страдает вся экономика.
Кредит функционирует не из бедности субъекта, а чтобы устранить
несоответствие в периодах товарного оборота и оборота средств. В
деятельности средства труда за продолжительный период применяются в
процессе производства и их стоимость постепенно переносится в
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стоимость продукции. Перенос стоимости средств труда в состав
стоимости продукции обусловливает восстановление основного капитала
в денежной форме. Таким образом, накапливая восстановительную
стоимость в денежной форме предприятие может израсходовать еѐ на
приобретение новых основных средств. Однако, следует заметить, что
постепенно перенос средства, воплощенного в средствах труда в состав
стоимости продукции не предопределяет стопроцентную возможность для
приобретения современных средств труда. Так как, новые технологические
средства труда реализуются не в виде запчастей и кусков, а в комплекте.
Подобные затраты трудно совершать за счет источника восстановительной
стоимости образованного на основе амортизационных отчислений от
стоимости средств труда, участвующих в процессе производства, так как
для этого требуется продолжительное время. В процессе внутреннего
обращения возникает неадекватное соотношение, то есть амортизационные
отчисления на предприятии образуют хотя и недостаточное количество
денежных средств, но возникает и недостаток средств для приобретения
новых
технологических
оборудований.
Аналогичная
ситуация
наблюдается и в обращении капиталов. При обращении капиталов
несоответствие проявляется в различных формах. Несоответствие главным
образам возникает в результате несовпадения времени производства со
временем оборота продукции и сезонности производства, а так же в
процессе отправки продукции потребителю-покупателю. В итоги
производитель испытывает потребность в дополнительных средствах,
чтобы
обеспечить
непрерывную
деятельность.
Несоответствие,
возникающие в процессе оборота средств не обусловливает необходимость
потребности в кредитовании. Поскольку, такая ситуация подразумевает у
одной части ―звена‖ участников скопления средств, а у второй части
возникновение состояния нехватки средств и условий для построения
кредитных отношений‖
―Для того, чтобы кредитные отношения превратились в реальную
действительность должны иметься следующие условия:
1.Необходимость кредитных отношений наступает лишь в том случае,
если интересы кредитора и заимок получателя совпадают.
2.Участники кредитных отношений, то есть кредитор и должник
должны участвовать в отношениях как свободные правовые субъекты,
которые в состоянии обеспечить выполнения полагаемых обязанностей‖
Для
построения
кредитных
отношений
необходима
заинтересованность обеих сторон в кредитовании. На практике, наличие у
некого предприятия, являющегося субъектом кредитования потребности в
дополнительных средствах
для обеспечения непрерывного ведения
производства, не является абсолютно обязательным фактором для
построения кредитных отношений. Поскольку, кредитор являющийся
участником кредитных отношений должен анализировать способности
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заимок получателя выполнять свои обязанности перед кредитором, то есть
его кредитоспособность на основе требовании к возвратности кредита.
В большинстве случаев кредит воспринимают как деньги.
Жуков
Е.В. в своем труде подчеркнул мнение английского экономиста Г.
Маклеода, что ―Деньги и кредит обладают способностью выкупить и
являются богатством‖. На первый взгляд кажется, что на это есть
основание. Несмотря на это по значению и характеру отношения деньги и
кредит являются различными. При их сравнении имеется в виду не
натурально-вещественная форма, а экономическая сторона. Первое
отличие денег от кредита эта обособленность и количество участников в
отношениях.
Деньги, как всеобщий эквивалент, выступает посредникам во
взаимоотношениях продавца и покупателя, в итоге деньги переходят от
рук покупателя к продавцу и в итоге каждая сторона приобретает полное
право владения имуществом. В кредитных
отношениях участвуют
различные по качеству участники, то есть кредитор и должник. В
подобных отношениях стоимость, породившая отношения переходит от
одной стороны (кредитора) к другой стороне правом пользования
стоимостью за определенный срок времени и с истечением указанного
срока обратно переходит к владельцу (кредитору). Все же деньги и кредит
являются идентичными, неразрывными, но это единство действует лишь в
рамках общей стоимости. Возникают различные процессы по существу и
функциональным задачам. Переход от одного процесса (расплата в
отношении купли-продажи) к другому (продажа с участием кредита)
предполагает переход к новой форме отношении, то есть в экономических
категориях от одного к другому.
Второе отличие кредита от денег - это задержка в произведении
оплаты потребителем за тот или иной продукт. При этом, хотя деньги и
кредит выступают в качестве средств оплаты, в при задержке оплаты
деньги лишь в период уплаты выступают средствам оплаты и выполняют
функции средств оплаты, а оплата в кредитных отношениях характеризует
как элемент движения стоимости, подлежащей возврату. Кредит, как
экономическая категория раскрывает свою суть не в процессе
произведения оплаты при еѐ задержке, а в процессе задержки уплаты.
Третья форма отличия кредита от денег - отличие потребительской
стоимости. Если деньги как всеобщий эквивалент обладают способностью
превратиться в любой продукт труда, то для участников кредитных
отношений это свойство не носит столь важный характер, важным
является заинтересованность сторон в процесс передачи и принятий
стоимости за определенный и период. Кредит удовлетворяет временные
потребности участников кредитных отношений.
Четвертая форма отличия кредита от денег проявляется в процессе их
движения. Кредит может предоставляться как в денежном, так и товарном
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видах. В кредитных отношениях наличие продукта обладающего
свойством всеобщего эквивалента необязательно, а можно лишь иметь
обыкновенный продукт, обладающий определенную стоимость или
потребительскую стоимость.
Кредитное отношение – это прежде всего доверие. Слово ―кредит‖
происходит от корня латинское слова ―credit‖, которое обозначает
‖доверие‖. Но существуют и иные взгляды на эту точку зрения. К примеру,
по мнению немецкого ученого - экономиста, профессора В.Лексиса (18371914) для возникновения кредитных отношений не так важно доверие
заимодателя. Повседневный опыт показывает, что заимодатели
настраиваются в духе недоверия, поэтому чтобы обеспечить полную
защиту своих интересов они требуют гарантии. ―Доверие‖ играет важную
роль в убеждении кредитора о выполнении условий кредитного
соглашения. Доверие присуще к человеческой натуре, так как в жизни
доверие является важнее недоверия.
В повседневной жизни часто встречаются отношения идентичные к
кредитным отношениям, примеру подписка на газеты и журналы, оплата
телефонных услуг. В подобных случаях оплата обычно производится
заранее. Результаты произведенных оплат, документов предоставляются
через определенное время.
Периодичный характер оплаты наблюдается и в хозяйственной
практике. К примеру, ситуация, требующая предварительную оплату за
продукт. Подобная ситуация наблюдается и в сфере обслуживания.
Портной, изготовитель мебели требует от заказчика хотя бы частичное
произведение оплаты. В случае отказа от заказа по вине заказчика
предварительно уплаченная сумма не возвращается заказчику. Однако, в
кредитных отношениях возврат является обязательным условием. К
кредитным отношениям относят также наемные отношения, так как лицо
устраивающийся на работу за свою трудовую оплату через определенный
промежуток времени получает результат своего труда. Предварительное
произведение оплаты работодателем за будущие затраты труда порождает
обратный процесс, то есть за оказанную оплату лицо обязывается за
определенный период совершить трудовые затраты. В обоих случаях
отношения уплаты эквивалента основывается на периодичность, то есть на
определенный промежуток времени. В кредитных отношениях кредитор
представляет ценности в виде денег или вещей, требует их возвращения. В
примере рабочего и работодателя рабочий, получивший предварительную
оплату выдает работодателю не деньги, а трудовые затраты. В процессе
найма рабочий как кредитор вместе с рабочей силой переходит на
распоряжение работодателя- должника. В кредитных отношениях
кредитор предоставляет заимополучателю определенную стоимость, а сам
не переходит на распоряжение должника. В хозяйстве должника действует
не кредитор, а ссудный капитал. Иногда страховые отношения относят к
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кредитным отношениям. По мере возникновения страхового явления
страховая компания выплачивает страховщику определенную сумму денег.
При этом уплачивает более высокую сумму, чем страховой полис. В
подобном случае возникает состояние, представляющее кредитное
отношение, то есть возвратность денежного средства. Между страховой
компанией и страховщиком подписывается не долговое соглашение, а
особый страховой контракт. К тому же при уплате страхового взноса
имущественная стоимость переходит
страхователю, а в кредитном
отношении право временного пользования имущественной стоимостью
предоставляется его владельцем пользователю и остается обязательным
возврат имущественной стоимости его владельцу.
Финансирование также представляется идентичным кредитным
отношениям. Поскольку средства, отчисленные из бюджета оборачиваясь в
каком-то смысле связаны с процессом возвращения (средство может быть
возвращено частично, полностью или больше). Однако при таком
движении не предусмотрено обращение средств в хозяйстве должника. И
условия возвратности
должником или связанными с ним лицами и
существенные задачи средств также отличаются от кредитных отношений.
В отличие от кредитования финансирование выполняет не функцию
перераспределения, а функцию распределения.
Вложение субъектами денежных средств в банковские учреждения
также воспринимаются как кредитные отношения. Подобное мнение не
всегда соответствует действительности. К примеру, в случае вложения
субъектом денежных средств в сберегательные или срочные депозитные
счета банка, субъект признается давшим долг банковскому учреждению в
качестве привлеченного средства для пользования и при истечении срока
хранения сбережения или срочного сбережения, средства и начисленные
проценты возвращаются банком владельцу.
В подобном случае кредит и заем представляют собой идентичные по
характеру отношения. Однако при этом в случае вложения субъектом
денежных средств для хранения в банк, средства возвращаются его
владельцу, - но и за хранение средств удерживается с субъекта сумма за
пользование банковскими услугами.
Итак, как отметил доктор экономических наук, профессор
А.К.Кодиров “Объектом кредитования является не всякие деньги, а лишь
временно незанятые деньги, не находящиеся в применений у владельца и
которые можно давать в займы. Поскольку, кредитование – это отношение
возникающие при получении в займы незанятых денежных средств у
своих владельцев другими лицами за определенный период времени при
условии возврата суммы с начисленными процентами‖.
Излагая
характеристику,
сущность
кредитных
отношений,
идентичность с другими экономическими отношениями, следует отметить
актуальность изучение задач по повышению роли кредитных отношений
155

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл

развитии
сферы
обслуживания,
способствующей
повышению
эффективности производства. Как мы упомянули выше все больше
повышается роль кредитных отношений, особенно кредитных организаций
в обеспечении непрерывной деятельности системы сфер производства и
обслуживания.
Как показали результаты исследования кредитной практики, являясь
источникам доходов в виде процентов, которые составляют основу дохода
кредитных
отношений,
также
является
практикой
интересам
собственников и клиентов кредитных организаций, негативно влияющих
на доходность банки.
Причиной банкротства экономики ведущих стран мира и их
финансовых и банковских учреждений, занимающих передовое место на
мировом рейтинге служат именно кредитные отношения, которые
появились на мировом рынке финансовых и банковских услуг. В США и
странах Евросоюза допущение стратегической ошибки в системе
финансовых и банковских услуг при размещении привлеченных средств на
активы, или ведение деятельности на основе стратегии, не опирающейся
ни на какие результаты анализа, принятие управленческих решений по
кредитованию привела к банкротству не только системы финансовых и
банковских услуг указанных стран, но и под влиянием возникшей цепной
связи привело к банкротству экономики мира, его негативные последствия
переходили и на реальный сектор экономики.
Что из себя представляют кредитная практика, которая сложившись
на международном рынке финансовых и банковских услуг обусловили
появление косвенно влияющих факторов на экономику ведущих стран
мира и определение факторов под влиянием которых они возникли. Кредит
как основной инструмент в обеспечении не прерывности производства,
являющегося основой общественной жизни и повышение сегодня его роли
являются главной темой мировых учѐных. Если кредитные организации
действовали в соответствии
принципами кредитования, то как же
возникли всемирно известные негативные события кредитных отношений?
Глубокое изучение подобных ситуаций возникающих на мировой практике
является требованием времени. Так как следуя философической фразе
гениев, что воспитанию нужно учиться у невоспитанных, необходима по
ошибкам чужих предопределять меры по повышению роли кредитования
на отечественном рынке финансовых и банковских услуг и особенно в
развитии деятельности субъектов сферы производства, основы
общественной жизни и сферы обслуживания. Поскольку на практике
случается когда хозяйствующие субъекты функционирующие на
определенной сфере обслуживания обращаются за кредитом, их планы,
современность технических оборудовании, обслуживание, высокая
квалификация работников управления и производство предполагает
отсутствие проблем в процессе кредитования. Однако в ходе
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кредитования, когда дело обстоит с оформлением кредита на основе
кредитоспособности, обеспеченности, возвратности кредитной стоимости
возникает проблема. Проблема заключается прежде всего в отсутствии
обеспечения
возвратности
у субъектов определенной сферы
обслуживания, во-вторых отсутствие или недостаток средств на затраты,
связанные с оформлением представляемого в качестве обеспечения
гарантийного имущества на предприятии с современным техническим
оборудованием. В случае если оборудование стоимостью на несколько
сотни миллионов сумов, которое не подлежит оценке по частям, то затраты
связанные с оформлением гарантийного имущества требует значительную
большую сумму (госпошлина, страхование галантного имущества и т.д).
Предприятие, не имеющее в наличии подобную сумму не в состоянии
оформить обеспечение, то есть не имеет возможность для выполнения
обязанностей. В случае не оформления обеспечения о выполнении
обязанностей банк естественно не может кредитовать указанное
предприятие. Иногда на практике наблюдаются случаи покрытия банком
затрат, связанных с оформлением обеспечения за счет суммы кредита
против требования правилам нормативного документа. Всякий банк будет
рисковать, оформляя кредит вопреки правилам кредитования если у
предприятия - заемщика
имеется в наличий современное
высоколиквидное оборудование и бизнес-план ориентированный на
производство качественной, ликвидной продукции. Подобную задачу
невозможно решить на основе действующего положения кредитования, но
было бы неверным не содействовать предприятию ожидающую в
перспективе солидную прибыль. В подобной ситуации‖ банкиры‖
остаются в трудном положении, то есть на одной стороне «положение», а
на другой «предприятие» нуждающееся в кредите, которое имеет в
наличии перспективный проект и обеспечение о выполнении
обязанностей.
Повышение роли кредита в позитивном решении подобных проблем
возникающих в кредитных отношениях и развитии деятельности субъектов
сферы обслуживания является актуальной задачей. Как отметил президент
нашей страны И.А.Каримов «инфраструктурный комплекс- это
фундамент, на который опирается
целая структура экономики.
Совокупность деятельности целого комплекса народного хозяйства
республики, его эффективность, а также возможности привлечения и
усвоения иностранных инвестиций целикам связаны с состоянием и
уровнем развития инфраструктурной системы».
КОНАКБАЕВА А.У
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ
ОБЛЫСТЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
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Кез келген экономикалық игілікке тек нарықтық экономика арқылы
жетуге болатындығын дҥниежҥзілік тәжірибе кӛрсетіп отыр. Қаржы
нарығы - бҧл , ең алдымен дербес экономикалық категория ретінде бағалы
қағаздарды сату мен қайта сату жӛніндегі операцияларды жҥзеге асыру
жолымен кәсіпорындардың, фирмалардың, жинақтаушы зейнетақы
қорларының, сақтық институттарының, мемлекеттің және халықтың
уақытша бос ақшасын жҧмылдыруды, бӛлуді және қайта бӛлуді
қамтамасыз ететін нарықтық қатынастардың жиынтығы. Ол нарықтық
қатынастар жҥйесінің қҧрамды бӛлігі болып табылады және тауар, ақша,
кредит, сақтық, валюта және басқа рыноктармен (капитал, жҧмыс кҥші,
тҧрғын ҥй, жер, алтын және т.б) етене байланысты.[3]. Шаруашылық
жҥргізудің қазіргі жағдайында қаржы нарығы қаржы ресурстарын ҥздіксіз
қалыптастырып отырудың оларды неғҧрлым тиімді пайдаланудың, ҧлттық
шаруашылықта ақша қозғалысын ҧтымды ҧйымдастырудың айрықша
нысаны болып табылады және бағалы қағаздар нарығы , сондай- ақ несие
нарығы тҥрінде де іс әрекет етеді. Қаржы нарығы экономиканың тҥрлі
шаруашылық жҥргізуші субъектілері арасында ақшаны қайта бӛлуді
барлық әр тҥрлі нысанда реттейтін нарықтық қатынастардың бҥкіл
жиынтығын біріктіретін неғҧрлым жалпы ҧғым болып табылады.
Экономикалық әдебиеттерде және шаруашылық практикада қаржы нарығы
ҧғымы ақша, валюта, кредит, капитал нарықтарын қоса отырып кеңінен
тҥсіндіріледі. Бҧл қаржының жалпы ақша мен қҧн категорияларына барабар категория ретінде қарастыратын практикамен, негізінен дҥниежҥзілік
практикамен байланысты, ӛйткені экономикалық ресурстардың кез келген
тҥрі меншіктің титулдары болып табылатын ақшамен немесе тиісті бағалы
қағаздармен, басқа қҧжаттармен ортақтастырылуы мҥмкін.
Қаржы
нарығы қызметінің алғышарттары мыналар болып табылады:
- Бәсекені дамытып , монополиялық ҥстемдікті шектеу мақсатымен
меншіктің барлық формасындағы соның ішінде мемлекеттік сектордың,
материалдық ӛндіріс саласындағы кәсіпорындардың бастапқы
шаруашылық буындарына неғҧрлым кең дербестік беру;
- Қаржы ресурстарын қайта бӛлуде мемлекеттің ролін қысқарту;
ӛндірістік кҥрделі жҧмсалымды орталықтан қаржыландыруды азайту,
кіспорындар арасында қаражаттарды ведомоствалық қайта бӛлуді жою;
- Шаруашылық субъектілері мен халықтың қҧнды қағаздарға салынатын
ақшалай табыстарының ӛсуі;
2011 жылғы 1 қазан жағдайына облыста 16 банк филиалы және 59
қҧрылымдық бӛлімше (қосымша ҥй-жайлар және банктік қызмет
кӛрсету орталықтары) қызмет кӛрсетуде. Облыстың несие нарығы. 2011
жылғы 1 қазан жағдайына облыста несиелік салымдар кӛлемі былтырғы
жылғымен салыстырғанда 14,2 % - ға артып, 77,4 млрд. теңгені қҧрады.
Екінші деңгейлі банктер берген несиелер кӛлемі 50,9 млрд. теңгені
қҧрады, былтырғы жылмен салыстырғанда 41,8%-ға ӛсті. Берілген
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несиенің ҥштен бірі ( 31% немесе 15,8 млрд. теңге) шағын кәсіпкерлік
субъектілерін дамытуға бағытталды.
Тҧрғындарға берілген тҧтыну несиелерінің кӛлемі 10,9 млрд. теңгені
қҧрады, бҧл былтырғы жылдың сәйкес мерзіміндегіден 2 есе кӛп.
Ипотекалық несиелеу кӛлемінің ӛсу беталысы сақталды, жылдың басынан
бастап банктер 2,4 млрд. теңге бӛлді, бҧл 2010 жылғы қаңтар-қыркҥйек
айларындағы кӛрсеткіштен 2,4 есе жоғары. Биылғы жылдың қыркҥйегінде
шетел валютасымен берілген несиелер бойынша орташа пайыздық
мӛлшерлеме 13,9% жылдықты қҧрады және 14,2% қҧраған теңгемен
берілген несиелерге қарағанда 0,3 пайыздық тармаққа тӛмен. Несиелер
бойынша долларлану дәрежесі несиелердің жалпы кӛлемінің 13,7
пайызына дейін тӛмендеді. (2010 жылы – 19,4%). Облыстың депозит
нарығы. Облыста депозиттердің жалпы кӛлемі былтырңы жылдың қаңтарқыркҥйек айларымен салыстырғанда (31,1 млрд. теңге) 24,4%-ға артты
және 38,7 млрд. теңгеге жетті. Жеке тҧлғалардың салымдары 36,3 млрд.
теңгені қҧрады, 23%-ға артты. Ҥстіміздегі жылдың 9 айында заңды
тҧлғалардың депозиттері 2,4 млрд. теңгені қҧрап, 1,0 есеге ӛсті.
Салымдардың негізгі улесін жедел салымдар қҧрайды (98,1%). Қыркҥйекте
теңгемен депозиттер бойынша орташа пайыздық мӛлшерлеме 9,1%-ды
қҧрады және шетел валютасымен депозиттерден 2,8%-ға жоғары. Есепті
мерзімде облыс бойынша тҧрғындардың бір адамға шаққандағы салымы
2010 жылғы сәйкес мерзімімен салыстырғанда 34,5%-ға артты және 62
мың теңгені қҧрады, Қазақстан бойынша 20,2% артты және 136,6 мың
теңгені қҧрады. Облыстың валюта нарығы. 2011 жылғы 1 қазан жағдайына
Солтҥстік Қазақстан облысында 123 (2010 жылғы қыркҥйекте 127)
айырбастау пункті жҧмыс істейді: олардың ішінде 60 АП – 14 екінші
деңгейлі банктер филиалдарынан, 55 АП – 25 уәкілетті ҧйымнан, 8 АП –
˝Қазпочта˝ АҚ филиалынан. Ҥстіміздегі жылы айырбастау пунктері 15,9
млн. еуро (6,1 есе ӛсумен), 134 млн. АҚШ долларын (22,8%-ӛсумен), 442,9
млн млн. Ресей рублін (2 есе ӛсумен) сатты. Тӛлем карточкалар нарығы.
2011 жылғы 1 қазан жағдайына облыста банкоматтар саны 6%-ға кӛбейді,
01.10.10 ж. 225 банкомат болса, 01.10.11 жылы 239 банкомат болды.
Аудандарда банкоматтар саны 34 қҧрайды. Pos-терминалдар саны 704
болды, 2010 жылмен салыстырғанда 5,7%-ға кӛбейді.
Тауарлар мен
қызметтер ҥшін тӛлемді пластикалық карточкалар бойынша қабыдауды
жҥзеге асыратын сауда ҧйымдарының саны 334 болса, 16,4% - ға артты.
Әдебиеттер:
1. Скаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и
посредники. Алматы: Экономика
2. www. nationalbank.kz
3. www.afn.kz.
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Резюме
В статье рассматривается теоретические основы финансового рынка и
современное состояние финансового рынка области.
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Автордың суреті (электрондық тҥрінде);
4.
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030000, Ақтӛбе қаласы
Ағ.Жҧбановтар кӛшесі, 302 а
тел.: 8(7132) 97-47-01, факс 8(7132) 52-36-00
e-mail: edu-ausb@ mail.ru
Научный журнал Вестник Актюбинского университета им.
С.Баишева» (свидетельство о постановке на учет средства массовой
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казахском, русском, английском и китайском языках.
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статьи).
3.
Фото (в электронном варианте).
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