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БАЙДЕКЕНОБА М Л.
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ТРАДИЦИОННОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Для
правильного
понимания
сущности
объектов
интеллектуальной собственности необходимо выяснить их отличия от
традиционного имущества, объектов вещного права. Эти отличия
особенно хорошо видны при сопоставлении правомочий собственника
вещи (ст. 188 ГК РК) и субъекта права интеллектуальной собственности
(ст. 125 ГК РК).
Собственнику вещи принадлежит право владеть, пользоваться и
распоряжаться ею.
Применительно к объекту интеллектуальной собственности эти
правомочия приобретают определенную специфику и трансформируются
в новый набор правомочий. Так, если вещыо пользуется только
собственник, или узкий круг определенных им лиц, то материализованной
идеей объектом права интеллектуальной собственности - имеют
возможность пользоваться миллионы людей. Например, миллионы людей
во всем мире приобрели изобретение - игру "Тамагочи" и одновременно
его используют.
Есть существенные отличия и в правомочии владения,
понимаемого для вещей как осуществление фактического обладания ими.
В отношении объекта интеллектуальной собственности это правомочие
вообще теряет смысл невозможно одному человеку монопольно обладать
идеей. Если она высказана или материализована, то уже принадлежит
всем, неограниченному кругу лиц.
Распоряжение объектами интеллектуальной собственности
отличается от осуществления этого же правомочия в отношении вещи
тем, что, отчуждая вещь, собственник теряет ее, получив взамен деньги
или другую вещь. Распорядившись правом на объект интеллектуальной
собственности в пользу одного лица, іфавообладатедь может оставить за
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собой возможность пользоваться этим объектом, а также произвести еще
бесчисленное количество отчуждений другим лицам.
Отличие рассматриваемых категорий подчеркивают и такие
особенности
объектов
интеллектуальной
собственности
как:
невозможность их виндикации, т.е. истребования в натуре из чужого
незаконного владения; ненужность повторного создания объекта для
нового или неоднократного использования; отсутствие присущих вещам
понятий амортизации, утраты свойств, старения, износа. В то же время
последнее обстоятельство заставляет законодательства всех стран
устанавливать пределы действия права интеллектуальной собственности
во времени. Например, срок действия авторского права в нашей стране
длится в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.
Особо следует отметить строго территориальный характер
действия права интеллектуальной собственности на все без исключения
объекты. Право на объект интеллектуальной собственности признается
только в той стране, где оно охраняется в законодательном порядке. В
остальных странах это право не защищается, и произведение, изобретение
или средство индивидуализации может быть использовано третьими
лицами без ограничений или же будет защищено только при наличии
международного соглашения в виде двустороннего договора или
многосторонней конвенции.
Необходимо разграничивать исключительное право и право
собственности на конкретный объект, в котором воплощен результат
интеллектуальной творческой деятельности. Статья 968 ГК РК
устанавливает, что эти правомочия существуют независимо друг от друга.
В качестве примера можно привести отношение изобретателя, скажем,
новой разновидности телевизора и другого человека, собственника такого
телевизора, выпущенного серийно заводом. Собственник имеет
правомочия владения, пользования и распоряжения своим экземпляром
телевизора, а изобретатель - правом изготовления, регулирования объема
выпуска, запрета выпуска, уступки права изготовления телевизоров
полностью или частично.
Особенность объектов интеллектуальной собственности состоит в
том, что предоставление или приобретение исключительного права на
объект творчества означает для других участников оборота наличие
монополии на определенном направлении науки и техники, зачастую
препятствующей изысканиям и работам третьих лиц в этом же
направлении. Поэтому законодательство рыночных стран стремится
ограничить эту монополию или свести ее негативный эффект до
минимума. Не стало исключением и наше законодательство. Статья 4
Патентного
закона
устанавливает
пятилетний
срок
действия
предварительного патента на изобретение и промышленный образец,
патента на полезную модель, двадцати летний срок действия патента на
изобретение. Особенная часть ГК РК устанавливает принцип срочности
действия исключительных имущественных прав для всех объектов
Интеллектуальной собственности. Однако важно обратить внимание, что
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личные неимущественные права на результаты интеллектуальной
деятельности действую! бессрочно (см. ст. 969 ГК РК п. 3). К примеру,
истекли сроки правовой охраны авторских прав Абая или Пушкина, но
право на неприкосновенность их произведений и другие личные
неимущественные права действуют сейчас, и будут действовать вечно.
Третья часть статьи 965 ГК РК вводит основания для так
называемой принудительной лицензии на использование изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков.
Процедура предоставления такой лицензии судом по заявлению
заинтересованного
лица
уже
содержится
в
действующем
законодательстве (часть 3 ст. 11 Патентного закона Республики Казахстан
от 24 июня 1992 г.; часть 5 ст. 24 Закона Республики Казахстан "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров"). Введение норм о принудительной лицензии
является еще одним подтверждением стремления государства ограничить
монополию на объект промышленной собственности и достижения от
технического решения наибольшей пользы для общества1.2
В настоящей работе рассматриваются вопросы, так или иначе
касающиеся фирменных наименований.
В ходе настоящего исследования нас заинтересовал актуальные
по нашему вопросы о наименованиях доменов в Internet, мы попытались
рассмотреть мнению вопросы соотношения наименования доменов с
фирменными наименованиями и товарными знаками, а также о правовом
закреплении объектов интеллектуальной собственности в глобальной
паутине.
Интернет как универсальное средство получения необходимой
информации на любом языке и в любой точке мира стал неотъемлемой
частью жизни многих людей. Однако дебаты о правовом регулировании
Интернет отношений и охране объектов интеллектуальной собственности
в Интернет остаются неразрешенными до сих пор.
Особенность правовых задач, которые ставит нам всемирная
паутина, требует определенной корректировки законодательства
Республики Казахстан, поскольку оно больше ориентировано на
урегулирование традиционных правоотношений, тогда как при
использовании объектов интеллектуальной собственности в Интернет не
все его нормы оказываются применимы.
Сама
дефиниция
“интеллектуальная
собственность”
устанавливает, что мы имеем дело с абсолютными, исключительными
правами. Однако если право собственности возникает на материально
овеществленный
предмет, то
в отношении
интеллектуальной
собственности право возникает на идеи, а точнее на результаты
творческой деятельности людей.
На основании ст. 961 Гражданского Кодекса Республики Казахстан,
право собственности - единое право. Однако право интеллектуальной
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собственности - не единое право, которое имеет около 11 различных
объектов.
Традиционно, объекты интеллектуальной собственности делятся
на две группы: на результаты интеллектуальной, творческой деятельности
людей и на средства индивидуализации участников гражданского
оборота.
Владение в софтверном бизнесе аналогично подобно владению
землей: чтобы получать от нее прибыль (чистый доход) необходимы
стабильные, постоянные
инвестиции, нельзя просто так сидеть и
собирать арендную плату. Но, анализируя систему интеллектуальной
собственности, можно обнаружить, что творцы (авторы) получают
вознаграждения (гонорары) за свои труды - товары или услуги, а не за
обладание таковыми.
Остановимся подробнее на наименованиях доменов. По
определению
РосНИИРОС,
“домен” ' область
пространства
иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается набором
сервера доменных имен (DNS) и централизовано администрируется.
Домен идентифицируется именем домена.
Развитие Интернета породило ряд спорных вопросов о праве лица
на наименование домена, которые необходимо решить.
Может ли регистрация в качестве доменного имени обозначения,
полностью (или частично) повторяющего чужой товарный знак, считаться
использованием этого товарного знака? Является ли такое использование
нарушением прав владельцев товарного знака? Является ли
использование чужого фирменного наименования в доменном имени
нарушением исключительного права, в случаях, когда доменное имя не
содержит указания на организационно-правовую форму правообладателя?
Основным для возникновения дискуссий спорящих сторон стал
неопределенный статус самого наименования домена
Само понятие доменного имени трансформируется, как его
“адресное”,
назначение
приобретает
дополнительный
смысл
идентификатора определенных лиц, услуг и товаров, предоставляющих
по данному “адресу”. Имя домена приобретает свойства, присущие
товарному знаку, фирменному наименованию или брэнду и уже de facto
является
новым
средством
индивидуализации
определенного
хозяйствующего субъекта в сети Интернет его товаров и (или) услуг1.
В Российской Федерации наибольшее распространение получила
точка зрения, что наименования домена - это товарный знак,
используемый в Интернет2.
Так, регистрацией доменного имени, сходного до степени смешения с
товарным знаком истца ответчик препятствует истцу в использовании
своего законного права - применить свой товарный знак и ввести его в
хозяйственный оборот в виде доменного имени сервера, на котором истец
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намерен предлагать потребителям фото товары и (или) услуг,
предусмотренные свидетельством на товарный знак3.
Предполагаю,
что
доменное
имя
является
новым
самостоятельным средством индивидуализации субъектов (юридических
лиц и физических лиц), поскольку оно имеет свои их отличительные
особенности:
1)
Если признать, что доменные имена - это товарные знаки,
используемые в сети Интернет, то прекращение (отчуждение) прав на
товарный знак (аннулирование, вырождение знака и т.д.) неизбежно
должно вести к потере права на наименование домена.
2) Товарный знак является обозначением, используемый для
обозначения определенных товаров и (или) услуг. На основании п. 4 ст.
24 Закона РК “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования
мест происхождения товаров”. Товарный знак не может существовать без
товара - не использование товарного знака на протяжении определенного
времени в отношении товаров, для которых он был зарегистрирован,
может стать основанием для прекращения регистрации товарного знака4.
Общеизвестно существование некоммерческих сайтов. Из практики
известно, что зачастую наименования домена используются лицом,
зарегистрировавшего его номиншіъно. Для решения этого вопроса одного
лишь наличия зарегистрированного товарного знака, безусловно, конечно
же, недостаточно.
3)
Как быть со средствами индивидуализации, не являющимся
товарными знаками, такими как международные не патентуемые названия
фармацевтических
препаратов,
названия
международных
межправительственных организаций, личные имена, географические
указания и другие географические термины, фирменные наименования?
Такая сложная проблема
недобросовестного использования таких
обозначений в качестве наименований доменов вызывает особую
обеспокоенность ВОИС°.
4)
Жесткая зависимость наименования домена и товарного
знака означает невозможность существования наименования домена без
существования товарного* знака. Однако существенным отличием
наименований доменов от товарных знаков является характер
используемых обозначений. Для наименования домена может
использоваться практически любая буквенно-цифровая комбинация, в то
время как к словесным товарным знакам предъявляются свои особые
требования.
5)
Домен как информационная единица, скорее подпадает под
определение знака обслуживания для услуг в области информирования
потребителей о товарах и услугах, предлагаемых на рынке. Правовая
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сущность доменного имени и товарного знака (знака обслуживания)
разнятся по своему содержанию разнятся. При этом знак обслуживания
гораздо лучше корреспондирует с функциями домена6.
Ответ на вышеперечисленные вопросы остается не однозначным и
требует тщательного анализа. Например, в РФ давно идут дискуссии о
необходимости разрешения “доменных конфликтов иным путем: с
участием Интернет-юристов, обладающих знаниями в технической и
юридической области Интернета. Подобная структура, имеющих статус
обязательности решений, сможет частично избавить традиционные суды
от дел подобной категории и передать их на разрешение компетентных
специалистов. Поскольку такой опыт уже есть за рубежом”7.
Существование
множества
самостоятельных
средств
индивидуализации побудило ВОИС в “Цифровой повестке дня ВОИС”
предложить странам-участницам, стремиться к достижению совместными
усилиями между идентификаторами в реальном и виртуальном мирах
путем разработки правил взаимного уважения
и устранения
противоречий между системой названий доменов и правами
интеллектуальной собственности.
Таким образом, наименования доменов коммерческих сайтов
(электронных магазинов, виртуальных представительств, компаний)
можно вполне считать разновидностью средств индивидуализации, как
объекта права. Так, Совместная рекомендация Парижского Союза по
охране промышленной собственности и ВОИС о положениях в
отношении охраны общеизвестных знаков говорит об “указателе делового
предприятия”, под которым понимается “любое
обозначение,
используемое для идентификации предприятия, владельцем которого
является физическое или юридическое лицо, организация или
ассоциация”.
Таким
образом,
исходя
из
вышеизложенного,
считаю
необходимым
признать,
что
наименование
домена
является
самостоятельным объектом права, новым средством индивидуализации
участников ■ гражданского оборота требующего законодательного
регулирования в законодательстве Казахстан и соответствующей охраны
с учетом норм международного права и передового опыта развитых
стран мира.
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ТҮИІН
Мақалада ақыл-ой жеке меншігі мен жеке меншіктің дәстүрлі
кұкығы жайында баяндапған. Бұл тақырыпта коп пікір-талас
тудыратын мэселе - домен атауының нақты болмауы. Сондықтан бұл
атау заң жүзінде озат елдердің үлгісінде қарастырылып реттелуі тніс.
RESUME
The article is about intellectual rights of property and the rights of
traditional property. Nowadays the title of a domain itself is not concrete.
That is the reason why it must be considered and regualated by law basing
on the experience of leading countries..
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КУМЫСПАЕВ С. С.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Роль государственной программы «Культурное наследие» при
изучении социально-гуманитарных дисциплин приобретает важное
идеологическое значение. По мнению многих казахстанских ученых,
наработки проекта «Культурное наследие» необходимо включить в
разработку нового поколения школьных и вузовских учебников. Так,
например, Имангали Тасмагамбетов, возглавляющий Общественный
совет программы «Культурного наследия», не раз подчеркивал, что
проведенная в рамках проекта огромная работа не должна остаться
каким-то научным изысканием, для определенного круга ученых материалы научных исследований но истории, литературе и археологии
необходимо вводить в учебные программы средних школ и вузов.
Сегодня вопросы культуры должны быть одним из главных
приоритетов государства. XXI век нам принесет нашему государству
много разного рода вызовов: геополитических; геокультурных;
социогуманитарных. Если мы как государство и общество хотим не
только выжить, но и развиваться к культуре надо относиться как
стратегическому ресурсу государства. Поэтому крайне важно выработать
комплекс практических мер по формированию патриотизма на основе
социально-гуманитарных дисциплин.
По оценкам ЮНЕСКО, в условиях глобализации культура в целом и
культурное разнообразие стоят перед тремя вызовами.
1. Глобализация, мощным образом расширяя рыночные принципы и
отражая культуру экономически сильных государств, создала новые
формы неравенства, способствуя больше культурным конфликтам, чем
культурному плюрализму.
2. Государства во все возрастающей степени становятся
неспособными самостоятельно справляться с трансграничными потоками
идей, образов и возможностей, затрагивающих культурное развитие.
3. Возрастающий разрыв в грамотности (электронно-цифровой и
обычной) делает культурные средства все более элитной монополией,
отделяя их от возможностей и интересов более половины мирового
населения, подвергающегося опасности исключения из культурного и
экономического развития.
Проблемы, касающиеся культурного разнообразия характеризуются
следующими цифрами:
- только 4 процента от 6 тысяч существующих на планете языков
используются 96 процентами мирового населения;
- 50 процентов мировых языков находятся в опасности полного
исчезновения;
- 90 процентов языков в мире не представлены в Интернете;
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5 стран мира монополизировали торговлю продукцией мировой
культурной индустрии. В сфере кино, например 88 стран из 85 никогда не
имели своего кинопроизводства. [1].
Культура
является сферой, наиболее чувствительной к
глобализации. Хотя глобализация способствует сближению людей, она не
должна вести к унификации культур или господству одной или
нескольких над всеми остальными. Напротив, глобализация должна
стимулировать плюрализм, целью которого является диалог и взаимное
духовное обогащение. Культурное разнообразие означает также
способность производить и распространять широкий спектр предметов
культурного характера, что повышает значение самобытности как
источника созидательной живой культуры [2].
В условиях государственной независимости и суверенитета наше
государство стремится' восстановить связь времен, историческую и
культурную идентичность казахстанского народа, возродить духовные и
культурные ценности. Как отмечает Глава нашего государства, перед
нами стоит задача формирования такой социокультурной общности,
которая опиралась бы на богатейший пласт языковой, духовной и
материальной культуры казахского народа, а также всех этносов,
проживающих в нашей стране. И в то же время эта социокультурная
общность будет органично воспринимать многогранный опыт духовно
культурного развития всей мировой цивилизации. Обращение к
собственным духовным и историческим корням не только обогатит
казахстанский народ и создаст необходимую культурную среду, но и
предостережет от негативных процессов культурной глобализации
способных
разрушить
национальное
единство.
Реализация
государственной программы «Культурное наследие», в которой
сформулированы эти задачи, способствует укреплению дружбы и
взаимодействия всех этнических групп общества во имя согласия и мира
в Казахстане.
Актуальность программы «Культурное наследие» в том, чтобы
общество получило информацию, позволяющую уверенно ощущать себя
в контексте крупнейших событий всемирного потока истории, что
является одной из важнейших'духовных основ нашей государственности;
восполнить «белые пятна» в истории Казахстана, которая порой
представляет собой оторванные друг от друга события и целые
исторические периоды.
А. Мансурова отмечает, что в целом, формирование казахстанской
культуры является, в основном, делом будущего, и мы должны решить
ггу проблему, опираясь на огромный пласт истории, основываясь на
ценностях прошлых эпох. Вследствие нерешенных проблем культурной
самоидентификации могут возникнуть угрозы, которые приводят к
падению национальных и духовных ориентиров в обществе, а также к
утрате национальной идентичности. Для того чтобы активизировать
■общество, внезапно утратившее свои ориентиры, новые отношения
должны быть предельно четко детерминированы, в противном случае нам
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i V - лть многих проблем, касающихся единства и стабильности
г то государства [3].
Еще один важный потенциал' программы, состоит в росте
—этнического взаимопонимания и гармонизации межнациональных
: ношений в стране, а также укрепления патриотизма.
За восемнадцать лет независимости произошли большие изменения
во всех сферах общественной жизни: политике, экономике, культуре,
науке, идеологии. Тернистый путь суверенного развития сопровождался
успехами и неудачами, достоинствами и недостатками, бурным подъемом
и затяжным кризисом. Таким образом, за годы независимости республика
прошла огромный этап по созданию фактически нового государства.
Формирование казахстанского патриотизма, прежде всего, зависит
от нас самих. В данном ракурсе очень актуальным выглядит мнение
казахстанских политологов Б. Абдугалиева и А. Ахмеджанова. В своей
статье «Казахская миссия. Концепция модернизации казахской нации»
они отмечают: «Казахстанский патриотизм должен формироваться на
основе гордости за свою историю и культуру, а также перспектив
развития казахской нации и веры в процветание Казахстана.
Неотъемлемым источником казахского патриотизма является также
чувство благодарности представителям всех национальностей за их
неоценимый вклад в развитие -духовного и материального богатства
страны. Только с ростом авторитета казахов в глазах других
национальностей, у них появиться желание знать историю, изучать язык,
гордиться тем, что они живут в Казахстане» [4].
Поэтому не случайно Глава государства выделяет казахстанский
патриотизм и политическую волю как важнейшие факторы построения
нового Казахстана. Фундамент нового общеказахстанского патриотизма
основан на гордости и уверенности в том, что у нашего Отечества, у всего
нашего многонационального и многоконфессионального общества, у
наших детей — прекрасные перспективы. История знает немало ярких
примеров того, как народы поднимаются на новый уровень развития,
когда объединяют свою волю для реализации проекта исторического
масштаба.
Одно
из
направлений
проекта
«Культурное
наследие»
предусматривает
создание
высококачественных
документальных
фильмов с глубоким содержанием казахской истории, соответствующих
международным стандартам. В рамках программы будут созданы фильмы
о Туркестане, Отраре, Чарынском каньоне и других исторических местах
нашей страны и показаны по таким мировым телеканалам, как ВВС и
Discovery. Президент поручил оплатить трансляцию фильмов, отметив,
что это будет способствовать «мировому признанию нашей земли и
увеличению притока туристов через пропаганду исторических мест по
известным телеканалам. Все это нужно умело преподносить за рубежом,
чтобы такие памятники, как «Золотой человек», мавзолей Ходжа Ахмета
Яссауи, Отрар, Туркестан, стали историческими культурными брендами
Казахстана».
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Одна из самых главных целей программы «Культурное наследие» показать на мировом уровне Казахстан как колыбель Великой степной
цивилизации. Степная цивилизация древних номадов оставила глубокий
след в истории человечества. Они создали оптимальные механизмы
приспособления к климату горной и степной местности Евразии,
придумали эффективные формы ведения хозяйства, применяемые
человечеством в последние тысячелетия. Была создана система правления
древних кочевых сообществ, которая затем преобразовалась в модели
различных государственных структур. Номады участвовали в процессе
этнического формирования нынешних крупных наций. По словам ученых,
казахстанцы долгое время были в плену навязанных извне ложных
представлений и предрассудков о кочевом образе жизни как исторически
тупиковом пути, не создающем культурных богатств. Оказалось, что
кочевая культура толком не была исследована, и только сейчас ученые
начинают овладевать методологией, нужной для понимания природы
очевой цивилизации.
Идея Независимости находит свое отражение не только в
декларациях и программах, но и в системе образования, которое
формирует чувство уважения к Родине, Отчизне, Суверенитету. Только
по настоящему образованный человек причастный к исторической и
культурной традиции, а также ощущающий принадлежность к своему
народу, будет любить свою страну. И здесь роль социально-гуманитарных
дисциплин очень важна.
Казахстан
уже
восемнадцать
лет является
независимым
осударством. Подлинный суверенитет означает не только желание,
ровозглашение, но и предполагает титаническую работу по реальному
существлению истинной независимости государства. А это невозможно
'ез образования, которое будет воспитывать молодежь в духе
атриотизма и чувства гордости за свою страну.
Уже очевидно, что программа «Культурное наследие» вызвала
сплеск интереса казахстанского общества к собственной истории и
льтуре. Ведь, как известно, без овладения культурным наследием не
~ :вает истинного патриотизма.
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3.А. Мансурова А. Проблемы культурной самоидентификации //
Лысль-№5.-2008 .-С.22.
4. Абдигалиев Б., Ахмеджанов А. Казахская миссия. Концепция
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13
С.Бэйішев атындағы АУ ХАБАРШЫСЫ № 4 (26), 2009 ж.

ТҮЙІН
Мақалада жаьандану жағдайында элеуметтік-саяси пәндерді
оқудағы «Мэдени Мура» мемлекеттік бағдарламасының
ролі
қарастырылған.
RESUME
This article considers the role of state programme «Cultural Legacy»
during the learning social-political sciences in condition of globalization.
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АХМЕТОВА К. Ч
Ж АҺ АНДАН У ДӘУІРІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАІІДАҒЫ ДЕМОГ'РАФИЯЛЫҚ
МӘСЕЛЕНІҢ ЕРЕКШЕ J1IKTEPI
Қазақстандағы демографиялык ахуал жэне демографиялык саясат
мэселелері дамыған елдерге тэн жалпы элемдік даму бағыты ретінде
бүгінгі республикамыз бастан откеріп отырған жаьандану кезеңінің де
басты ерекшелігі ретінде айқындалады.Осыған байланысты көптеген
отбасы проблемалары жаьандану дэуірінде ғана туындап отырған жоқ,
демографиялык дағдарыс, толымсыз отбасы. ажырасу, ерлі-зайыптылар
жанжалы сондай-ақ жалғыз бастылар проблемасы бұрын да болған, бірақ
оган жете мэн берілмеген. Демографиялық жагдай бүгінгі жаьандану
дэуірінде
өзекті
аса маңызды қоғамдық-саяси мэселелердің бірі.
Демография жэне демографиялык саясат мәселесі мемлекеттің
дамуында, халыктың өсіп өркендеуінде, өсіп келе жатқан ұрпақтар
тэрбиесінде, ата-бабаларымыз мұра еткен саяси-элеуметтік тэрбие мен
мэдени кұндылықтарды жеткізуде өте маңызды роль атқаратын
қоғамның құрамдас бір бөлігі. Мемлекеттің демографиялык ахуалы
экономикада, саясатта жэне мэдениетте жүретін процестермен
байланысыи, саяси-әлеуметтік шынайылықпен астарласып жатыр. Сол
себепті демографиялык жағдай жэне мемлекеттің демографиялық
саясатын жүзеге асыру дэл біздің қоғамымыздағы жаьандану жэне
дағдарыс кезеңінде оте қиындап, күрделене іүсті.
Қазақстан Республикасы эйелдерінің Екінші Форумында сөйлеген
еөзінде Президент Н.Э. Назарбаев: «Біздің жае мемлекетіміз эзірше
оңтайлы демографиялық саясатты барлық бағыттар бойынша жүзеге
асыру үшін қомақты материалдық ресурс боле алмайды. Бірақ, біз
әйелдердің
денсаулығын
жақсарту,
отбасын
нығайту,
жас
шаңырақтардағы неке отбасы қатынастарын бекіту, жас үрпақты
тэрбиелеу үшін неғүрлым қолайлы жағдай жасау мэселелеріне баса назар
аударатын боламыз» деп атан көрсеткен болатын. Қазақстанның
демографиялык ахуалын зерттеу қоғамның жаьандану жагдайында оның
дамуының басты бағыттарын (тенденцияларын) айқындауға мүмкіндік
береді.
Өткен жолымызды, бай тарихымызды барынша эділ және терең
сыңдарлықиен зерттеи, одан шығатын- қорытыңдыларды шеберлікпеи іс
жүзінде пайдалана білу жэне қазіргі кезде туған халқымызды, жае
мемлекетімізді жэне албырт үлтымызды ірі қауіп-қатерден сақтандыра
отыра демографиялык саясаттың қажет екендігін түсіндіру.
Басқа ғылымдар саласы сияқты демографияның өзіне тэн зертгеу
объектісі, бағыт бағдары мазмүн максаты жэне сол мақсатқа жету
жолында колданылатын эдіс - тәсілдері бар. Оларға тоқталмас бұрын
«демография» деген терминнің этимологиясын - шығу тегін түсіндріп
кетуді жөн көрдім.
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«Демография» деген термин гректің «демос» халык жэне «графия» - жазу немесе сипаггау деген екі
сөзінен құралған. Демек, «демография» - халықты зерттеу,
яғни халық туралы гылым деген ұгымды білдірсе керек. Қазақша дэлірек
айтқанда демография халықтану ғылымы.
Халықтың табиғи өсуімен элеуметтік ортаның байланыстары өте
күрделі болып келеді. Әлеуметтік ортаның ыкгіалы мұнда шешуші роль
атқарады. Ал халықтың сан жагынан демографиялық дамуы қогамдык
өмірдің агымында озгереді. Біз элеуметтік даму процестерін саны мен
құрамының өзгеруіне эсер ету заңдылықтарын жете білгенде ғана,
демографиялық озгерістерге стихиялық түрде ықпал жасаудан оны
тікелей басқаруга коше аламыз. Демографиялық даму процестерін
басқара білу - халықтану ғылымының ең жогаргы міндеті.
Заманымыздың аса елеулі ірі құбылыстарының бірі - Жер бетінде адам
баласы санының тез қарқынмен көбейе бастауы - бізді толгандырмай
қоймады. Сонда адамзаттың «демографиялық тасқын» жагдайы калай
болмақ.
Жас мемлекетіміз - Қазақстан Республикасының бұганасы енді
ғана қатып, екі аяғына жаңа ғана қаз тұрып келе жатқанда, оның
болашақта "бойымен" қатар "ойы да" өсіп-толысу үшін біздер, атабабаларымыз мұра еткен өмір тәжірибесін ғана емес, басқа өркениетті
елдердің өз жерінде қандай демографиялык саясат жүргізетінін, тіптен
олар біздің қазіргі демографиялык ахуалымыз туралы не айтқанын алдын
ала, қысқаша қорытып өткеніміз абзал болмақ. Өзге өркениеттерден
көбінесе үйренетін де, кейде тіптен жиренетін де жақтарымыз болуы
мүмкін ғой? Нарық пен құқық біздерге не алып келеді, осы багытта...
Қазақстагшьщ демографияііық жаідайьш білу үші статисгикалық
мэліметтерге ^’ңілетін болсақ бір •кезеңдерде бірқалыпты дамуьш, ал екінші
кезенде күрт төменден кеткенін,
ал үшінші кезендерде күрт
жоғарылағандыгын
байқауга болады.
Бүл мэліметтер
еліміздегі
демографиялық саясаттың бірқальшты еместігін білдіреді. Сол себепті
жергілікті
халықтьщ адамгершілік-рухани,
азаматтық-патриоттық,
копмэдениетті, экологиялық, денсаулығын сақтау тэжірибесін жүзеге
асыра білудің маңызы зор.
Әлемдік қауымдастық жагдайда жаьандану адамның
элеумеггік-бггологиялық дамуы мен білімнің біртүтас идеясы. Соңғы
онжылдықтагы саяси - элеуметтік қүбылыстар мен қогам дамуындагы
жанандану
проблемасының негіздері әлемдік
біртұтас
саясиэкономикалық жэне мәдени-білімдік кеңістіктің қажеттілігін туғызып
отыр. Жаьандану - жалпы элемдік саяси, экономикалық, мәдени жэне
ақпараттык тұтастық қүру идеясы. Екінші дүниежүзілік согыстан кейін
элемдік тэртіп үшін жахандық инфрақүрылым қүру идеясы алгаш рет
ХХғасырдың 40-50 жылдарында АКДІ - тың зерттеу орталығында
түжырымдалды. Жаьандану үғымы әлемдік өркениеттің аса маңызды
жиынтықтарының жалпы адамзаттық өлшемге ие болу деп түсіндіріледі.
Жаьандану әлемдік феномен ретінде көп қырлы жэне көптеген қүрамдас
бөліктерді қамтиды. Оларға
ментагіды немесе мәдени жаьандану,
эканомиалық жаьандану, аумақтық жаьандану,
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коммуникациялық жаьандану, этникалық жаьандану
жатады.
Осындай
әлемдік
ұстаным
жаьандану
проблемаларының демографиялық саясагга
ұлттық
ерекшелігімізді есепке алу қажеттілігімен
ұштасады. Мэдени
конвенцияның әлемдік жаьандану жағдайында білім жүйесі бір жағынан,
тұлғаның энтомэдени идентификациясы, екінші жаганан, этникалық
қатынастың тэсілі ретінде элеуметтік - экономикалық даму сипаты
коғамдық өркениетті дамытушы шартты факторлардың бірі ретінде
қарастырылады. Зерттеуші Раджа Рой Синки жаьандану тіл жэне
мэдениеттің дамуына экелетін, сонымен бірге білім мен гылымды
дамытушы қозғаушы күш дегенді алға тарталы.
Технологиялык - ақпараттық өркениет динамикасы халықтьщ
. •:: графиялық жағдайына эсер етіп қана қоймай, оның мәдени ::мдік дамуын жаьандандыру сатысына экелгені сөзсіз.
Қогамның әлеуметтік экономикалык жедел өркендеуі
демография ғылымның дамуына эсер етіп, олардың үлттық, отандық
-А-етісгіктерді әлемге танылып, жастардың санасьінда патриотизмді
- _тынтастырып, оркениет үрдісін санаға сіңіруде маңызы зор.
Жаьандану үрдісі бел алып келе жатқан қазіргі кезде Қазақстан
дунижүзілік интеграциялык үрдістерден оқшаулана алмайдын Оның
-. лымен демографиялык ахуалға эсер етуі табиғи жағдай. Жаьандану
рдісін ғалымдар өркениеттер қақтығысы (цивилизациялар коллизеясы)
деп те айтып жүреді. Кез келген үлтты бейтараи қалдыра алмайтын эрі
коғамның ең маңызды салаларын толық жаулагі алған жаьандануды
тоқтату мүмкін емес. Сондықтан заман ағымына лайықты бейімделу
аркылы үлттық ерекшеліктерімізді жоймай,
үлттық дэстүрлі
мэдениетімізді сактай отырып оз келешегімізді айқындан алғанымыз
дүрыс. Мұндағы басты мақсат - жаьанданудың біздің елімізге, үлттық
менталитетіміз бен тарихи қүндылықтарымызга тигізер эсері қандай
жэне оның салдары қалай болады деген санеыз сауалдар тоңірегінде ой
өрбіту.
Әлемдік қауымдастьщ қатарынан лайықты орынға ие болған
біздің мемлекетіміз үшін демографиялық саясаттьщ жаңа жолдары аса
маңызды. Елімізде жоғарғы оркениетті коғамды одан эрі дамыту
мақсатында үлттық тэрбие беру жетекші орынга шығады. Қогамның
өндіргіш күштердің дамуы жэне үлттық рухани дамуы арасында
сәйкестік заңы болу керектігін бүгінгі адамзат тарихы дэлелдеп отыр.
Жаьандану жағдайында үлттық тәрбиені оз деңгейінде жүзеге асырса
гана демографиялық ахуалды жақсартуга септігін тигізеді.
Бүгінгі заманның ең жетік деген есептеу техникасын пайдаланыгі,
санаудың жаңаша есеп-қисаптық соңгы эдістерін қолданыгі, адамдарды
демографиялық тіркеу арқылы, оның негізгі азаматтық белгілері
бойынша, мысалы, жасы мен жынысы, үлты мен некесі, тілі мен діні,
кәсібі мен нэсілі, отбасылық жагдайы мен жеке басы, азаматтыгы мен
келімсектігі, түрақтылығы мен уақытшалығы, денсаулыгы мен мекенжайы сияқты корсеткіштері бойынша, эр адамның туғанынан бастап,
олгеніне дейін гүрақты есепке алынып, олар арнайы картотекага —
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түбіртек қағазға жазылып, сөйтіп "Біртұтас Мемлекеттік
Реестр" құру керек.
Демографиялық саясат пен халық санының есеи"
қисабын жүргізуде шет елдік өркениет пен олардың озық тәжірибесінен
қаншама үйренгенімізбен, біздер үшін өмір жалғасындағы ең қүнды бага
жетпес өнегелі мүраны өз ата-бабаларымыз тастап кеткенін білген де
абзал.
Алтынға бергісіз асыл мұраны қайран бабаларымыз. мына
біздерге мирас етіп қалдырған. Ендігі жерде үрпақтары біздер оны
көзіміздің қарашығындай сақтап, осы заманға лайықтап, өркениетті
мемлекет ретінде дамыта білуіміз керек. Қиыншылыкиен қалыптасқан
елдігімізді жоғалтып алсақ, онда бізді болашақ ұрпақ кешірмейді.
Жас мемлекет - Қазақстан Республикасының әрі белсенді, эрі
дербес демографиялық саясаты өзі үшін өміршең үлттық мүдде мен
аймақтық қажеттілікті еш уақытта көзден таса етпеуге тиіс. Онсыз ол өз
мәнін жоғалтып алмақ...
Тылсым тіршілікті корғауға тиіс элеуметтік саясаттың аталмыш
жаңа саласы кешегі қияметгің кыл көпірінен аман-есен өткеы
халқьшыздың демографиялық өмірбаяныы тұжырымдай огыра, бүгінгі
санымызды түгендеп қана қоймай, жоғалтқанымызды да жадында жақсы
сақтауға тиісті деп есептеймін. Атап айтқанда. біздер осы қиын
асуымызда қанша адамды жоғалттык жэне олар қай уақытта жэне қандай
себеппен шейіт болды деген ауыр сүрақка салиқалы демографиялық
ғылым ғана кезінде жауап берген.
Қазақстанның халқының кемуінің басты себептері ол қоғамды
дендеп бара жатқан өзін өзі өлтіру, салақтықтан болған көлік апаттары,
туберкулез ауруларынан, жарақатган жэне уланудан, ас қорыту
органдары ауруларынан, шындығын айтсақ, қазақтың ұғымына жат,
біздерге басқалардан жұққан эр түрлі инфекциялық ВИЧ, СГІИД сияқты
ғасыр дерттерінен халык санының өсуіне кедергі келіп отыр.
Еліміздің халық санының есуіие тағы бір кедергі болып отырған
фактор ол жүмыс орындарының жабылып калуы жэне басқа да
әлеуметтік факторлар.
Ең басты нысана — откен жолымызды. бай тарихымызды
барынша эділ жэне терең сындарлықпен зернен, одан шығатын
қорытындыларды шеберлікпен, іс жүзіне пайдалана білу жэне қазіргі
кезде туған халқымызды, жас мемлекетімізді және албырт үлтымызды
осындай
ірі
қауіп-қатерлерден
сақтандыра
отыра,
оларды
қиыншылықтардан аман алып шығу. Өткен үрпақтың жарқын істерін,
келелі пікірлерін зерттеп, бүгінгі заман талаитарына сай қолдану керек.
Бүтінгі қазақ зиялылары омірдің қатал шыңдалу мектебінен өткен, ауыр
күресте тэжірибе жинақтаған лоне білімін өз халқына дер кезінде жеткізе
білетін үлтымыздың алдыңғы қатарлы күрескері бола алады деп сенгім
келеді. Демографнялық ахуальмызды жақсарту үшін • кезінде қатты
бытырап кеткен қазақтың басын өз туған жеріне, қара шаңырағына,
егемен болған еліне туған жеріне, қара шаңырағьша қайта жинан қана
қоймай, оның біртүтас үлт болып үіоына жағдай туғызу керек. Өйтпесек,
бүрынғы үш жүзге болініп жатқан қазақ ендігінде жеті жүртқа бөлініп
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кету қаупі бар. Өз тәуелсіздігш алған Қазақстан
республикасының ұлт мемлекеті ретінде мұны төл ісі деп
таиу қажет.
Жаьандану жағдайында - жастарды патриоттық рухта тәрбиелей
отырып Отан игілігі үшін жемісті еңбек етуге ұмтылдыру жэне мемлекет
пен қоғам үшін өзінің іс - әрекетін маңыздылыгын түсінуі;
Әлемдік жаьандану кеңестігінің даму тенденциясында өтіп
жатқан интеграциялық үрдісінде қазіргі демографиялык саясаттагы көп
мәдениеттілігі жэне қоғамның коптілдік даярлығына болжам жасауга
бағдарлана білуі;
Ұлтымыздың қазіргісі мен болашағы үшін осы отпелі, ore күрделі
жағдайда қазақ ұлтының ішкі бірлігі. ауадай қажет.Өйткені мемлекеттің
саяси тэуелсіздігі, мемлекеттік рэмізді қабылдаумен немесе шет елдерде
елшіліктер ашумен, тіптен ел үранды шырқатумен ғана шектелмейді.
Шынайы тэуелсіздіктің кепілі — үл пъщ үндесгігі мен ішкі келісімі жэне
халқымыздың ынтымақтығы мен өзара жарасымдылыгы. Бабаларымыз
ел тірлігін, ұлт татулығын коздің қарашығындай сақтауды, оны үнемі
кастерлеп отыруды осиет еткен. Бабаларымыздьщ багалы осиетін, асыл
аманатын жадымыздан шығармай, іс жүзіне асыру - мемлекетіміз бен
үлтымызды, еліміз бен когамымызды айтудың алғышарты болып
табылады.
Қазіргі қалыптасу сатысындағы жас мемлекеттің жолында
кездесуі мүмкін қателер мен кемшіліктерге оны үрындырмай, қогам
мүшелерін ынтымақтастырып, отанымызды нығайтуда, ұлттың
үмтылуында зиялы қауым, барша интеллигенцияның атқарар қызметі
ауқымды.
Қазіргі қазақ зиялыларының мынадай екі тоиқа бөлінетінін
байқауға болады. Бір тобы — қазақ үлтының озіндік психологиялық
ерекшеліктерін, салт-дэстүрлерін, жеке менталитетін дүрыс үғына
білмейтіндер, сол себепті қазақ халқы турапы жүйелі де, мейлінше
толыққанды пікірмен терең тұжырым жаеай алмайтындар тобы жэне
үлтымыздың озіндік қадір-қасиетін, оның ішкі мол потенциалын.
жарқырап козге бірден елене бермейтін коптеген баска да тамаша
қарапайым жақтарын байқай білген жэне осы көрімпаздығы арлы барша
үлтымыз үшін, жас мемлекетіміздің қалыптаеьш, өркендеуі үшін
байсалды да, эрі тың, эрі халық мүддесіне сай түжырым жасай алатын
басқа бір тобы. Осы екінші салиқалы тон зиялылары мемлекеттік
деңгейде ойлай білетін, үлтымыздың күш-қуатына, ақыл-ойына
сенімділікпен қарап, жалган даңгаза патриотизм мен этникалық
мәңгүрттікке тойтарыс бере алатын зор күш. Мемлекет басыңда
отырғандар жэне облыс пен аудан, қала деңгейіндегі әкімдер осылармен
толықтырылуы керек. Педагогикалық жогаргы оқу орнында білім беру
мазмұнын жаңартудың маңызды багыты - халық тарихы мен рухани
мәдениетін басқа халықтардың тарихы жэне мэдениеті мен озара
байланысты пайдапану.
Ең басты, үздіксіз демографиялык ғылым жүйесінің әрбір сатысы
нақты озіидік мақсатқа багдарлану қажет. Бүл максаттардың бірлігі
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жаьандану дәуірінде демографиялық саясатты даярлаудың
толық үрдісін білдіреді.
Жас мемлекет — Қазақстан Республикасының өзіне
тиімді демографиялық саясатының, бар мэн-мақсаты, жеке үлт ретінде
жэне дербес ұлыс ретінде бүгінгі күнге қандай мүрамен жеттік, соған
байланысты. Егер санымыз көп қырғындардан кейін жеткіліксіз болса,
демек ез елімізде өсуіміз керек; егер кентеген қуғындардан кейің
орналасуымыз біркелкі болмаса, демек өз жерімізде дүрыс
жалгастыруымыз керек; егер демографиялық мінез-қүлқымыз басқаға
қатты еліктеуден бұзылып бара жатса, демек оны өзіміз тез арада
түзетуіміз керек; ал егер коші-қонның бағыты басқа жаққа лағып бара
жатса. демек оны өз жағымызға дер кезінде бүрып алуымыз керек.
Қазіргі жаьандану заманында экономикалық даму, мэдени
өркениет, элеуметтік саланың көтерілуі туралы кеп айтылып та жазылып
та жур, бірақ біз бүл үлы мақсаттарға халықтыц арқасында ғана жете
алмақпыз. Сол себепті халық саны көп болу керек, сол кезде ғана саннан
сапа шығады, яғни әлемді бағындыратын үлы түлғалар дүниеге келмек.
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РЕЗЮМЕ
В
статье
рассматриваются
актуальные
проблемы
демографической политики Казахстана и пути их решений, а также
глобальные проблемы демографий, имеющих планетарный масштаб
затруднений и противоречий во взаймоотношениях природы человека
внутри общества. Подчеркивается, что сохраняя национальную культуру
казахского народа в эпохе глобализаций, предстоит воспитывать
истинных патриотов своей Родины.
RESUME
The article considers the urgent problems of population policy in
Kazakhstan and the ways of solving them. Besides, there touched some global
problems of demography including contradictions between a man’s nature and
society. It is emphasized that we are to bring up true patriots of our
Motherland.
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АМАНГОСОВ Е.К.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К началу Великой Отечественной войны экономика
Актюбинской области находилась в стадии постепенного роста и
увеличения показателей. Однако имелись и серьезные недостатки,
которые явились прямым следствием допущения властями ошибок и
промахов в эпоху «коллективизации» и в последующие годы. Следует
заметить, что кризисные явления в системе народного хозяйства не
были ликвидированы к началу войны. Давление на сельское население
оказали также и суровые законы, особенно, постановление ЦК ВКП
(б) от 7 августа 1932 года «Об охране колхозной и государственной
собственности». Это постановление более известно в широких кругах,
как «закон о пяти колосках», который стал апогеем расправы со
стороны властей над населением села, поскольку даже за кражу
колосков с полей в лагеря отправляли не только взрослых
колхозников, но и подростков, начиная с 12 летнего возраста.
Постепенно нормализуется практика введения нормированных
планов развития аграрного производства, что было велением времени.
Наличие планирования учитывало тот факт, что необходимо было
считаться с экономическими показателями. Так, например, в
«Объяснительной записке к плану мероприятий по организационно
хозяйственному управлению колхозов» в Родниковском районе на
1941 - 1942 гг. указывается, что государственный план развития
животноводства на 1941 год предусматривает более медленные темпы
прироста поголовья, чем это намечено в прилагаемом плане. Это было
вызвано
установлением
государственного
плана
развития
животноводства на 1941 год по Актюбинской области в размерах,
которые определяли менее напряженные темпы прироста поголовья
скота. Но здесь же упоминается, что эти показатели не снижают
планирование поголовья, так как обнаружены значительные резервы в
районе. Соответственно предполагается увеличивать темпы прироста
поголовья скота [ 1].
Таким образом, развитие сельского хозяйства, в частности,
животноводства,
носило
отпечаток
политики
повышения
производственных показателей. Даже при условии создания
относительно стабильных показателей в животноводстве, тем не
менее, ставились планы повышения поголовья скота и постепенного
перевыполнения планов, что ложилось дополнительной нагрузкой на
колхозы.
Проблема развития животноводства в некоторых районах
Актюбинской области была достаточно актуальной. Здесь следует,
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конечно же,
упомянуть тот факт, что в годы
коллективизации поголовье скота сократилось во много
раз. Повышение поголовья происходило медленно в
связи с крупнейшими деформациями, допущенными в этой области в
30-е годы.
В одном из отчетов говорилось: «Забота районных
организаций, сводится, главным образом, к укомплектованию ферм, к
заготовке грубых кормов, уже в меньшей мере к воспроизводству и
сокращению. Упускается главное теперь звено - повседневная,
конкретная
работа
по
закреплению
и
переподготовке
животноводческих кадров, по животноводческому строительству, по
правильной организации труда и учета на фермах, по организации
настойчивой борьбы за рост продуктивности всех отраслей
животноводства. В результате этого, несмотря на значительный рост
общественного животноводства в колхозах, эта отрасль колхозного
хозяйства остается на недопустимо .низком уровне, и колхозы
ежегодно недополучают значительной части продукции и доходов от
этой отрасли.»
В
плане на 1941-42 гг. даются не только показатели
количественного роста поголовья, но и заостряется задача
организационно-хозяйственного
укрепления
ферм,
роста
продуктивности животноводства, что должно стать теперь важнейшей
задачей [2].
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
советского народа против немецко-фашистских завоевателей.
Актюбинская область, как и все другие области СССР, вступили в
новую эпоху. Теперь первоочередной задачей стало создание сильной
военной промышленности и повышения производства всех видов
продукции для обеспечения нужд фронта и тыла. Как отмечалось в
докладе «О работе советских органов для обороны страны» на 7
сессии Областного совета депутатов: «Немецкие фашисты, ограбив
ряд стран Западной Европы, поработив народы этих стран, бросили
свои отряды против свободолюбивого народа нашей Великой
Родины... Товарищ Сталин подчеркивал в своем выступлении 3 июля
1941 года, что дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского
государства, о том, быть народам Советского Союза свободными или
впасть в порабощение... В своем докладе 6 ноября тов. Сталин еще
раз подчеркнул, что наша первая цель состоит в том,
чтобы
освободить наши территории и наши народы от немецко-фашистского
ига» [3].
Борьба с фашизмом поставила новые задачи перед областью.
Важнейшей задачей стачо- обеспечение нужд армии, подготовка
специалистов военного дела, снабжение военных отрядов всем
необходимым, проведение мобилизации военнообязанных на фронт, а
также забота о развитии сельского хозяйства и промышленности.
22

С.Бәйішев атындагы АУ ХАБАРШЫСЫ № 4 (26), 2009 ж.

Принимались меры по оборонным вопросам,
обеспечению
защиты
населенных
пунктов
и
промышленных
предприятий
от
возможной
бомбардировки вражескими самолетами. В распоряжении по
Исполкому Актюбинского областного Совета депутатов от 13.11.1941
г. указывалось: «Для успешной обороны от воздушного нападения
врага, каждый гражданин должен знать, как бороться с последствиями
бомбардировок вражеских самолетов. Подготовка населения к ГІВХО
имеет особо важное оборонное значение, чего многие председатели
исполкомов городских и районных депутатов не поняли. В г.
Актюбинске из плана 34 428 чел, подготовлено
9 394 чел или 26%, в Хобдинском районе - план 16 872,
подготовлено
4
132 - 20,1%, в Мартукском - из 19 608 подготовлено 4 365 20,2%; в Степном - из 9 120 чел., подготовлено 1 978 - 20,1%; в
Уилском - из плана
15
048 чел. подготовлено 3 129 - 20%'. Такое же положение в
Джурунском,
Байганинском,
Родниковксом,
Карабутакском,
Новороссийском и других районах. »[4]
Исключительно плохо обстояло дело с подготовкой
инструкторов начальствующего состава, групп самозащиты. Исполком
Облсовета депутатов трудящихся считает такое положение
нетерпимым:
«1.Обязываем под личную ответственность председателей
исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся
немедленно принять меры, обеспечивающие в ближайшие дни
подготовку и сдачу норм населения по ПВХО.
2.Предлагаем
коренным
образом
улучшить
работу
организованных
курсов
по
подготовке
инструкторов
и
начальствующего состава ПВХО.
3
.Категорически
требуем
безоговорочного
выполнения
постановления Совнаркома и нашего указания по вопросу
организации групп самозащиты.
4.Предлагаем на основе постановления Совнаркома Казахской
ССР обеспечить регулярно представление ежедневных отчетов по
ПВХО в установленные сроки Исполкомом облсовета.
Предупреждаем, что если в ближайшее время не выполнится
решение правительства по вышеуказанным вопросам. Исполком
облсовета будет вынужден к конкретным виновникам применить
строжайшие меры наказания по законам военного времени.»[5]
Таким образом, переход к военному времени был сопряжен с
большим количеством трудностей, что было выражено сложным
характером создания прочной дисциплины в области, о чем
упоминается в вышеназванном документе. Время, связанное с
периодом Великой Отечественной войны требовало быстрых,
инициативных решений, принимаемых в короткие сроки, что
отражало наличие системы общественной безопасности. Сильная
власть всегда должна добиваться того, чтобы местные органы власти
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работали целенаправленно и в точности выполняли
указания, тем более в такую ответственную эпоху, как
Великая Отечественная война.
Темирский райком КП Казахстана Р. Г.Т. Шубаркудук
Актюбинской области 14.02.1937 года, руководствуясь и выполняя
указание члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК КПК
товарища Беляева М.Р., обсудил на заседании бюро с участием всех
директоров, секретарей парткомов вопрос о неудовлетворительном
состоянии сохранности поголовья скота.
В результате рассмотрения вопроса за безответственное
отношение к своим служебным обязанностям, приведшие к кожным
заболеваниям и большому падежу скота, содержание большого
поголовья личного скота в совхозах, совхозных отарах без оплаты
стоимости содержания, главный ветеринарный врач Темирского
межрайонного округа - объединения Бердигалиев О., главный
зоотехник Сарсенбаев К.
были освобождены от занимаемых
должностей. Оба позднее были репрессированы.
Секретарю парткома Конерову Ш., главному инженерузаместителю директора по производственной части Каметову X. были
объявлены выговоры. Через четыре дня Конеров LO. был арестован
сотрудниками НКВД, и затем его дальнейшая судьба не известна. [6]
Чабаны, халатно - преступно относившиеся к работе,
допустившие падеж скота,
были привлечены к уголовной
ответственности. В спецобъединении восстановлено натурой 27 голов
крупнорогатого скота. Неудовлетворительная работа по обеспечению
сохранности крупнорогатого скота была в совхозе имени Ленина,
сложным был вопрос сохранности овец в «Октябрьском». Колхоз
имени Джамбула является небольшим, хроническим убыточным
хозяйством. Задолженность на I июля 1938 года составила более 1
миллиона рублей, колхоз испытывал большой недостаток рабочей
силы, наблюдалась текучесть кадров из-за отсутствия школы и
других культурно-бытовых объектов.
«Постановление 03.11.1938 года» считает необходимым обязать
Карабутакский РИК и обл.ЗУ в декадный срок оформить организацию
сельскохозяйственных артелей, оказав необходимую помощь колхозам
в организации их внутреннего устройства в качестве материальной
основы организуемых сельскохозяйственных артелей, в соответствии с
решением Казахского правительства передать по балансовой стоимости
из ликвидируемого Ярмухамедовского совхоза: 2 500 голов
продуктивного скота, в том числе 893 дойных коров в индивидуальное
пользование переселенцам, корейским хозяйствам в Карабутакский и
Новороссийские районы; 90 рабочих лошадей, 49 рабочих верблюдов,
50 голов рабочих быков, в том числе 100 голов 1937 года рождения, 100
000 центнеров зерна, необходимого для содержания скота. Также
предполагалось отдать для колхозного хозяйства жилье, служебные и
производственные постройки с оборудованием (жилые дома, базы,
склады, кузницы и так далее). Важным решением было о
необходимости организации Карабутакским и Новороссийским РК
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массового обучения колхозников элементарным основам
зоотехнической деятельности и ухода за скотом,
подготовки доярок.
Совет Народных Комиссаров ЦК КП (б) КАЗССР в этот период
постановил: для оказания практической помощи областным
организациям в устройстве переселенцев-корейцев командировать на
село лучшие кадры.
Нельзя не отметить и фактор репрессий, серьезно затронувших
сельское хозяйство. В результате беседы с отдельными коммунистами,
а так же проведения партсобраний по обсуждению итога 7 Пленума
Крайкома ВКП (б) выяснилось, что нартучеба, хотя проводится
регулярно, однако, качество учебы поставлено неудовлетворительно,
отдельные коммунисты зачастую на партийную учебу являются
неподготовленными. Халатное отношение к нартучебе допускается
директором Племхоза А. Успановым, а член ВКП (б) А. Мятеж,
являющийся бригадиром тракторного отряда, учебу не посещает.
На заседании Актюбинского земельного отдела в марте 1937
года, например, рассматривался следующий вопрос: «Как только было
опубликовано сообщение Прокуратуры СССР о раскрытии,
разоблачения и предании суду контрреволюционного троцкистского
«Параллельного центра», руководителем которого являлись Пятаков,
Радек, Сокольников, Серебряков и другие,
согласно решения
Мосгоркома ВКП (б) 23.01.1937, были созваны все секретари
парткомов. С ними были проведены 10-15 минутные беседы по поводу
обсуждения материалов процесса на широких собраниях, митингах,
рабочих и служащих, доведение до сознания каждого трудящегося о
неслыханной подлой деятельности презренных «врагов народа»,
изменников Родины - Пятакова, Радека, Сокольникова, Серебрякова и
других. Принято решение расстрелять выше перечисленных, решение
было принято на всех проводимых митингах и собраниях. Далее,
активный участник Алаш-Орды в Уилском районе, некто Дайлыбаев
Тажимукан. который занимался вредительством - убоем скота,
спекуляцией, кражей был приговорен к расстрелу. Окончательно
разоблачена его алашординская антисоветская вредительская
деятельность. В 1937 году он был арестован [7].
Таким образом, в условиях массовых репрессий, сельское
хозяйство могло развиваться не столько по экономическим законам,
сколько силой принуждения, арестами, расстрелами и другими
насильственными акциями со стороны властей. Сельское хозяйство в
данных условиях, при отсутствии заинтересованности работников в
результатах своего труда, не могло прогрессировать, вследствие чего
наступили
серьезные
кризисные
явления,
что
наглядно
подтвердилось после окончания войны.
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ТҮИІН
Мақалада ¥лы Отан соғысы кезінде жэне одан кейінгі кезеңдегі
Ақтөбе облысындағы ауыл шаруашылығының хал-жағдайы жөнінде.
мәлімет беріледі. Бұл кезең жаппай репрессия уақыты болғандықтан,
ауыл шаруашылығы экономикалық заңдарға сэйкес емес, өкімет
тарапынан қудалау, күш қолдану сияқты шаралармен дамыган.
Жұмысшылар оз еңбегінің нэтижелеріне қызығушылық білдіре алмады,
сондықтан соғыстан кейінгі кезеңде ауыл шаруашылығы дағдарысқа
ұшырады.
RESUME
This article informs about the conditions of agriculture in the Aktobe
oblast during and after the World Patriotic War. This time was the time of
mass punitive measures. That is why the agriculture developed not according
to the economical principles, but with great pressing, violence and cruelty.
Workers were not interested in the results of their work, and after the war there
began great crisis in the development of the agriculture.
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ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PC АЛИЕВА Ж. А.
АН АТ ОМИЯЛЫҚ ТЕРМИНДЕР ЖАСАЛУЫНЫҢ
КОГНИТИВТІК-ПРАГМАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ
Кез келген ғылым саласын бейнелейтін терминдердің тілдік
табиғатын тану үшін кешенді, жүйелі түрдегі зерттеу жүмысын жүргізу
кажеттілігі қазіргі таңдағы тіл гылымының жаңа бағыттарымен тығыз
байланысты. Бүған бүкіл рухани қазынасын жинақтап сақтайтын ұлттық
тілді халықтың тарихымен, мэдениетімен, ой танымымен, жан ілімімен
бірлікте қарау мәселесі тіл ғылымында өзіндік оріс алыи келе жатқан
этнолингвистика,
психолингвистика,
когнитивтік
лингвистика,
лингвомэдениеттану, лингвистикалық елтану ғылымдарының пайда
болуына негіз болды. Бүл ғылымдардың тыгыз қарым-қатынаста болуы
тілдің құрылымдық. жүмсалымдық жүйесінің кешенді үлгілерін
айқындауды мақсат етеді. Бүл жагдай казіргі таңдагы мемлекеттік
мэртебесіне сәйкес элеуметтік, қоғамдық, коммуникативтік қызметі
ерекше озектелу үстіндегі қазақ тіліндегі терминологиялық жүйеге де
тікелей қатысты. Осы орайда қазіргі кездегі қазақ тіл білімі метатілінің
бір қүрамдас болігі, жеке бір терминологияльщ жүйе, жаңа ғылым саласы
- аударматану терминологиясын даралап, когнитивтік-семантикалық
кұрылымын зерттеудің маңыздылығы оте зор.
Адамзат
озін
қоршаган шындықты, элемдегі сан алуан құбылыстарды санада
калыптастырып қана қоймайды, оған жауап қайырады, ақпаратты озінше
жаңғыртып, жаңа -сапада қайта жасауга саналы-санасыз күйде талпыныс
жасайды, оңдейді, қорытады, баға береді, тэжірибеде қолданады,
бүлардың тұтас корінісі ретінде ғаламның тілдік бейнесі жасалады.. Осы
кагидага сәйкес терминдерді де адамның табиғи танымына белгілі
деңгейде олшем бола алатын когнитивтік қүрылым ретінде арнайы
карастырамыз. Термин біздің зерттеуімізде субъектінің қабылдауы,
ойлауы, танымы жэне практикалық әрекеті аркылы тілде түтылған
білімдердің байланысы, адам санасында галамныіі ғылыми бейнесіндегі
үйғарылған түсінігі ретінде анықталады. Сонымсн катар, бүл тектес
зерттеулер тілдік қүрылымды тереңдеп қарастыруды мақсат етеді.
өйткені қазіріі кезде тілді антропоозектік бағытта зертеу гілді «оз
ішінде» гана емес, тілден тыс, яғни, ақиқат шындықпен тығыз
байланыста қарауды қажет етеді.
Когнитивтік лингвистика
терминдерді зерттеуде- жаңа бағьтгтарға жол ашады. Өйткені бүған
дейінгі дәстүрлі семантикалық, жүйелі-күрылымдық парадигмалар жоққа
шыгарылмай, қайта керісінше, терминологиялық процестерді жаңа
түргыдан зерттеп ұғынуға үмтылыс жасайды. Когнитивтік лингвистика
жалпы лингвистиканың аумағынан шыға отырып, философия,
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психология, логика, элеуметтану пэндерімен байланыс
жасап, осы саладағы ғылымның ауқымын кецейтеді.
Терминдер - озіндік құрылымдық, семантикалық,
деривациялық, функционалдык ерекшеліктері бар тілдің өзгеше
категориясы. Аталған ерекшеліктерді ескерусіз термин жасау, басқа
тілден терминдер алу, калькалау, терминдерді ұтымды қолдану мүмкін
емес. Терминдер адам қызметінің ерекше түрін атап көрсететін болса, ең
алдымен, ғылыми, кэсіби деңгейлерін айқьшдайды. Сондықтан
терминдер ғылым мен техниканың, кэсіби жэне өндірістік салалардың,
ғылыми таным мен әлем көрінісінің дамуын бейнелейді. Терминдер мен
терминологиялық жүйелер қоғамның элеумеггік қүрылымының біртекті
еместігін, әр түрлі топтарға, бірлестіктерге болініп, эрқайсысының өз
тілі, өзіне ғана тэн әрі түсінікті терминологиясы барлығын айқындайды.
Термин
тілдің
ерекше
негізін
құрайды,
себебі
терминсіз,
терминологиялық жүйесіз бірде-бір гылымның, техиикалық, кэсіби,
өндірістік саланың дамуы мүмкін емес. Ягни, терминдерде элем түсінігі
жайлы арнайы білім, үғымдар қамтылған, сонымен қатар, терминдер
адамның ойлау қабілетінің, танымының, ақиқат шындықтың бейнеленуі
мен көрінісінің ерекше бір түрдегі негізін сипаттайды. Әр ұлт тілінде
дүние, элем туралы түсініктер, үғымдар түрлі тілдік фактілер арқылы
' таңбаланып, қоршаған әлемнің тілдік бейнесі, негізінен, адамдар
санасындағы дүниенің логикалық бейнеленуі жағынан үқсас болыгі
келеді. Құбылыстар арасындағы ұксастықтар ұғым категорияларын
жасайтын лексемалардың толығуына эсер етеді. Сол үғым түрлерінің
түтастай алғандағы атаулары тілдің негізін құраса, қүбылыстардың
тілдегі бейнесінен үлт ерекшеліктерін танып-білуге болады.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена когнитивно - прагматической
характеристике анатомических терминов. Чтобы понять природу языка,
необходимо систематическое проведение исследовательских работ,
которые тесно связаны с новыми направлениями наукой о языке.
RESUME
This article is devoted to cognitive - pragmatically investigating of the
medical terms. Another to understand each part of the science there is a need
of profound studying. Nowadays it is one of the ways of studying the
language.
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ҚОЖАҚОВА Г.Қ.
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ӘЙЕЛ ТҰЖЫРЫМЫНЫҢ
БЕЙВЕРБАЛДЫ АМАЛДАР АРҚЫЛЫ БЕРІЛУІ
Әрбір тіл өзіне тэи белгілері. қасиеттері бар ғажайып құбылыс.
Сондай-ақ, халық, ұлт мэдениетінің айкын белгі-нышандары, қыр-сыры
тілінде бейнеленеді. Адам баласы өмірге келгеннен бастап осы ана тілін
үйренумен қатар туған халқының мәдениетін, салт-дэстүрін, әдет-ғұрпын
■да бойына сіңірумен жетіледі жэне ез ортасының тіліне тэн қимылэрекет, ым-ишараны қолданады.
Ым-ишара ■тілдері - кинесикалық негізі бар (дене қимылы,
мимика) коммуникативтік жүйелер, яғни кинетикалық тілдер. Ғалымдар
ым-ишарат тілін адамдардың қатынас қүралының алғашқы түрі, дыбыс
тілі ым-ишарат тілінен кейін шыккан деген пайымдаулар айтады. Қазіргі
кезде кез-келген тілде ым тілі жэне бет-әлпет қимылы (мимика)
коммуникациялы, экспрессивті т.б. қарым-қатынасқа толықтыру, үстеме
ретінде кең қолданьшады. Осьщан-ак қарым-қатынастағы бейвербалды
амалдардың, яғни ым мен ишарат, дене қимылдарының коммуникативтік
ыкпалының зор екендігін көруге болады.
Зерттеуші Ж.Нұрсұлтанқызы бейвербалды амалдарды вербалды
амалдарды
толықтырып,
оларға
қосымша
мағыыа
үстейтін,
коммуникативтік актіні жалғастыруға қызмет ететін. адамдардың өзара
түсінісуін камтамасыз етуге көмектесетін қарым-қатынастың түрі деп
баға береді [1, 8].
Сонымен қатар ғалым Б.Момынова соңғы кездегі зерттеулердің
нәтижелері адамдар арасындағы қарым-қатынастың 7 гіайызы вербальды
(сөздер, фразалар, сөйлемдер), 33 пайызы вокальды (интонация, дауыс
ырғағы, дауыс немесе дыбыс эуезділігі, екпіні мен қарқыны т.б) және 55
пайызы бейвербалды (дене тілі немесе ым мен ишарат) элементтер
арқылы жүзеге асатындығын нақты дәлелдегенін атап корсетеді [2, 4-7].
Әрбір үлттың, этникалық үжымның, элеуметтік жэне мәдени
топтың ым-ишараны қолданылу эдісі бірдей болғанымен, олардың
семантикалық мэні басқа болуы мүмкін. Осы күиге дейін ым-ишара, бетәлпет, дене қимылы коғамдық және жеке жоралғыларда қызмет етіп, эр
үлт омірінің ажырамас бөлігі болып келеді.
Бейвербалды
компоненттер
еркектер
мен
эйелдер
қарым-қатынасында ерекшеленіп, эрқайсысына тэн белғілі бір жүйе
қалыптастырады. Әйелдерге жоғары сезімталдық тэн болғандықтан
олардың қарым-қатынаста бейвербальды әрекеттерді пайдалануы мен
түсіну қабілеттері жоғары болып келеді.
Әйелдерге «ернін сылп еткізу», «астыңгы ерши тістеу», «бетін
шымшу», «сұк саусагымен бетін сызу», «қос бүйірін таяну», «шашыи
жаю», «шашын жұлу», «цасын керу» т.б. сияқты кинемалар тэн болса,
ал ер адамдар қарым-қатынаста «қабагьш түкситу», «алақанын
ысқылау», «өз алаңанын согу», «сацалмұртын сипау», «сақалын
шошайту», «муртыиан күлу», «желкесін қасу», «кеудесіне цолын қою»,
«төс қашстыру», «малдас қурып отыру», «цамиіы тастау» т.б.
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бейвербальды амалдарды қолданады. Ортақ қимылдар
ретінде щ ол бүлгап шақыру», «жагасын үстау», «басын
изеу», «мұрньін шуйіру», «ала көзімен қарау», «санын
согу», «ңолын шапалацтау», «таңдайын цагу» т.б. сияқты ымишараттарды атауға болады
Тілдесімдегі бейвербалды амалдар арқылы тек ақпарат алып қана
коймай, сонымен бірге қарым-қатынас жасаушының көңіл-күйіи де, ягпи
оның ашулы/ренжулі, куанышты, қайғылы, мұңлы екенін немесе
таңданыс пен қорқынышын, бір нэрсені жақтырмай болмаса, керісінше,
колдап түрғанын байқауға болады. Мысалы, әйел адамдар күйзелгенде
саусақтарын сыртылдатып, қысылғанда сакшіаларын айналдырът,
шарфтары мен желпуіштерін қимылдатып,
таңданғанда немесе
шошынғанда жсігасын үстау, сұқ саусагымен бетін сызу, қорқыныштан
алацандарымен көзін жауып, үялғанда бетін шымшу, бетін көлегейлеу,
жақыны қайтыс болтан әйелдің бетін тырнау. ищшын жаю, шашыи
жүлу, цос бүйірін таяну т.б. сияқты кинемаларды пайдаланатындығын
білеміз. Ал ерлер қиналған, қысылған жағдайда'галстуктерін босатып,
қаііта тартып, көйлек түймелерін агытып, қол сагатын бүрап,
пиджактерінің түймелерін бір агытып, бір түймелеп, темекілерін
мыжып, ашуланғанда үстелдің үстін жүдырыгьімен үргылап кетеді.
Қазақ халқының қарым-қатынас жасау барысында
рухани
мәдениетіне, таным, талғамына сай үлттық болмысты танытатын
бейвербалды амалдардың кездесетіндігін білеміз. Мысалы, кос қолдап
амандасу, иіліп сәлем беру, төс цагыстыру, т.б. кинемалары. Ер адамдар
кос қолдап, төс қагыстырып амандасса, қыз-келіншек, әйел адамдар
бір-бірімен қүшақтасып, сүйісіп, үлкен әжелер
жасы кішінің
маңдайынан, колынан суйіп амандасып. жас келіндердің ата-енелеріие,
озінен үлкен кісілерге тізесін сәл бүгіп, қолын айңастырып тізесіиің
устіне қойып, басып иіп сәлемдесу дәстүрі бар.
Қазақ халқының түрмыс-тіршілігінде қалыптасқан ежелгі
салт-дэстүрдің бірі - қайтыс болған адамды жоктау. Күйеуі, баласы,
жақыны қайтыс болып, қаралы болған әйел шашын жайып, шашып
жүлып, бетіи жыртады, ал жақындары екі бүйірін қос қолдарымен
таянып,
аңырап
жылайды.
Ал
күнделікті
өмірде
бұндай
паралингвистикалық
амалдарды
жаман
ырым
деп
бағалап.
қыз-келіншектердің, эйелдердің пайдалануына тыйым салынган.
Әйел адамдар қарым-қатынасында қалыптасқан бейвербалды
амалдардың ең коп тарағаны - «ернін шыгару» (эжуалау, келеке ету),
«ернін шүйіру»,
«ернін иіыгару» (менсінбеу), «ерпін тістеу»
(қиналғанда) т.б. Сонымен қатар «иіымшу, цыршу» қимылдары әйел
адамдардың, қыз балалардың жас баланы тентеқтігі үшін жазалау
мақсатында қолданылады.
Кей жағдайларда созбеи жеткізе алмайтын эмоцияны, сезімді ымишарат. дене қимылы аркылы жеткізу оңайға түседі. Ым-ишарат, әдетғүрып ежелгі ата-бабаларымыздың салт, эдеп, таным саласындағы
ғасырлар бойы жинақталған, салт-дэстүрде корініс тапқан халықтың бай
казыналары болып есепгеледі.
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РЕЗЮМЕ
Статья
посвящена
невербальным
способам
выражения
отношений, настроения у женщин. Наиболее часто женщины имеют
привычку покусывать нижнюю губу, распускать волосы, вырывать
пряди волос, щипать за щеки, делать поклон перед родней мужа и.т.д.
Все это является неотьемлемой частью национальных традиций.
RESUME
This article is devoted to non-verbal ways of expressing relations and
mood of a woman. Frequently women tend to cut one's hair, touch one’s
cheeks, to give a bow to the husband’s relatives, etc. These unverbal ways of
expressing feelings are considered to be a significant part of nation’s wealth
and traditions.
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МОЛДАШЕВА Л.
ҚАЛАМГЕР ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ КӨРКЕМДІК ШЕШІМІ
Тобық Жармагамбетов шығармаларының өзіндік ерекшеліктері
мен көркемдік қуатын тану жазушының азаматтық, рухани дүниесін
анықтап, оның адамгершілік, дүниетанымдық ізденістерін тереңірек
зерттеу үшін қажет. ІПығармадағы көркем тулға арқылы қоғамдық
проблема жэне қоғамдағы жағдай бейнеленеді. Шығармадағы ойды оқиға
желісі арқылы өрбіте отырып, жазушының образды ашудагы қолданған
коркемдік эдіс - тәсілдері ( пейзаж, диалог, монолог, портрет, т.б ) оньщ
өзіндік стилін аңдатады. Осы жолда көркемдік қүралдарды орнымен
пайдалану, қаламгердің басты табысы екені даусыз. Коркемдік
күралдарды қолдана отырып, жазушы оның адамгершілік ішкі дүниесін
барынша терең аша алады.
Жазушы озі суреттеген кейіпкерлердің көңіл — күйін, ішкі
адамгершілік әлемін танытуда қолданылатын көркемдік тэсілдердің бірі
- пейзаж. Тобық суреттеген табигат коріністері оқигаларды дамытуда
каһарманның озіндік қырын ашуда, шыгарманың эмоционалдық қуатын
күшейте бейнелеуде негізгі көркемдік құрал.
Жшхпы қай жазушы болмасын табигат көрінісін көтерілген
мэселеге, кейіпкердің психологиясына сэйкес бейнелейді жэне эр
жазушы оны шыгармаларында эр түрлі сипатта қолданады. Осы орайда
Тобық Жармагамбетов пейзаждары өзіне тэн шеберлікпен шебер
қиюластырылған. Тобықтың шығармаларының бір ерекшелігі қай қайысының да табигатпен үндесіп жатқанын байқаймыз. Алгашқы
танымал болған «Отамалысынан» бастап, үлкен - үлкен повестерінің де
тақырыбы да табигат көрінісі атауларымен аталган, Айталық, «Қара
жаңбыр», «Нэзік бұлттар», «Сентябрь түні», «Ақ жауын «Бәйтеректің
жас шагы» деп аталатын шыгармачары осы сөзімізге куэ. Осы орайда
Тобық Жармағамбетовтің пейзаждары өзіне тэн шеберлік гэсілдерімен
проза жанрына қосқан үлесі деуімізге болады. Тобық адамды табигаттың
төл перзенті ретін де ana отырып, табигат ней адамның тамырластығын
сипаттауды басты нысана етіп алады. Жазушы бейнелеген оқига да,
уақьттқа байланысты табигатта да түрленіп отырады.
Жазушының алгашқы туындысының бірі «Отамалы» эңгімесінде
бес күнгі боран бастан аяқ жанды бейнеде керініп, кейігікердің ішкі жан
дүниесімен бірлікте алынган.
«Пейзаж жазушының стилін белгілейді. Ал стиль - адам. Пейзаж
образ сырын ашады. Ал образ - адам»[1, 92] -деген
Зейнолла
Қабдоловтың
пікіріне сүйенсек, жазушы Отамалы басындағы
күйзелістер мен ішкі сезімдік көңіл - күйін гана табигатпен
байланыстырып қоймай, қоғамның да даму процесін корсетеді. Бес күн
боранмен алысқан Отамаіының алгашқы күнін жазушы былай
бейнелейді.
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«...Таңға жақын, қайдан келгені белгісіз, бір
мыжырайған төбенің баурайынан ызгырык жел кенеттен
қойлар мен Отамалыға лап берді. Жел шекпеннің шетін
көтеріп, бөз көйлекті дүрілдетіп, Отамалының бүйірінен өтіп кетті. Ол
бірдеме деп күбірете қалды. Әлгі жел жалғыз келген жоқ екен, аспанның
сол жақ шетіндегі жүлдыздар жайын жүтқан шабақтардай жоғала берді.
Отамалы енді қойдың алдына шықты. Итін дауыстап
шақырып, оны ық жакка жөнелтті. Бірақ қойлар шашыраңқырап кеткен
екен, тез қайырылып болмады. Аспандағы жұлдыздар сөнгіштеп жатыр.
Бұлттар жабылған түндіктей аспанды бүркей берді. Міне, Жетіқарақшы
да жүтылды».[2, 23] Бұл үзіндіде жазушы кенет болған суық желді айта
отырып, кейіпкер басына келген қасіретті де ескерткендей.
Жетіқарақшының жүтылуы мен аспандағы жайма - шуақ түрған
жулдыздардың жоғалуы да соның куэсіндей. Автор осылай суреттей
отырып, Отамалының өшуге айналған өмірін білдіреді. Жазушы табиғат
дүлейін кейіпкердің жан дүниесімен бірлікте суреттейді. Отамалы ыққан
қойдың соңынан еріп отырып, көз алдына бірде өзінің өмір бойы түрған
лашығын, бірде Жапан байдың ағыл - тегіл түрмысын елестетеді. Осы
борандай тек қатыгездіклен ғана өткен омірін елестетеді. Сонымен бірге
боран мен желді жанды бейнеде, яғни кейіптеу түрінде жеткізіп
оқушыны да бейне бір боран ішінде жүргендей сезімде қалдырады.
Мысалы: «Жел енді тілдерін жалақтатып, Отамалының тізесін,
бетін,шекгіеиін, етегінің қонышын жалап келеді. Қазір өзі би, өзі қүдай.
Сонысына масаттанғандай кейде сықылықтап күледі. Сосын ашу
шақырып, барпылдап ала жөнеледі. Енді бірде қаьарланып қорқытқысы
келгендей эр түрлі үнге салады. Сол кезде маңай біресе бүралқы иттің
ұлығанындай. біресе тағы мысықтың мауыкканындай, біресе су өгіздің
ыңыранғанындай дыбыстарға толып кетеді. Бэрін жасап, бэрін игеріп.
бағындырып. тұр. Тек күші келмейтін бір заты - караңғылық. Сондықтан
оны көтеріп тастай алмай, эзірше осы қара бояудың ара - арасымен
зулап, денесіне соның күйесін жаға ызгиды» [3, 28-29] - деген жолдарда
суреткер алай-дүлей соққан боранның жанды бейнесін үлкен
тебіреніспен бейнелейді. Басты пейзаж ретінде боранды қайталай
отырып, Отамалы характерін аша түседі. Жаратылысында шыдамды,
қиындықтан қорықпайтын Отамалыны суреткер боранмен жалғыз өзін
айқастыра отырып, басына салган тауқыметпен бетпе-бет омір бойы
шарпысқанын, адал, эділдік іздеген жолда қандай кедергілерге болсын
төзе білетін қайратты жан екенін бейнелейді. Отамалы долдана соққан
боранмен ғана емес, омір бойы өзін айналдырған қатал тағдырмен
арпалысады.
Жазушы табиғатқа жан бітіріп, оның әр түрлі көріністерін эр қилы
мазмүнды образдар арқылы бейнелей отырып. кейіпкер жан дүниесіндегіболын жатқан арпалысты да біртүтастыкта суретгейді. Атап айтар
болсақ, шығармадан мынадай үзінді келтіре кетейік.
«Отамалының денесінде ыстық қан ойнап кетті. Беті балбырап,
тізесі ысыды. Қолдарына эл кіргізді. Шекпенін шешіп, былай алып
қойды. Ондағы ойы - сыртындағы жел жібермейгін қатқан мүзын ерітіп
алмау. Отамалыны үііқы мен көмескі ойлар шырмап, денесін балбырата
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берді. Сақалындағы қатқан мұзы еріп, иегінен су болып
акты. Отамалы өзінің ескі ошағын еске алды. Тап кетер
күні кеште ошақгың жанында осылай отырып еді - ау.
Көзін гүрлеп жанып жатқан қамыстан айырмай, өткен өмірін ойша бір
сүзіп өтті. Адам дегеннің өмірі жыланның бойында қысқа екен ғой. Бірак
соның өзі түнып түрған азап, азап, азап...» [4, 30]
Міне, осылайша өмірі тек азаппен өткен Отамалы тағы да
табигаттың дүлей боранымен соңғы сәтте тагы да жалғыз алысты. Халық
тағдыры аталған шығарма туралы сыншы, ғалым Зейнолла Серікқалиев:
«Осыншама жұпыны, бүйығы адамның бойында қаншама алапат қайрат
бар. Отамалы долы боранмен ғана емес, мейірімсіз тағдырдьщ озімен
жағасынан үстап арпалысты. Омірінің ақтық сәтінде адамдык, пенделік
үлкен қүдіретін корсетті «Қайдасың тас жүрек! Буындырайын!
Тоқтаңдар иттер тоқтандар!» Желге қанатын жайып, Отамалы үшып
түсті. Бүл - оның соңғы айбары, кокірегі қарс айырылған соңғы жалыны,
әліктей бозарып откен омірге үлы қарсылығы» [5, 40] деген пікіріне
сүйене отырып, тағдырдан қаншама қаталдық көрсе де налымаған,
керісінше қасқая қарап. қарсы түра білген өр мінезді қазақ азаматын
кореміз.
«Отамалы» әңгімесінде пейзаж кейіпкер коңіл - күйімен бірлікте
алынып суреттелсе, ал «Ақ жауын», «Сентябрь түні» повестерінде
табигат коріністерін уақыт тынысынан, кейіпкерлердің жағдайынан
хабардар ету үшін пайдаланады.
Айталық, «Ақ жауын» повесі жапан түзде бір ұрттам суға зәру
болып келе жатқан жолаушыларды суреттеуден басталады. Бұлар
колхоздастыру жылдарында елден безіп жан - жаққа бытырап кеткен
халықты елге қайтару мақсатында жүрген жас коммунистер болатьш.
Бірақ олар су іздеп жүріп, жау колына түседі. Жау жағының басшысы
болып жүрген Жаңбыршы мен Таңжарық тұтқындарды осы топтың
басшысы Отебергеннің қолымен өлтірмекші болады. Түн ішінде бір топ
жолдастарын атпақшьг болган Отебергеннің бейнесін жазушы былай
бейнелейді.
«Аспанның ай туған жағы қып - қызыл. Ортеніп, алаулап, қан
қызылданып келеді. Білмеген адам орт екен деп те қалады. Міне, әуелі
шеті корінді де, енді жайлап котеріле берді. Алда болар уақиғаларға куэ
болу үшін келе жаткан сияқты. Бетінде қан дағы коп. Қыгі - қызыл. Куә...
Бірақ ол кімге нені жеткізеді? Безеріп шығып, бозарып жоғалып кетпей
ме?» [6, 120].
Mine, бүл кездегі табигат та Отебергенмен бірге қайгырып, алда
болатын қантөгісті бейнелеп түргандай. Қыршынынан қиылған
жастардың қанға боялған сәттерінен хабар бергендей, айдың беті де
дактарға толып кеткен. Қаралы оқиғаға куэ болган табигат пен омірмен
қоштаскалы түрган жастардың тагдыры озара үндестік тапқан. «Айдың
беті тағы өзгерді. Қызыл шоқ сияқтанып барады» деген жолдарда айды
образга айналдырып суреттейді. Сойтсе де, көз алдымызга жанды
суреттерді экеледі.
Повестің соңьі жауларынан аман-есен қүтылып. елге келе
жатқан Өтебергендерді бейнелеумен аяқталады. Мүнда да жазушы
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табиғат пен кейіпкерлер тағдырын шебер байланыстырады.
Яғни түндегі бетін қан басқан ай жоқ, керісінше осы
топтың аман — сау қайтып келе жатқанына мейірлене
қуанған табиғат бар. Аспанға бұлт үйіріліп көптен күткен несер жауын
басталды. Өткен қанды оқиғалардың ізін өшірейін дегендей жаңбыр
тамшыларын жазушы былай бейнелейді: «Міне, келді. Жазғы жауын осы
азғантай күнің ішіиде бастаи өткен бүкіл азаптың ауырлығы мен
жүректегі күйік. қайғының бэріы жеңілдете жуып өтейін дегендей, осы
қазіргі күй мен кешегі күйдің, сезімнің екі хэлінің арасына ақ перде
болып түсейін дегендей қүяды» [7,182]. 1930 жылдардағы тарихи
маңызы оте жоғары оқиғалардың сэтті аяқталуын бейнелейтін
шыгармалардың осылай аяқталуы да коңілге қонымды, сэтті шыққан
туынды деуімізге болады.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию художественных приемов в
произведениях писателя Тобыка Жармагамбетова. С помощью этих
проемов писатель описывает актуальные проблемы общества и его
состояние. Повествуя определенные события, образы, Т.Жармагамбетов
использует пейзажи, диалоги, монологи, портреты и т.д., и во всем
прослеживается особый стиль автора, его неповторимость и
самобытность.
RESUME
The article is devoted to research of artistic devices in compositions of
Tobyk Zharmagambetov. The writer describes the urgent problems of the
society, its condition by using such devices. Telling about the definite events,
people, the author uses such devices as landscape, dialogues, monologues,
portraits and etc., and everything shows his individual style of writing, its
peculiarities and specific features.
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КӨРТЕНБ.
ҒАРИФОЛЛА ҚҰРМАНҒАЛИЕВТІҢ ӘНШІЛІК МЕКТЕБІН
САБАҚТАСТЫРУДАҒЫ ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКАНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, этнограф,
педагог Ғарифолла Қүрмангалиевтің орындаушылық мэнері - этностық
мэдени генофондымызға косылған дэстүрлі әншілік мектептің озық
үлгісінің бірі екені белгілі. Олай болса, оны үрпақ тэрбиесінде
пайдаианып жалгастыру - қажеттілік. Ән созып. жыр айту өнерін
индивидті элеуметтендірудің негізгі қүралдары қатарында қолдану бұрынғылардан келе жатқан сабақтастық, дэстүр еді. Енді осы
гүрғыдағы кейбір мэселелерді таразыламақпыз.
Сан алуан дәстүрлеріміз ғасырлар бойы халықтық педагогика
тағылымдары арқылы сабактасты. Оның адам бойында өмірде аса қажет
әдет-дағдыларды қалыптастырар өзіндік амалдары мол еді. Ол - ұрпаққа
тәрбие беру ісінде үлкен роль атқарды. Атқара да бермек.
Халықтық педагогика - үлттық тэжірибелер мен тагылымдар
жиынтыгы, тәлім-тәрбие мұратына жетудің нүсқа жолы-тын.
Қазақ жүртының багзыдан желі тартқан энші - жыршылыққа баулу
педагогикаеы озгеше бітімімен дараланады. Оның әдіс-тәсілдері
материалдарды жадта үстап қалуын қамтамасыз ететін процестермен,
ягни, есту қабілеті арқылы қабылдау барысында музыкалы дыбыстың
жогаргы күшін, биіктігін, ұзақтығын, тембрін қапысыз тани білу,
■ажыратып үгын алу қасиеттерімен үштасады, жүзеге асырылады.
Бүрынгы энші-жыршылардың бэрі осы жолдан, осы үрдістен өткен.
Бүған олардың шығармашылық омірі, қалдырған деректері нақты мысал
- куәлік болады.
«Қырымиың кырық батырын» жырлап откен атақты Мүрын жырау
былай дейді. өзінің үстаздарының бірі - Мүрат Мөңкеұлы турасында:
«Маган жыр үйреткенде Мұрат ақын екі түрлі эдіс қолданды. Бірінші
эдісі: - Ол ісісі етікші болатын. ¥сақ-түйек жүмыстарын маган істетеді
де, өзі тігіп отырып, айтылатын жырдың шыгу тарихын маган түсіндіріп
айтып береді. Содан кейін: - Ал, бала, енді дайындал, жыр толгауына
ілесіп отыруга эзір бол, - деп ескертеді.
Бір кезде эдемі, жүмсақ қоңыр дауыспен сайрай жөнелер еді. Мен
ақынның ыргағына ілесіп, іштей қосылып отырамын. Бүл эдісті көбіне
қысты күні қолданар еді. Ал жазды күні шөп шабу, егін ору, жылқы бағу
сияқты жүмыстарды жақсы көретін. Ондайда мені қасынан
калдырмайтын. Кең сахарага шыққан соң ақын ерекше коңілденіп,
масайрап кетер еді. Даусы да шабытгы, тартымды болып шыгатын.
Бүгін мына жырды бастаймыз, - деп тагы да айтылмыш жырдьпд
тарихын қысқаша айтып береді де, жыр тиегін агытып, аңырата
жөнеледі. «Үніңді шығарып, маған қосылып отыр! » - деп ескертіп
алатын. Мен де акын сынынан оту үшін барымды салыи багамын. Бір
кереметі, жыр айтқанда эр сөзін сабырлы, салмақты, терең ойлы
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«Тыңдасаң да - тыңдамасаң да - тыңда» дегендей шегелеп,
шегендеп айтар еді. Менің бір байқағаным. кыстай үйде
отырып үйренген жырларымнан сахарада жүріп үйренген
жырларды тез айтып жаттығып кеттім... Мен Мүрат ақыннан тек қана
жыр үйреніп койғаным жоқ, сонымен қатар еңбеккерлікке де үйрендім,
қамқорым болған ақынға еріп жүріп шоп те шаптым. егін де ордым, бау
да байладым, жылқы да бақтым....Қандай үзақ жырларды үш қайтара
тыңдағаннан кейін. өздеріне домбыраға косып түгелдей айтып беретін
едім. Күндіз қолым еңбекпен жарысса, көкірегім күндіз-түні жыр
ағынымен жарысар еді. Соган ұстаздарым қуанып: «Сенің иең бар
жыршысың» деп багалар еді. Жаттан үйренген жырларымды ай бойы
айтқызып, тыңдап, сарапқа салар еді. Нүрым, Қашаған, Мүрат
ақындардан үйренген отыз алты жырдың отыз алты мақамы бар. Әрбір
жырды өзіне лайық әр түрлі сарынмен айтсаң, тыңдаушылар жалықпай,
қүмарлана тыңдайды деп үйрететін де солар болатын» [1, 252-253].
1983-85 жылдары Республикалық эстрада-цирк өнері студиясында
оқып жүргенде ұстаз Ғарифолла Құрманғалиевтің шэкірттеріне, біздерге
баяндаган мына мэліметінен де халықтық педагогика болмысын тани
түсеміз.
«Ә нді, - дейтін ол, - Мүхиттың немересі Шайкыдан үйрендім. Торы
төбел аты болды оның. Баламын. Қайда той - топыр сонда әкететін
мінгестіріп. Жазық далага шыққан соң эн салады. Дауысы сұмдық еді.
Үнімді үш тыныс алып барып теңестіретінмін... Шайқы эыді салған
сайын: «Ал, Ғарифолла, енді сен айт», - деп маған қайталаттырып
отыратын. Мен қайыра қайталап бергенде, марқүм риза боп, бауырына
қысатын...
Жарылқаган, Нүрмахан, Әбуғалидің Құмары сынды атақты
жыршыларды да көрдім. Тыңдадым. Босагада отырып-ақ олардың
саздарын қагып алатынмын».
Келтірілген
бүл
мэліметтер багзылық педагогиканың амалжолдарынан маглүматтар береді.
Ән - жырдың сазды әуезін осылайша тікелей бетпе-бет үйрену
тәсілі - эуенді айқын түйсінуге, нота арқылы еш көрсетуге келмейтін
айшықты дыбыстарды, дауыс бояуын анық естіп, сезініп ,оның куэсі
болуга толық мүмкіндік туғызатьшы талассыз шындық.
Бүл пікірімізді ҚР еңбек сіңірген қайраткері, профессор Айтжан
ІЪқтаганның мына сөзі де растап қуаттай түееді: «Қазіргі шэкірттер
Динаны, Оразгалиды, Қалиды, Нэбиді тыңдамай-ақ домбырашы болгысы
келеді. Қазіргі шэкірт неге қагазга бейім? Нота бермей күйтабақ берсе
мың рет тыңдап ала алмайтын бейшара. Осының себебі неден?
Көкірегімен күйді сезе алатын адаының бірде біреуі мен «Күй көз үшін
емес, қүлак үшін, жүрек үшін жаратылган» десем дауласа қоймас деп
ойлаймын. ...көбінесе нотамен гана ойнайтын оқушыларды тэрбиелеп
шыгардық. Нота үйрену сонша керек болса, қазақтың ескі замандагы
домбырашылары іргеде түрган қытайдың сандық нотасын алуга өресі
жетер еді. Бірак көшпелі халық ешқандай ногапы алган жоқ, қабылдаган
жоқ, қүлақпен естіп, көкірекпен үгынып, сол аталар салган қасқа жолмен
жүре берді. Жүре беру керек еді. Бірақ қасіретімізге орай бізге батыс
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еуропа мәдениеті келді. Сол мэдениетпен бірге шыгыс,
оның ішінде қазақтың мәдениетіне мүлдем жат, дыбысты
көзбен түйсіну дэстүрі келді, - дей келіп білікті үстаз одан
эрі, - нота үйрену қалсын, сақталсын, бірақ нота жазу мэдениеті кейін
келген... соған сәйкес орньтн тапсын. Ал күй үйренудегі байырғы дэстүр,
күйді көзбен емес құлақпен тыңдау дәстүрі. сол арқылы эрбір дыбысты
мидан, жүректен откізіп сіңіру - қазақтың тол дэстүрі деп танылсын
жэне бірінші ретке қойылсын. Ал енді нақгы педагогика саласында бүл
мәселе қалай шешілуі керек? Қүдайга шүкір... ұлы орындаушылардың өзі
болмаса да көзі бар. Таспага түсірілген, күйтабақтарға жазылган күйлері
бар. ¥рпақ санасы... о бастагы сыны бұзылмаған, қуатты эрбір
дыбысының илеуі қанған, сұлу нұсқшіарды тыңдау арқылы қалыптасуы
керек», - дейді [2].
Бүл бүгінге дейін сабақтасып келген багзылық әншілік дәстүр
қалыбын үйрету, оқыту жагдайындағы да мэселе. Енді
соган
тоқталайық.
Музыкалық білім беруде халық педагогикасының жогарыда
Мүрын жырау, Ғарифолла баян еткен эдістері - үйренуші бойында мына
касиеггердің берік қальштасуына негіз қалайды:
а) дағды;
э) байқағыштық.
Дагды - эдепкіде саналы түрде орындауды қажет ететін әрекеттің
жаттыға беру нәтижесінде автомагты қалыптасуы болса, байқагыштық танымдық қүрылғы жэне соган сай шындықты қабылдауды
орнықтыратын қасиет. Анықтамасында: «Байқағыштық - заттың,
күбылыстың егжей-тегжейін аңғартатын адам қабілеті», - делінген [3,46].
Бұларды музыка, онер мектептерінде Ғарифолла Қүрмангалиевтің стильмэнері негізінде
апіылған кластарда
оқитын шәкірттерге оның
орындауында
жазылып
қалдырылган
фонотекамыздағы
халық
шығармаларын эр .сабақ үстінде элденеше рет тыңдата отырып, оқытушы
көмегімен олардың назарын мыиа жағдайларға аударту барысында
•орнықтырып дамыта түсуге болады :
а) мелодияның ладтық пішін-қүрылымын зерделету;
э)
эн фразаларындағы дауыс регистрін, дыбыс өлшемдерін, тыныс
алу кезеңдерін бағамдату;
б) үн тембрін, оның айшықтанып құлпыру қалыбын найымдатып
сезіндіру;
в) әуен үзінділеріндегі орындаушы дауысының динамикалық
дэрежесін үғындыру;
г) мәтін сөздерінің орфоэпиясын бажайлату;
д) аспап сүйемеліндегі қагыстарды , перне дыбыстарын
кадағалату.
Баяндап отырғаң жайттарды академик Ахмет Жүбановтың пікірі
де қуаттай түседі, ол: « ...музыканы қайталап көп тыңдау керек жэне сол
тыңдаган музыканы қайталап айтып дагдылану керек. Түгел айту қиын
болса, бөлшектеп, кайталап үйрену керек. Бүл слухтың (есту қабілеті Б.К.) дамуына үлкен жәрдем етеді. Кейбір қиын болгаи кездерде
аспаптың жэрдемі де тиеді. Қандай аспапты ойнай алатын болсаңыз, сол
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аспапта есіткен музыканы тартып көру керек. Бірақ соның
өзінде де үнемі дауысты қосып отыру қажет.
Біздің әндеріміздің езі де біркелкі болып келмейді.
...тыңдағанда осы жақтарын айыруға тырысу керек. Кейбір эндер өлең
шумағының екі жолымен бітіп қалады. Біреулерінде қайырма болады.
Біреулерінде қайырма орнына шумақтың соңғы жолы қайталанады. Ал
біреулері үш-төрт шумақ бойына кетеді. (Мыеалы, «Қорлан »,
«Алтыбасар», «Қаракөз» т.б.) Бір эндер қоңырлата басталады («Жайма
қоңыр», «Жай қоңыр»), бір эндер бірден шырқала басталады («Жанбота»,
«Бала Ораз»; «Ардақ»т.т.). Осыларды айыра білу керек. Сөйте-сөйте эн
тыңдауға адам машықтанады» - дейді [4, 470].
Демек. Fарифолланың эн салу мәнер-стилін үйренуге ден қойған
талапкерлерге
оның орындауында
шығармалар
жазылған.
бейнетаспаларды, үнтаспаларды мүмкіндігінше жиі тыңдатқан жөн.
Себебі осындай педагогикалық іс-эрекеттің негізінде шэкірт жадында
игерілмек эуенге қатысты елестер жақсы қалыптасады. «Елестету
дегеніміз - ол қазіргі сезім мүшелеріне тікелей эсер етпейтін, бірақ
бүрын олар белгілі бір формада қабылданған заттың сезімдік
образы», - дейді гылыми анықтамада [5, 234]. Мүның шығарманы
меңгеруге жұмыстану сэтінде оқушыға көп көмегін тигізері даусыз,
яғни, ол санада қабылдаудан пайда болған көру елестері арқылы
саусақтардың қимылына, пернелерде орналасу тәртібіне, қолдың
қағыстағы қозғалыс тұрпатына, ауыздьщ ашылып жабылуына, ал есту
елестері арқылы дыбыстың тембріне, айшықтанып құлпыру қалыбына,
созылу мөлшеріне т.б. имитация жасай отырып, соған ұксас әрекет
көрінісін қайталауға, эуез шығаруға талпьтнады. Өстіп үйренуші
бойында эн тыңдау мэдениеті бірте-бірте қалыптасып, музыкалық
қабілеті дами береді.
Қазақтың бүлбұл қызы Бибігүл 'Гөлегеновамен дауысыньщ
ерекшелігі жайында пікірлескенімізде: «Үнімнің биіктігі үшінші
октаваның ми нотасы. Мүнын негізі мынадан болар: экем Ахмет
домбырадан басқа да бірнеше аспапта ойнаған енерлі кісі еді.
Скрипканы да тартты. Дауысымның осы аспаптың тембріне үксастыгы,
биік болуы бала кезде коп тыңдап, жадымда мықты сақталып қалған
сол жағымды үнге еліктеуден де шығар», - деп еді бізге.
Әйгілі дарынның пікірі ойымызды толық бекітіп түр эрі ғылыми
анықтамаға сәйкес.
Ғарифолла Құрманғалиевті халық қүрметіне шексіз бөлеткен
оның эншілік мэдениеті, ягни орындаушылық мәнері мен дауыс
орнектері, кең диапазоны, өзгеше біткен үп саздылығы еді. Ал мұны
белгілі бір деңгейде сақтап сабақтастырудың негізі - шэкірттерге оқытып
меңгерту барысында жоғарыда саралап корсеткеніміздей, халықтық
иедагогиканың амал-тағылымдарын пайдалана отырып үйретуге
байланысты.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена народному артисту, лауреату государственной
премии, этнографу, педагогу Гарифолле Курмангалиеву, который
славился своим необычным тембром и широким диапазоном. Наша
задача - изучить глубже и привить его творчество молодому поколению.

RESUME
The article is devoted to the national artist, ethnograph, and teacher
Garifolla Kurmangaliev. The singer was famous for his unusual tembre and
wide diapazone. Our task is to study his creation deeper and teach it to our
young generation.
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ИЛЬЯСОВА Б.А.
АТАҚ-ЛАУАЗЫМ АТАУЛАРЫНЫҢ ЭТНОМӘДЕНИ МАЗМҰНЬІ
Қазак тіліндегі атақ-лауазым атауларын этнолингвистикальщ
тұргыдан зерделеу этнос тарихын, ол бастан кешірген тарихи
өзгерістерді, элеуметтік-экономикалық жагдайды, этнопсихологиялық
ерекшеліктерін, ойлау логикасын егжей-тегжейлі танып-білуге мүмкіндік
береді. Тіл білімі ғылымының бұл саласындағы зерггеулер XVIII-XIX
гасырлардан бастап көрініс бере бастаған антропоцентристік бағыттағы
ізденістер қатарына жататыны белгілі.
Лингвистикадағы антропоцешристік әдіс тілді адам болмысымен
бірлікте қарастыруды көздейді. Әлемдегі барлық құбылыстар адам
тэжірибесі мен құндылықтары тұрғысынан қарастырылады. Мэселен,
қазақ тілі лексикасының біз қарастырып отырған тобына жататын би
атауы туралы ұғымдар мен бағалаулардың мән-мағынасы, уәждері,
сайып келгенде, ұлтгық дүниетаным мен ұлттық менталитет негізінде
калыптасады.
Сондықтан да олар туралы мәліметтерді әртүрлі дереккөздерден
жинастырып, таратып-тарқатып айту, таныи-білу тек этнолингвистика
негізінде гаиа жүзеге асырылуы мүмкін. Өйткені бүл деректерде
халықтың жалпы биге деген көзқарасы, олардың жақсы-жаман касиеттері
жөнінде пікірі қалыптасады.
Осы тұста галым Н.Уәлидің атақ-лауазымга қатысты кейбір
атаулардың этномәдени мазмүны жөнінде айтқан пікірлерін томснде
келтіре кетуді жөн коріп отырмыз:
«Адам баласы сәби кезінен-ак ана сүтімен тілді, тілмен бірге
мәдениетті де қоса игереді. Мэдениеттің небір нәзік қырлары тілде
бейнеленеді. Әр тіл дүниені, адамды озінше корсетеді, озінше
бейнелейді.
Көркем мәтіндегі би созін лингвомәдени таңба ретінде алып
қараудың тиімді жағы бар. Өйткені аталмыш таңбада лингвистикалық
код та бар, мэдени-тарихи код га бар. Мэселен, би - «казак
қоғамындағы бүрын-соңды қалыптасқан эдет-ғұрып, салт-сананы оте
жетік білетін, созге шешен, өзі заңгер, өзі істің ақ-қарасын айқындап,
үкімін шығаратын сот (судья)» [1].
Батыр - «жаумен шайқастарда асқан ерлік жасаған, қарсыласынан
ешқашан тайсалмайтын, қаймықпайтын, өз намысын, ел намысын озгеге
таптатпайтын қанарман, ержүрек адам; жаумен шайқаста жеке ерлік
жасап, даңқы шыққан, сол үшін елдің қүрметіне боленген, ел ардақтаған
тұлға». Батыр «қолпаштау, котермелеу, «бэрекелді» мағынасында
айтылатын қаратпа сөз» (Тоқта, батыр! - деп Бсша би тоцтатыпты да,
бьілай депті; - Саугаңа жараса, не арман бар, ал батыр!).
Байырғы мәдени-тілдік ұжымның когнитивтік санасында батыр мәртебелі әлеуметтік топтың өкілі, бірақ биден мәртебесі жогары емес
(батыр биден санкция сұрайды, бата сұрайды; би батырды жорыққа
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жұмсайды т.б.). Батыр өзінің ғана емес, елдің намысын
жоғары ұстайтын тұлға (мақал: ерді намыс өлтіреді,
қоянды ңамыс өлтіреді); батыр екі сөйлемейді; батыр
қолпашты, көтермелеуді сүйеді (мэтел: Батырды бәрекелді өлтіреді);
батыр аңғал болады (мәтел: батыр аңгал, ер кодек): батыр кеңеске
қарусыз кірмейді; жаудан түскен олжаны бөліскенде батырдың
кылышына (мылтыгына, садагына. найзасына т.б.) арнайы сыбаға
бөлінеді; батырдың үстаған туы, найзасының қылы, дулығасы, кісесі,
қыны т.б. атадан балаға мирас болып қалады. Мирастық жол жеті атаға
дейін сақталуға тиіс, батырдың мирасқа қалған затын жеті атаға
толғанша бөтен біреуге бермейді.
Батыр өзіне дэреже-атағы (рангісі) теңдес карсыласпен жекпе-жекке
шығады, қарсыласының жолын сыйлап, кезегін береді; бесқарудың
кайсымен жекпе-жекке шығуды қарсыласының таңдауына береді т.б. Бір
кездердегі мәдеии-тілдік ұжымның санасындағы батыр туралы білімдер
үзігі, шамамен, осы тэрізді» [1].
Халық қара қылды қақ жарып, шындыкты айтатын әділ биді,
жақынына да бүйрегі бүрмайтын тура биді ұнаткан, «тура биде туган
жоц, туганды (кейде - бұргандьі) биде иман жоң» деи оны маралаттаған;
күміс көмей, жез тандай шешен де ділмар биді ерекше құрметтеген т.т.
Сонымен қатар халык билердің бойындағы кемшілігі мен кемістіктерін
де ашық сынап, олардың сипаттама аттарын «би» лауазымына
қабаттастырып та айта берген.
Тарихи романдарда кездесетін бы жэне бек лауазымдары туралы
айта келе, академик Р.Сыздық былай дейді: «Би мен бек сөздері бір
түбірден өрбіген фонетикалық варианттар болғанымен, XVI-XV1I
ғасырларда бек сөзі - үлысты немесе үлыстар одағын билейтін
(баскаратын) ресми басшының лауазымы, сондықтан романда алашбегі,
ұлысбегі деген титулдар да кездеседі. ал би - ру басындағы белгілі
адамның атауы, оны билеушіден гөрі, кеңесші, ақылшы деп тану басым
жэне би атағы белгілі адамдардың тұракты атағы: Томан би, Шөгел би,
Сүтемген би. Қадыргали би, бұларды бек деуге болмайды, ал Қадырғалн
эрі ұлысбегі, сонымен қатар ол ақылшы, шешен ретінде келген түста
би деп аталды» [2, 98-99].
«Би» атымен атқарылған, шешімін тапқан дау-дамай, айтыстартыстардың, тағы басқа әлеуметтік мэселелердің қатарына, мәселен: 1)
жер дауы; 2) жесір дауы; 3) күн даулау; 4) барымта, қарымта, сырымта
мәселелері; 5) үрлык-қарлық: 6) салт-дэстүрді сақтау; 7) айыптау; 8)
алым-салык т. б. осы сияқты мэселелерді жатқызуга болар еді; оз дәрежедеңгейіне қарай билер коғамда сан алуан қызмет атқаратындығын
көрдік. Олар билік айтумен қатар, кейде хандар кеңесінің қүрамына
еніп, кеңесші, ақылшы қызметін аткарған, көші-қонды басқарып, соғыс
кезінде эскери қол, жасақтарға да қолбасшылық еткен т.т.
Белгілі бір аймақ болыстық деп аталатын болса, оның билеушісі
болыс болып белгіленді. Сөйтіп болыс сөзі XIX ғасырдағы мемлекеттік
ел басқару, билік жүйесінен берік орын алған атау ретінде жиі жүмсалды.
Дегенмен болыс созі кірме атау секілді болын корінгенмен, оның
түркі тектес сөзден шыққандығы тураіы мәлімет бар. Е.Жанпейісовтің
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айтуына қарағанда, болыс сөзін орыстьш волость деген
сөзінен тіліміздің ішкі заңдылығына сан өзгерген кірме сөз
деп қарауға болмайды. Бұл жөнінде ғалымның өзі былай
дейді: «...Біз болыс волость дегеннен емес, үлыс сөзінен шықкан
демекпіз» [3, 107].
Е.Жанпейісовтің пікірінше, түркі-монғолдық улыс термині ең
алдымен славян тілдеріндегі түркизмдер катарына орыс тіліне орта
ғасырларда енген. Шамасы, галымнын көрсетіп отырган дэуірі орыс
мемлекетін моңғол-татарлардың жаулап алган мезгілі болса керек. Орыс
тіліне үлыс сөзі волость болып өзгеріп енген. Содан соң қайтадан қазақ
тіліне енген ол болыс түлгасына дейін өзгеріп жеткен. Сол себепті болса
керек қазақтар бұл сөзді мүлдем танымай, жат қүбылыстай қабылдап
болыс деп шіады дейді ғалым.
Қазақ тарихындағы Кенесары хандьп-ы тұсында сонымен қатар
кейбір әлеуметтік атаулар экімшілік сипат алды. Атақты батырлар мен
беделді билердің Хан кенесіне мүше болуы соның айғағы. Сонымен бірге
■Қазақ тарихындағы көптеген елдер секілді Кенесары қүрган мемлекет те
жартылай эскерн-феодалдык мемлекет болды. Оның әскерін басқарган
колбасшылар жүзбасы, мыцбасы деген атаулармен белгіленген.
Кенесары мемлекеттік эскери атаулар катарына «мергенбасы» деген
атауды енгізген. Мергенбасы деп қүралайды көзге атқан ерекше отряд
бастығын атайды.
Енді атақ-лауазымдардың гүн дәуірінен бергі ауқымын, птыгу
төркінін, қолданысын пайымдап қарайтын болсақ, олар төмендегі
ерекшеліктерден тұратынын байқауға болады.
1. Жалпы түріктік атақ-лауазымдар таза күйінде сақталмаган.
Барлық атауларга 5-6 тілдің элементтері араласқан. Олар: 1) санскрит
тілі, 2) ғұн тілі, 3) қытай тілі. 4) араб тілі, 5) славян тілі, 6) монғол тілі
жэне тағы басқалар. Сондыктан да болу керек, бүл атаулардың көпшілігі
түсінікті болса да, арасында жоғарыдағы тілдердің әсерімен жасалған,
соидықтан да түсінікті бола бермейтін агаулар кездесіп отырады.
Интернационалдық принцип болмаса да, көптілдік принцип сақталғанын
көреміз. Қандай болғанда да, түркі тілінің негізі сақталғаны аңғарылады.
Қанша шет тілінің әсері болса - дағы, түркі тілінің негізінде
жасалғандыгы корініп түр. Мысалы, бек түбірімен үласып келетін
терминдердің бегім, бегум, бектік, бекиіе, беклер, беглен, сұлтанбек,
түмен бегі, туман бегі, орда бек, ұлык бек т.б. туынды тіркестердің
баршасы қазақ тіліне тэн сөзжасам модельдерімен жасалган. Ал, бүл
атаулардың шығу дэуірі тым алыста жатыр. Демек, содан бері бүл эр
тілде, соның ішінде қазақ тілінде қолдануда жүрген атаулар.
2. Атақ-лауазымдардың бэрі бірдей бір тілде сақталуы да,
сақталмауы да мүмкін. Оның сақталу, сақталмауы элеуметтік
жагдайларға байланысты. Мысалы, Бегайым — көптеген түркі
хачықтарында қолданылатын - ізгі тектен шыққан эйел есімдерімен
қосарланып айтылатын (бек+айым) лауазым соз. Ол бүкіл түркі
хатіықтарының тілі мен элеуметтік үйымдарынын ықпалына түскен
кейбір баска халықтар тіліне де (мыс., парсы, тэжік) ауысқан. Бегайым >
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бек сөзі мен «ш» тэуелдік жалғауының
жалғануымен
жасагтған. Ханылі, султаным сөздерімен катарлас.
Бегайым термині эйелдің әлеуметтік жайы мен
шыкқан тегін көрсетеді және патриархапдық-рулық не патриархалдықфеодалдық қоғамда оның біліктілер тобына, яки үстем топқа
жататындығын аңғартқан. Мұндай эрекеттер кейінгі кезде еркелету,
көтермелеу үшіи қосылатын элементке айналып кетті (Күләйім,
Нүрайым, Битным, Бекайым т.б.)
3. Әрбір тілдің ең жоғарғы мэнсабын білдіретін атақ-лауазым
термині қалыптасатын сықылды. Мысалы; Ғұн ханын - Тәцірқут, Үйсін
ханын - Күнби, Түркеш ханын - қаган, қазақ ханын - хан, ага султ ан,
Хиуа ханын - әмір, Бухара ханын - бек деп атаған. Осында бір заңдылық
байқалады. Ол заңдылық эрбір хан өз елінің ең жоғаргы билеуші
мэртебесі, қайталанбайхын монархы болып ес-ептелуіне байланысты.
Араб, иран елдерінде хан//қаган деген атақ-лауазым жақсы тапыс болса
да, бірак дэстүрлі түрде әмір, хаким, шах, шахиншах т.б. деген атаулар
жүмсалған. Орысша царь, держава, грекше - король, князь атаулары
колданылған.
4. Бір атақ-лауазым атауынан бірпеше атау пайда болуы мүмкін
жэне олардың барлығы бір мағынадағы атау емес, эр елде. тіпті бір елдің
өз ішінде бірнеше мағынада қолданылуы мүмкін. Мысалы: бек атауьтна
қатысты: атабек, түткауыл бек, бекзада, бегім, бектік, ұлыс бегі, бекше,
беклер бегі, кіші бек, шонжар бек, іргелі бек, беглен, бегүм, ііикі бек,
султан бек, тумен бек, туман бек, атбегі, орда бек, ябгу бек, дуан бек,
елбегі, бек бике, бас бек, бек мірім, эділ бек, бекайым, ага быке, кііиі бике
т.б. Қолданыс жиілігіне байланысты кейбір атаулардың кең
тарағандығын, сол лауазымның жиі қолданғандығын айыруға болады.
Қолданыс жиілігіне қарағанда атақ-лауазымдардың ішінде «басқа»
байланысты, «бекке», «биге» байланысты атаулар алдыңғы қатарда
тұратынын ескертуге болатынын айтуға болады.
5. Атақ-лауазымдарды талдап қарағанда бір тілде бір ортақлауазымдардың кобірек кездесіп, екінші елде бір лауазымның азырақ
кездесуі байқалады. Мүның себебі - сол елдің элеуметтік жағдайына,
мемлекет құрылымына байланысты. Мысалы, әкім//хаким деген атау
үйғыр халқының оміріпде өте жиі қолданылған атаулардьщ бірі болған.
Базарынан бастап мазарына дейін әкімдер басшылық еткен. Соған
Караганда, атақ-лауазымның түрлері әр елдің әлеуметтік жагдайына
байланысты әзгеріп отыратынын көреміз.
6. Атақ-лауазым
атауларының оздері.
қүрамы
шетелдік
элементтерден қүралуы мүмкін. Біз оны ғүн дәуіріндегі гүн
элементтерінен, коршілес отырган санскрит, үнді, қытай, араб, иран,
славян тілдерінің әсерінен деп қарауымызға болады. Алайда, түркі
әлеміне тэн атаулардың баршасы негізінен түркі тілдес болып келетінін
үзілді-кесілді айтуга болады.
7. Түркі элемінде ғасырлар бойы қолданылған атақ-лауазым
атаулардың есебін шыгару да осы категорияның дамуын, архаикалық
қүбылысқа айналуын жэне тілдердің қайсысында сақталуын анықтауға
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мүмкіндік береді. Қазак тілі осы процесте кай орынды
иелейтінін аныктауға, онын қай дәуірін көбірек сақтап
қалғанын керсетеді.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена этнолингвистическом} исследованию названий
титулов и чинов в казахском языке. В ходе исследования можно
раскрыть множество нового в истории этноса, его судьбу, социальноэкономическое положение.
' RESUME
The article is devoted to the ethnolinguistic research of the names of
titles and rank in the Kazakh language. During the research one can find the
news in the history of ethnos, its destiny, economic and social conditions.
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КЛЮТОВА Г.Ж.
"ҚАЗАҚ ӘЙЕЛІ" ҰҒЫМЫНА ҚАТЫСТЫ
КИІМ АТАУЛАРЫНЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ МӘНІ
Кейінгі онжылдықтар белесіндегі зерггеулер этносты, үлт
мәдениетін тіл арқылы анықтауды негізгі қағида етеді (Ә.Қайдар,
Е.Жанпейісов,
Р.Сыздық,
Н.Уәли,
Ж.Манкеева,
Г.Смағұлова,
Қ.Жаманбаева т.б.). Нақты айтқанда, тілді тұтынушы ұлтты алғашқы
орынга коятын лингвистикадағы антропоцентристік парадигма өз
аясында жаңа багыттарга жол ашуда. Осымен байланысты Г.Снасапова,
Ш.Елемесова, Ф.Қожахметова, М.Күштаева, Қ.Қайырбаева, Н.Аитова,
А.Әмірбекова, Ж.Саткенова сынды жас ғалымдардың жұмыстарында тіл
таным кілті деп қаралыи, когни-тивтік лингвистика мәселелері
этнолингвистика, лингвомэдениеттану, психолингвистика, әлеуметтік
лингвистикамен тыгыз байланыста зерттелген.
Осыган орай соңгы кездері қазак тіл білімінде когнитивтік
лингвистиканың иегізгі категориясы концепт табиғатын нақты дэйектер
негізінде ашуға бағытталган еңбектердің көбейіп келе жатқаны
байқалады. Еалымдардың зерттеулерінде бақ, тагдыр, өмір, өлім, жан,
қайгы, мүң, тары, батырлық, канармандык, согыс, түр-түс, сулулық,
әсемдік, т.б. концептілердің мазмұны көрсетіліп, олар эр қырынан
қарастырылған.
Ал мәңгілік тақырыптардың бірі - эйел мәселесі қогамдық
ғылымдардың ішінде, негізінен, қазақ эдебиеттануында көркем
шығармалардағы әйел бейнесіне қатысты зерттеулерде кездеседі. ІПын
мәнінде, қазақ тарихы мен мэдениетін зерделесек, сан ғасырлар бойгы
күресте елдігін
ерен еңбегімен, асқан парасатымен, шексіз
шыдамдылығымен жэне сүйіспеншілігімен сақтай білген, үлттық рухты
ұрпагының бойына ақ сүті арқылы, бесік жыры мен тугаи тілі арқылы
сіңіре білген әйел-аналар аз емес. Қазіргі таңцағы аиа тілінің тагдырында
да, бүгіні мен ертеңінде де багзы замандардагыдай аналардың алатьш
орны, атқаратын рөлін көрсету мен жаңғыртудың мэні ерекше. Алайда
қазақ халқының үлттьік дүниетанымьтна сэйкес қазақ мэдениетіндегі
әйелдің шынайы орнын тіл арқылы таныту, жаңаша зерттеп-зерделеу
міндеті толық шешілген жоқ. Осымен байланысты үлттың болмыс-бітімі,
дүниеге көзқарасы мен рухани-мэдени қүндылықтарына сәйкес эйелдің
өзіндік табигатын, қогамдагы, отбасындагы элеуметтік қызметімен
сабактас анықтау мәселесін үлттық таным қорында тіл арқылы
жинақталган әііел концептісі аркылы дәлелдеудің мэні ерекше. Оның
өміршеңдік сипатына сэйкес қазіргі қазақ қоғамындағы "қазақ әйелі"
концептісінің даму динамикасын, жаңару үрдісін аныктау зерггеу
жұмысының негізгі үстыны болып табылады, әрі оның өзектілігін де
айқындайды.
Біз аталған мақалада тек "цазац әйелі" концептісінің аясына
кіретін кейбір киім үлгілеріне ғана қысқаша тоқталуды мақсат түттық.
Мысалы, қазақ қыздары мен түрмысқа шыққан эйелдерінің бас киімдері
мен шаш үлгілері қатты ерекшеленген. Этнографиялық деректерге
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Караганда, эиелдер шашын кос өрім етіп өреді де, ол
екеуінің ұштарын біріктіру үшін шашбау тағады. Шашты
олай өру - әйелдіктің белгісі, бұл - бүтіннің жартысы
болғанды білдіреді. Ал қыздар шаштарын бір өрім етіп, ұшына шолпы
тағады.
Киім кию үлгісі мен қимыл арқылы қазац әйеліиің киім кию
ерекшелігі гана емес, кейде қажетсіз жерде жайбасарлық пен
созылыңқылық танытатын қазақтың бейғамдық болмысын, үлттық
психологиялық ерекшелігін де астарлап бейнелеуге болатыны
байқалады. Мысалы. Үйден үстіне малыптып шұбалаң көйлек киіп,
басына малынтып шүбалаң орамал тартқап әиел созалаңдап иіыгып,
цалци басып, am үстіндегі күйеуіие бірдеце апарып берді
(Ә.Кекілбаев.Үркер).
Бойжеткен қыз бен тұрмысқа жаңа шыққаы жас әйелді, дүниеге
сэби экелген ананы, өмірден қөргені мен түйгені мол салиқалы бэйбішені
ата-бабаларымыз,ең алдымен олардың бас киімінен ажыратқан. Қыздар
бастарына үкілі тақия, кәмшат бөрік киген: Өтіп бара жатцан бес
қыздың man ортасында, жібек жая ақ жорга атқа мінген Тогжан
екен... Басында жап-жаңа кэмшат борік (М.Әуезов. Абай жолы). Қазақ
әйелдерінің бас киімдері гірактикалық қызметінен озге әйелдердің
отбасылық жағдайының корсеткіші болып табылған. Олар тұңғыш
баласы, кейде екінші баласын туғанға дейін желек киген. - Ауылдагы
енелер мен абысындарга қосьілып Ділдә келініне кимешек-шаршы,
қалың жібек желек кигізіп жіберіпті (М.Әуезов. Абай жолы). Қазақ
эйелдері тұңғыш баласын туған соң оның басынан желегі алынып,
кимешек кигізіледі. Оның шылауышына төбелдірік, маңдайына бергек,
түйреуіштер қадайды. Бірнеше балаға ана болған орта жастағы эйелдер
козге түсерліктей эшекейі жоқ шалаң кестелі кимешек киіп, ақ
жаулық (шылауыш) тартады: Ақ іиаршы, кестелі кимешектерін әсем
гып сатан күлкіші келіниіектер де көп (М.Әуезов.Абай жолы).
Қоғам алға жылжып, заман озгеріп, материалдық жэне рухани
күыдылыктар өзгерген сайын қазақ әйелдерінің киім үлгілері де ауысып,
соған сәйкес киім киюге деген козқарас та өзгеріп отырғаны даусыз:
Мүгалім Арайдың басындагы күндікке царап біраз түрды. Кемпірдің ақ
матаны қаттап басына орай бергеиі ерсі, ал мүгалім эйелдің жүқа
көгілдір орамалмен бір тарта салганы Арайга ерсі (Ш.Мүртаза.
Мылтықсыз майдан). Қазіргі таңдағы әйелдердің киім кию үлгісінен
оларға тэн элеуметтік, жасына байланысты ерекшеліктерді ажыратуға
болмайды. Әйтсе де, эсіресе оңтүстік ецірлерде. көбінесе ауылдық
жерлердегі жиын-тойларда тұрмысқа шықпаған эйел затының
орамалсыз, жалаңбас жүруі, ал келіндердің орамал тартуы, жасы келген
эйелдердің жаулық тартып, кейде кимешек киюі қалыпты жағдай болып
есептеледі. Осыған байланысты үлттық-мэдени стереотиптерді де
кездестіруге болады. Мысалы: Өзге жацты көріппіз бе, біздіц ауылда
қыздар тек қып-қызыл орамал тартып жүретін. Кей қыздар әлдебір
әуестікпвн сэл ақшылтым, ақ гүлі басымдау орамал тартса, үлкендер
қатты сөгіп тастайдьі. Ақ орамал мен қызыл орамалдың аралыгы
айқын, шекарасы берік. Күйеуге үзатылган қызды ”басына ақ орамал
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салды", "ақ орамал жарасады екен", тагысын-тагылар
дейтін (М.Байғұт. Ақ орамалды қыз).
Корыта келгенде, "қазац эйелі" угымының
лингвомәдени ерекшелігі қазақ дүниетанымында қалыптасып, тілде
бекіген этномәдени, гендерлік стереотиптер арқылы ашылады. Қазақ
эйелінің ойлау қабілеті, зейін-зерде ерекшелігі, иарасат-пайым
деңгейінің, мінезінің, еңбекқорлық, төзімділік, махаббат, сұлулық т.б.
тілдік көрінісі этностың ерекше этноөзектік концептілерін қүрайды;
"тзақ әйеліпің" концепттік бейнесі көркем жэне прецеденттік
мәтіндерде. мифологияда, сакральды, топонимдік, антропонимдік т.б.
жүйеде жасала отырып, оны символдык деңгейге көтереді. ¥лттық
санада қалыптасқан, тіл арқылы сақталып, этномәдениеттің көрінісі
ретіндегі, үлтымызды біртүтас етіп үйыстыратын ұйытқы күштің бірі де
бірегейі үлт тэрбиесіндегі ананың рөлін дэлелдейді: Бүгінгі қоғамдағы
ананың, әйелдердің қоғамдағы орны мен қызметін арттыру күнделікті
тұрмыс пен тэрбиедегі ана тілінің үлтты ұйыстырушылык қасиетін,
қүдіретін күшейтумен тығыз байланысты екенін осы тектес зертгеулер
нақты көрсетіп отыр.
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РЕЗЮМЕ
В статье изложено лингвокультурное значение названий
предметов одежды, относящихся к понятию "казахская женщина".
Лингвокультурная особенность понятия формируется в мировоззрении
народа и раскрывается при помощи гендерных стереотипов.
RESUME
The article presents the linguistic and cultural meaning of the names
of clothes related to the concept ”a kazakh woman". The linguistic and
cultural peculiarity is formed in the outlook of the Kazakh and opens by
gender stereotype.
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ЕРМЕКБАЕВА Г. Г.

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІЕТІСТІКТІҢ ЖЕДЕЛ ӨТКЕН
ШАҚ ҚОСЫМШАСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ
«Сез таптары» деген лингвистикалық ұғым негізінде тілдің
күнделікті емірде атқаратын қызметіне байланысты, нақтылы сөздерді
топтастыру үшін жасалған. Сондыктан да кез келген сөз табы тілдің
тікелей қызметімен (функциясымен) байланысты.
Ал тілдің функциясы өз тарапынан тіліміздегі сөздердің алуан
түрлі құбылыстарга ұшырауына тікелей эсер етеді. Демек тілдің қызметі
сөз қолданысқа негізделген сөзжасамдар мен сөз өзгертудің түрлері мен
типтерін анықтауға тікелей қатысты, соларга бағыт беріп отьтрады.
Тілдің функционалды сипаты - тіл білімінің лингвистика
саласына қатысты мэселе, жалпы алғанДа, тіл біліміндегі функция
дегеніміз - тілдік тулғалардың сөйлеу ироцесінде белгілі бір мақсатта
жүмсалуы. Сонымен бірге функция тілдің барлық жүйесіндегі тілдік
бірліктердің бір-біріне тэуелділігі мен өзара қарым-қатынасын білдіреді.
Тілдік бірліктердің қызметі оның белгілі бір тілде атқаратын рөлін
анықтаумен тікелей байланысты. Мысалы, сөйлемнің коммуникативті
(бір нәрсе жайында хабарлау) жэне номинативті (бір нэрсені атау)
функциялары бар. Осыган байланысты тілдегі эрбір тілдік бірліктердің
басқа бірліктерге Караганда белгілі бір өзіндік мақсатта жүмсалатыны,
ягни олардың белгілі бір функциялары болатыны байкалады. Тілдік'
бірліктердің функциялары көп. Мысалы, децгейлік функция түргысынан
олар фонологиялық, морфологиялық, синтаксистік, лексикалық т.б. деп
бөлінеді.
Тіл дегеніміз - тек тіл зерттеушісініц көзқарасына гана
байланысты құбылыс емес, ол когамның эрбір мүшесіне тікелей
байланысты объективті құбылыс, объективті шындық. Әрбір қогам
мүшесі оны қарым-катынас жасау, бір-біріне эсер ету кұралы деп
есептейді.
Функция деген ұғымды галымдарымыз екі түрлі асиектіге бөліп
береді. Олар: мүмкіндік пен мақсатты. Осы түрғыдан лингвист-ғалым
Еркебай Мергенбаев функция аспектісініц екінші түрі, гылымда кец
тараган түсінік бойынша, тілдік материалдыц белгілі бір мақсатқа, ойга
байланысты айтылатындыгы деп түсіндіреді. Ал мүмкіндік деген түрін
сол мақсатты тілдік бірліктер арқылы қалай жүзеге асыра алатындыгы
деп көрсетеді. Былайша айтқанда, тілдік бірліктердіц функциясы дегенді
тілдік бірліктердіц функциялануы деп түсіндіреді [1, 10].
Функциялану деген ұғым жалпы алганда бірнеше нроцесті
қамтиды: айтуға ыцғайланган нәрсені іштей бағдарлау, мүмкіншіліктің
ішінен ец қажетті тілдік материалды тацдап алу жэне мүмкіндікті белгілі
бір мақсатты орындау үшін жүмсалатын функцияға айналдыру. Мысалы,
барады деген сөз келер шақта және үшінші жақта жүмсалу мүмкіндігі
бар. Солардың ішінен сөйлеуші қайсысын пайдалануды мақсат тұтса,
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айталық, келер шақта айтқысы келе ме, жоқ, үшінші жақта
айтқысы келе ме, сөзді сол бағытта айтады, соған мэн
береді. Демек, тілдік бірліктің функциясы деген, бір
жағынан, белгілі бір максатты орындау қабілеттілігі болса, екінші
жагынан, функциялаудың нәтижесі ретінде жүзеге асырылған,
орындалған мақсат болып шығады. Функцияның бойындағы бұл екі
түрлі аспект сөз саптау мен сөйлеу процесінде айқын керінетіндігін
айтып өтеді [1. 8].
Тілдік бірліктердің функцияларының ішінде біздің негізгі көңіл
бөлетініміз грамматикалық бірліктердің функциясы болмақ.
Қазақ тіл білімінде сөз таптары мен сөзді өзгертудің қалыіггасу
тарихы грамматикальщ категория ретінде карастырылып келеді.
Тіл білімінде сөздерді морфологиялық, синтаксистік жэне
фонетикалық ерекшеліктеріне қарай соз таптарына бөлу - бұрыннан
колданылып келе жатқан тэсіл. Әрбір сөз табының коммуникативтік
қызметіне байланысты өзіне тэн негізгі белгісі болады.
Морфология ғылымының негізгі міндеттерінің бірі - тіліміздегі
создерді белгілі бір сәз табына бөлу мэселесі. Бүл мәселеде, яғни қазак
тіліндегі соз таптарының тұрақталып айқьшдалуы жэне олардың бір
тэртіпке түсірілуіне Қ.Жұбанов, Н.Сауранбаев және А.ЬІсқақов, т.б.
ғальтмдарымыз ерекше үлес косты [2, 222].
Жалпы алғанда, түркі тілдеріндегі сөз таптары семантикалық
белгілеріне қарай атауыш сөздер, комекші создер жэне одагайлар болып
үш топка болінеді. Атауыш соз таптарына - зат есім, сын есім, сан есім,
есімдік, етістік, үстеулер, еліктеуіш сөздер, комекшілерге шылаулар,
көмекші есімдер. комекші етістіктер жатады. Одагайлар оз алдына жеке
тогі қурады. Осылардың ішінде атауыш создің қызметін атқарагын біздің
негізгі тақырыбымызға тиістісі етістікке тэн соз озгеру мэселесі болмақ.
Осы түргыдан қазіргі қазақ тіліндегі сөзжасам тұлғасы түркі тіл
білімінің тарихындағы сөз озгерту мэселесімен тығыз байланысты.
Ол О.Н.Бетлингктің зерітеулерінің озінде аталған түлғалар
«словообразование и словоизменение» деген атпен жіктелген екен.
«Грамматика алтайского языка» атты еңбектің авторлары «сезжасам»
терминінің орнына «производство», «соз озгерту» терминінің орнына
«грамматические формы» деген терминді қолданған. Бүл үғымдар кейінгі
грамматиктердің де еңбектерінде жіктеліп көрсетілді. Франциялық
түркітанушылар Ж.Дени, Л.Базен «сөзжасамды» - «суффикс», «сөз
өзгеруді» «окончание» деп атайды.
Ғалымдарымыз бұл үгымды бір ізге түсіру оте қиын екендігін
Және оның түп негізі үндіевропа тіл білімімен үштасыгі жатқандығын
айтып өтеді. Э.В. Севортян: «Созжасам дегенде, созге жаңа мағына пайда
болуы ескеріледі де, соз озгерту дегенде, бір сөздің екіиші бір созге
грамматикалық қагысы ескеріледі», - деп жазған [3, 310].
Қорыта айтқанда, созжасам басқа да тілдік жүйелер сияқты тіл
тэсілдерінің жиынтыгы болып саналады, лексикалық бірлікте бүрыннан
бар мағынадан жаңа магына тудыру үшін, жаңа фонема жасау үшін
қолданылады.
Соз озгерту қосымшалары барлық соз таптарында
бірдей емес. Соз таптарының ішінде соз озгерту қосымшаларына бай 51
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етістіктер. Басқа сөз таптарына қарағанда етістіктің сөз ч,
өзгерту кабілеті өте мол. Осы кезге дейінгі зерттеулерде
етістікке тән аффикстердің бэрі сөзжасам жұрнақтар,
етістік тудырушы жұрнақтар деген жалпы атпен аталып келеді.
Е.Мергенбаев «Қазақ тіліндегі сөзөзгерім жүйесі» атты еңбегінде
етістікке тэн жүрнақтарды іштей екі жікке, тіпті үш жікке бөліп
қарастыру керек деген ой айтады. Оның біріншісі, етістік түбірден жаңа
етістік тудырушы - туынды етістік жасаушы, сол сияқты басқа да сөз
таптарынан туынды етістік жасаушы жүрнақтар. Екіншісі, сөздің
сөйлемде қай мақсатта қолданылуына байланысты, тек сөйлем
кұрамында сөзге жаңа түлга беретін, бірақ жаңа сөз жасай алмайтын
жүрнақтар. Үшіншісін сөзбайлам жүрнсщтары деген атпен қарастырған
[1,74].
Сөзбайлам дегенге тек көптік, септік, тэуелдік жэне жалғауларын
жатқызамыз. Ғалымның айтуынша, осы мэселені қайта қарап, жаңаша
көзқарас білдіру керек сияқты. Атап айтқанда, сөзбайлам аффикстердің
санын тек төрт түрлі жалгаулармен гана шектеп қоймай, тілдің ішкі
заңдылығына сүйене отырып, оған тағы бір грамматикалық
категорияның көрсеткішін қосу кажет болады деп қорьггып, ол етістіктің откен шак жұрнағы -ды, -ді қосымшасы екендігін басым
корсеткен [1, 74].
Шындығында, етістіктің -ды, -ді, -ты, -mi жедел откен шақ
қосымшасының басқа қосымшалармен түлғаластығын оқушылар
жаттанды түрде меңгеріп алып, қолданыста көп шатасады.
Қазақ тілінде тұлғалас қосымшаларды оқыту мәселесіне тоқталып
отсек. Оқушылар қосымшаларды бір-бірінен қалай айыра алатыны,
қаншалықты меңгергендігін тэжірибе барысында коріп жүрміз. Кейде
жақсы оқитын оқушылардың озі де бұл қосымшаларды нақты айта
алмай, бір-бірімен шатастырып жатады. Осы мақсатта теорияны
практикамен байланыстыру оқушылардың білімдерін омір қажетіне
қолдану аркылы іске асады. Оқулықтағы теориялық материалдарды
игеру онда берілген
практикшіык жаттығуларды қолдануына
байланысты. Тұлғалас косымшаларды откенде томендегідей сызбаны
корсетіп, эрқайсысына жеке мысалдармен тоқталып, дэлелдеп корсете
түсіндіру окушы білімін тиянақтайды.
Енді осы сызбаны отілген тақырыптар кезінде барынша мол
мысалдармен дэлелдеп, оқушының козін жеткізіп, жүйелі түсіндірсе,
оқушының білімі берік болып қалыптасады. Біріншіден, табыс септігін
откенде сүрақ коя отырып, «нені» деген сүраққа жауап беріп тұрганына
эрі қай соз табынан болып түрғандығына тоқтшіса, окушы тез меңгерер
еді.
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Қатыстъщ сын есім
ж асайтын жұрнақ'.

Табыс септігі
Т у р а толы ктауы ш
болады : к іта п т ы ,
кағазды .

қ ұ м д ы ауы л, т а с т ы ж ер.

Тұлағалас -ды, -ді, -ты,
-mi косымшалаоы

I
III ж ақтық ж іктік
ж алгауы көсемшеден
кейін келеді: б арад ы ,
б а р ы п ты .

Е тістіктің ж едел өткен
ш ак ж ұрнағы : барды ,
келді.

Нақтылың ұгым
ж асайтын демеулік
шылау: б ол аты н -д ы ,
келген —ді.

Оқушылар сонда сөйлемді синтаксистік талдау кезінде де,
морфологиялық талдау кезінде де етістікті зат есіммен де, сын есіммен де
шатастырмайды. Екіншіден, қазақ тілінде есім сөздерден қатыстық сын
есім тудыратын -ды, -ді, -ты, -mi жұрнақтары бар. Қатыстық сын
есімдердің мағынасы өзіне негіз болған түбір сөзің магынасымен
байланысты. Мысалы: құмды ауьаі, көлді аішақ, т.б. Осы мысалдардағы
қосымшаларды табыс септігімен алмастырмау үшін оқушыға сұрақ
қойдырып үйрету қажет. Сүрақ қою арқылы қандай сын ееім екендігіне
көзі жетеді. Үшіншіден, етістіктің қимыл, іс-эрекетті білдіретіндігі
белгілі. Ал іс-эрекет. қимыл белгілі бір кезеңде іске асады, орындалады.
Қнмылдың өту кезеңі сөйлеушінің хабарлау кезімен немесе сөйлеп
тұрған сэтнен айқындалады. Сөйлеп түрған сэтке байланысты қимылдың
өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп аталады. Шақтық мағынасы
мынадай болуы мүмкін: 1) үнемі қайталанатын, дағдыға айналған ісқимыл, сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қнмыл, іс-әрекет; 2) сөйлен
түрған сәттен бүрын болып кеткен қимыл, іс-эрекет; 3) сөйлеп тұрған
кезде әлі болмаған, бірақ кейін болуға тиісті қимыл, іс-әрекет. Мысалы:
Өнер-білім бар жүрттар, тастаи сарай салгызды (Ы.Алтынсарин).
Жазгытүры калмайды ңыстың сызы, Масатьідай цұлпырар жердін
жүзі (Абай). Енді бүгін царассш, айналам бацыт кең жатыр. Біріменбірі туыскан, Қол үстащан ел жатыр (Ж. Жабаев) [4, 86].
Бүл сөйлемдердегі салгызды, калмайды, қүлпырар, жатыр
етістіктері мезгіл, шақ мағынасын білдіруі жағынан бірдей емес.
Салгызды деген салғызу қимылының сөйлеп түрған сәттен бұрын болып
кеткенін білдірсе, қалмайды, ңүлпырар етісгіктері қалмау, қүлпыру
қимылдарының элі болмағанын, сөйлеи түрған сэттен кейін болатьшыи,
ал жатыр етістігі бүл қимылдың сөйлеп түрған сәтте болып отырғанын
білдіріп түр.
Сөйлеп тұрған сэтпен байланысты қимылдың болу мезгілі үш
түрлі болады. Соған сэйкес етістіктің шақтары да үш түрге бөлінеді.
Сөйлеп түрған сәтке байланысты, яғнн сол сәтте болып жащан қимылды
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осы шақ, әлі болмаған, бірақ кейін болатын қимылды
келер шақ, сөйлеп тұрған сэттен бұрын болып өткен
қимылды өткен шақ білдіреді.
Етістіктің шақ категориясына жалпылама сипаттама беріп өттік.
ал нақты қарастырып отырған мэселеміз етістіктің өткен шағы, соның
ішінде жедел өткен шақ категориясы.
Жедел өткен шақ, эдетте қимылдың. іс-әрекеттің таяу уақытта
болғанын, орындалғанын білдіреді.
Жедел өткен шақтың қалай жасалатындығын жогарыда атап откен
болатынбыз. Етістікке -ды, -ді, -ты, -mi журнағы қосылу арқылы
жасалып, жіктеліп қолданылады. Мысалы: Асан домбыра тарт-ты, мен
өлең айт-ты-м. Сен үйге келме-ді-ц.
Жедел откен шақтың жіктелу үлгісі
жақ
I

жекеше
келдім, аііттым, алмсідым

Котие
келдік, айттык, алмадыц

II
II

келдіц, айттыц, алмадыц
келдіңіз, айттьіңыз, ситадыңыз

келдіңдер, аіттыцдар,
алмадыцдар, келдіціздер,
айттыңыздар, алмадыцыздар
келді..., айтты..., алмады...

III

келді..., айтты..., алмады...

Осы кестеден коріп отырғанымыздай, жіктік жалғаулары жедел
откен шақ тұлғасындағы етістікке ерекше турде жалғанады.
Жедел откен шақтың журнағы (-ды, -ді, -ты, -mi)мен III жақтың
жіктік жалғауын (-ды, -ді, -ты, -mi) шатастырмау керек. Бұл
қосымшалардың түлғасы, дыбысталуы бірдей болғанмен, мағынасы мен
қызметі басқа.
жақ
/

жекеиіе

Көпше

-м

-к, -қ

II
II

-ң (анайы түрі)
-ңыз, -ціз (сыпайы түрі)

-ңдар, -ңдер (анайы түрі)
-цыздар, -ңіздер(сыпайы түрі)
(жсшгауы жоқ)

III

(жалгауы жок)

III жақ жіктік жалғауы шақ мағынасын білдірмейді, ал жедел
откен шақ журиағы жақ мағынасын білдірмейді. Мысалы: барыпты,
барады деген создерге соңғы -ты, -ды жалғаулары шақ (жедел откен
шақ) мағынасын беріп турган жоқ, қимылдың III жақ арқылы болатынын
білдіріп тур. Бұл создердегі шақтық мағына ол жалғаудың алдында
түрған -ып, -а тэрізді косемше журнақтары арқылы берілген. Керісінше,
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барды дегенде -ды жұрнағы шақ мағынасын беріп түр да,
III жақ мағынасын білдіріп тұрған жоқ. Өйткені I жэне II
Жақтарда (бар-ды-м, бар-ды-қ, бар-ды-ң, бар-ды-ңыз, барды-ңдар, бар-ды-цыздар) да қосымша сақталады, ал III жақтың арнайы
жалғауы жоқ.
III жақтың жіктік жалғауы тек көсемшенің -bin, -in, -п жэне -а, -е,
-й жұрнагынан кейін ғана жалғанады: кел-іп-ті, цара-п-ты, кел-е-ді,
қара-й-ды. Ал жедел өткен шак етістіктің негізгі жэне туынды
түбірлеріне, етіс, болымсыз етістік түлғаларына тікелей жалғанады.
Тортіншіден, демеулік шылау -ды, -ді, -ты, -mi дефис арқылы
жазылады. Өзі тіркескен сөзге дефис арқылы жазылатындықтан мүны
айыру қиынға түспейді.
Шығармашылық
жеке
түлға
қалыптастыруда
түлғалас
қосымшаларды қолданып, кешенді түрде оқушы қабілеттерін арттыратын
жаттыгулар жүргізе отырып, бүгінгі таңдагы сабаққа қойылатын талапқа
да негіздеу керек. Ең тиімдісі - аталған мәселеге байланысты жаттығу
жүмысын жүйелі түрде эр сабақта өтіліп жатқан іақырыпка сай жүргізіп
отыру.
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РЕЗЮМЕ
В статье затрагивается вопрос об использовании суффикса глагола
совершенного вида прошедшего времени в современном казахском
языке. Для освоения данной темы следует систематично проводить
упражнения на каждом занятии и опираться на современные
методические требования к проведению уроков.
RESUME
The article touches the question of the usage of the verb suffixes in a
perfect form, the Past tense in the Modem Kazakh language. In order to aquire
the material, a teacher should arrange complex exercises at each lesson ans
base on the modern methodical requirements for lessons.
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СУЗАКОВА З.Е.

К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
К началу 21 века лингвистика прошла путь от полного
игнорирования внеязыковых влияний до тщательной фиксации
психологи ческих,
коммуникативных,
социально-культурных,
ситуативных условий языкового общения. Постулат Фердинанда де
Соссюра изучать язык «в себе» и «для него самого» или принципы
исследования языка в духе Л. Ельмслева воспринимаются как очень
традиционный классический, но не современный подход к изучению
лингвистических проблем.
Термин «политическая корректность» (political correctness) был
впервые предложен Карен де Крау (Karen de Crow), президентом
Американской Национальной организации в защиту прав женщин
(National Organization for Women). Авторитетный американский словарь
относит возникновение термина к 1983 году. С тех пор этот термин,
подразумевающий особую манеру поведения, общения, систему оценок,
получил широкое распространение сначала в американских студенческих
городках-кампусах, а затем стал активно использоваться и во всех
остальных сферах. Сегодня политическая корректность - обязательная
часть языковой практики западного, в первую очередь американского,
общества.
Под политической корректностью принято понимать «стремление
найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые
задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его
человеческие права привычной языковой бестактностью и/или
прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности,
возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т.п.»
[I]Сама идея быть политически корректным или просто соблюдать
языковой такт существует уже очень давно.
Данная статья посвящена
проблеме соблюдения принципов
политкорректности в современных СМИ: англоязычной и казахстанской
прессе. Цель нашего исследования: выявить способы достижения
адекватности перевода с позиций политической корректности как одного
из основополагающих прагматических реГулятивов современного
английского языка.
Язык, как известно, теснейшим образом связан с менталитетом,
культурой, традициями его носителей, поэтому многие процессы и
явления, происходящие в обществе, находят отражение в системе языка.
Английский язык, как один из наиболее динамично развивающихся
языков мира, претерпел за последние десятилетия значительные
изменения, которые во многом определены изменениями в общественной
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сфере. Неслучайно, что именно в мире английского языка
2^=5 ЙЙЬ
возникла мощная культурно-поведенческая и языковая
тенденция,
получившая
название
“политической
корректности” (Political Correctness - Р.С.) Как отмечает С.Г. ТерМинасова в монографии “Язык и межкультурная коммуникация”, “эта
тенденция родилась более 20 лет назад в связи с “восстанием”
африканцев,
возмущенных
“расизмом
английского
языка” и
потребовавших его “дерасиализации” - “deracialization”[2].
Само понятие политической корректности довольно многоаспектно
и понимается неоднозначно. Например, Н.Г. Комлев в “Словаре
иностранных слов” дает следующее определение: «Политическая
корректность, политкорректность - утвердившееся в США понятие лозунг, демонстрирующее либеральную направленность современной
американской политики. Политкорректность имеет дело не столько с
содержанием, сколько' с символическими образами и корректировкой
языкового кода. Речь декорируется знаками антирасизма, экологизма,
терпимого отношения к национальным и сексуальным меньшинствам,
борьбы против СПИДа. Терпимость манифестируется в смягченных
выражениях (например, вместо “черные” - “афроамериканцы”, вместо
“инвалиды” - “нуждающиеся в физической подцержке”)»”[3].
Зарубежные авторы концентрируют свое внимание на том, что
явление политкорректное™ возникло и распространилось на территории
американских колледжей и университетов, как центров науки и
культуры, а также благодаря этническому и расовому многообразию
студенчества. В предисловии к книге “Are You Politically Correct?”
Ф.Беквит и М.Бауман дают определение политической корректности как
“сети взаимосвязанных идеологических воззрений, которые подвергают
сомнению основы университетского образования: традиционный
учебный план, взгляды на объективность получаемых знаний, придавая
значение культурным, половым, классовым и расовым различиям”[4].
В последнее время в США разгорелись дебаты по поводу влияния
идей политической корректности на общество и язык.
Центральными
темами
этих
споров
стали
проблемы
мультикультурализма (multiculturalism) и языковых кодов (speech codes).
Мультикультурализм определяется как “философия образования,
подчеркивающая уникальный вклад различных культур в историю
человечества”[5].
Сторонники
мультикультурализма
призывают
отказаться от необходимости строить обучение и воспитание на
принципах западной или, как ее еще называют “евроцеитрической”
(eurocentric) культуры. Более того, считается, что набор в высшие
учебные заведения должен проводиться с учетом половой и
национальной принадлежности абитуриентов, а не только по
достижениям в учебе. Эти идеи значительно изменили характер и цели
обучения в американских школах, колледжах и университетах. Понятие
мультикультурализма постепенно расширяется, охватывая не только
расовые и этнические группы, но и религиозные и сексуальные
меньшинства,
общественно-политические
движения,
например
феминизм.
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Понятие языкового кода было введено американскими
социолингвистами в 1962 году. Р.Т.Белл полагает, что
“имеются нормы поведения, которыми индивид должен в
глазах окружающих в большей или меньшей степени следовать, причем
некоторые из этих норм будут нормами языкового поведения - кодами
соответствующего языка”[6]. Следовательно, явление политической
корректности связано с изменением норм языкового поведения в
современном английском языке. В основном, это касается ограничений
на употребление того или иного слова или выражения в определенной
ситуации. НаприМер, на территории многих американских университетов
появились правила, запрещающие использовать “расистские” и
“секситские” слова. Так, в пресс-релизе Смит-Колледжа перечислены
термины, обозначающие формы дискриминации: “аблеизм” (ableism) притеснение лиц с физическими недостатками, “этноцентризм”
(ethnocentrism) - дискриминация культур, отличных от доминирующей,
“гетеросексизм” (heterosexism) - дискриминация лиц с нетрадиционной
сексуальной ориентацией, “лукизм” (lookism) - создание стандартов
красоты и привлекательности и ущемление прав тех, кто этим
стандартам не соответствует. Дискриминация может проявляться не
только в каких-либо действиях, но и в словесных формах (verbal
harassment hate speech). Во избежание такого вида дискриминации и
создаются политически корректные термины.
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ТҮЙІН
Мақала БАҚ-тағы саяси корректілік принциптерін сақтау
мәселесін қарастырады. Саяси корректілік дегеніміз - жеке тұлғаның
намысына тиетін, азаматтық құқықтарын бұзатын, адамның нәсілдік,
жыныстық ерекшеліктеріне тиетін сөздерді басқа, жаца тіл амалдарын
табуға тырысу.

58

С.Бәйішев атындағы АУ ХАБАРШЫСЫ № 4 (26), 2009 ж.

The article considers the correctness of political principes of the
problem. The political correctness means attempting to avoid the words
hurting and humbling person’s dignity, human rights and emphasizing his
sexual or racial peculiarities.
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ВАХИТОВА Т.Ф.

СТИЛИСТИКА ГАЗЕТНОЙ РЕКЛАМЫ КАК ЖАНРА
Реклама - явление чрезвычайно многогранное и многоаспектное.
Она рассматривается с разных сторон и изучается экономистами,
маркетологами, психологами, социологами, журналистами, историками,
дизайнерами. Реклама также является предметом лингвистического
исследования, хотя изучать рекламный дискурс в рамках только
лингвистического подхода, без привлечения смежных с языкознанием
наук, практически невозможно.
Каждая из наук анализирует рекламную деятельность, используя с
этой целью свою методологию, собственный понятийный аппарат.
В рамках экономики, например, реклама рассматривается в
качестве механизма продвижения товара на рынок, условия повышения
уровня его продажи. Современная реклама - это мощная индустрия,
предполагающая
наличие
и
функционирование
различных
экономических субъектов, в числе которых рекламодатели, рекламные
агентства, средства распространения рекламной информации, различные
научно-исследовательские и технические службы.
Юридическая
наука
разрабатывает
нормативные
акты,
регулирующие рекламную деятельность.
Социологическая наука рассматривает рекламную деятельность с
позиций функционирующего общественного института, оказывающего
неоспоримое влияние на социально-политические и культурные
процессы в обществе, способствующие его изменению.
Психология традиционно рассматривается в качестве одной из
наиболее важных для рекламной деятельности наук. Психология изучает
механизмы влияния рекламы на психику человека, восприятия
рекламных материалов, особенности потребительского поведения и его
изменения под воздействием рекламы. Эффективность рекламного
сообщения в значительной степени зависит от знания психологическиххарактеристик его целевой аудитории. Психологическая наука исходит
из того, что реклама - это процесс информирования населения о товаре,
ознакомления с ним, убеждения в необходимости его покупки. Главная
задача рекламы состоит в том, чтобы побудить людей приобрести этот
товар, поэтому в ее основе лежит психологическое воздействие на
потребителя, реализуемое в окончательном итоге в восприятии
содержания рекламного сообщения и следовании его указаниям.
Журналистика акцентирует внимание на вопросах создания
эффективного рекламного сообщения, принципах и особенностях его
построения, как принадлежности к массовой информации. Это объясняет
как выбор основного средства передачи информации, так и характер
воздействия, оказываемые текстами рекламы, которые, если следовать
определению В.В. Ученовой и
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Н.В. Старых, распространяются как "информативно- ч
образные, экспрессивно- суггестивные тексты" [1].
Объектом
изучения
лингвистов
являются
вербальные способы организации информации в рекламном тексте.
Рекламный текст, основанный на использовании выразительных
возможностей средств языка всех уровней, оказывает значительное
влияние на формирование различных стереотипов и образа жизни
современного общества. Реклама направлена на пропаганду и
продвижение новейших достижений в области торговли и услуг, на
создание образа "идеального" товара, специфически воздействуя на
адресата и формируя его стратегию поведения и мировоззрение в данном
ключе. Этим объясняется неослабевающий интерес учёных к кругу
проблем, связанных с изучением рекламы и её языка. Существует
множество определений самого явления рекламы. Приведем некоторые
из них.
Авторы популярного учебника "Современная реклама" К.Бове и
У. Аренс
определяют
рекламу
следующим
образом:
"это
неперсонифицированная передача информации, обычно оплачиваемая и
обычно имеющая характер убеждения о продукции, услугах или идеях
известными рекламодателями посредством различных носителей" [2].
Важным звеном в этом определении является упоминание о характере
убеждения
и
направленности
на
массовую
аудиторию.
Профессор Ж-Ж. Ламбен характеризует рекламу в качестве
"односторонней коммуникации, исходящей от спонсора, желающего
прямо или косвенно поддержать действия фирмы" [3]. Односторонность
коммуникации
указывает
на отсутствие
обратной
связи
в
распространении рекламы. Хотя большинство авторов указывают на
обязательный двусторонний характер целевого процесса рекламодатель потребитель.
В
представлении
американских
философов
Ч.Сэндидж,
В.Фрайбургера, К.Ротцолла реклама - это "форма коммуникации,
которая пытается перевести качества товаров и услуг, а также идеи на
язык нужд и запросов потребителя" [4] . Ключевым здесь является также
принадлежность рекламы к массовой коммуникации.
Определение рекламы, предлагаемое другими американскими
специалистами У. Уэллсом, Дж. Бернетом и С.Мориарти как бы
объединяет два вышеприведенных: "Реклама - это оплаченная, неличная
коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором и
использующая средства массовой информации с целью склонить (к чемуто) или повлиять (как-то) на аудиторию" [5] .
Их коллеги Д.Росситер и Л.Перси рассматривают рекламные
коммуникации как "непрямую форму убеждения, базирующуюся на
информационном или эмоциональном описании преимуществ продукта»
[6]. Развивая эту мысль, американский специалист по психологии
массовых коммуникаций Ричард Харрис определяет рекламу как "тип
коммуникации, предназначенный для убеждения (то есть он оказывает то
или иное воздействие на слушателя или зрителя). Этот эффект может
сказываться на поведении (вы покупаете рекламируемый товар).
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установках (вам нравится такая продукция), и /или реклама
окажет на вас когнитивное воздействие (вы узнаете о
свойствах данного товара" [7] .
Известный французский идеолог рекламы А. Дейян имеет свое
видение рекламы: реклама - это "платное, однонаправленное и неличное
общение, осуществляемое через средства массовой информации и другие
виды связи, агитирующие в пользу какого-либо товара, марки, фирмы
(кандидата, производства)" [8] .
По
мнению О. А.Феофанова, реклама - это "комплекс
психологических мер воздействия на сознание потенциальных
потребителей с целью активного продвижения на рынок объектов
рекламы, а также с целью создания позитивного имиджа фирме,
организации и отдельным институтам общества" [9].
Е.В. Ромат писал, что реклама - это "специфическая область
социальных массовых коммуникаций между рекламодателями и
различными аудиториями рекламных обращений с целью активного
воздействия на эти аудитории, которое должно способствовать решению
определенных задач рекламодателя" [10] .
Анализ приведенных выше дефиниций (по сути, далеко не всех)
показывает, что практически все авторы сходятся в первую очередь в
одном: реклама определенная форма массовой коммуникации (Ж. Ж. Ламбен, Р. Харрис, Д, Расситер и Л. Перси, Ч. Сэндидж, В.
Фрайбургер, К. Ротцолл, К. Бове и У. Аренс, Е.В. Ромат). И второе,
важное для видового описания особенностей рекламы, - характер
рекламного обращения и его воздействие на массовое или
индивидуальное сознание, оказываемого текстами рекламы (К. Бове и У.
Аренс, Д. Росситер и Л. Перси, Р. Харрис, А. Дейян, О.А. Феофанов,
Е.В.Ромат).
Обобщая вышеизложенные подходы к определению рекламы,
представляется возможным взять за основу следующее понимание
данного феномена: реклама - это одна из форм массовой
коммуникации, в которой создаются и распространяются
оплаченные рекламодателем информативно-образные, экспрессивно
суггестивные тексты однонаправленного и неличного характера о
товарах, услугах, идеях и оказания психологического воздействия на
массовое и индивидуальное сознание потребителей с целью побудить
их к нужным рекламодателю выбору и поступку.
Стремление просчитать формулу успеха приобретения товара
привело
производителей к попытке определить стадии воздействия на
психологию потребителя и исследовать анатомию принятия решения. В
результате в мировой рекламной практике для определения
последовательности психологического воздействия, способного привести
к желаемому результату, покупке товара, стала применяться формула
AIDA,
где А - внимание(айепіюп);
I - интерес (interest);
D - желание (desire);
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А - действие (activity).
С течением времени данная формула была
несколько модифицирована и в неё был включен еще один
элемент: М - мотив. Формула приняла вид - AIMDA.
Рекламный текст должен отвечать основным задачам рекламы в
целом. Конечной целью рекламного текста является убеждение
читателей в пользе рекламируемого товара, услуги, компании и т.д.
Эффект воздействия рекламы основан на правильном использовании
ряда лингвистических и психологических феноменов и закономерностей.
Говоря о языке рекламных сообщений, мы ведем речь об использовании
языка в профессиональных целях, результатом которого является
порождение сообщений, ориентированных на определенную аудиторию
и выполняющих определенные задачи.
Создание рекламы - это творческий процесс, основанный на
профессионализме, на определенной совокупности знаний и навыков,
поэтому и составление рекламного текста требует знания определенных
правил и закономерностей, в том числе правил построения грамотного и
выразительного текста.
Основные требования, которым должен соответствовать рекламный
текст, сводятся к следующему:
1. Убедительность. Позиция автора должна быть поддержана - фактами,
цифрами, документами - настолько, чтобы убедить читателя в точном
отражении событий.
2. При работе над текстом редактору следует иметь в виду, что
действенность рекламного обращения активно повышают оценочные
клише - так называемые «ключевые слова», вызывающие у человека
эмоции и способствующие формированию положительных установок по
отношению к объекту рекламы. В качестве оценочных клише чаще всего
употребляются прилагательные «новый», «надежный», «удобный»,
«эффективный», «универсальный» и др. Сами ключевые слова не имеют
экспрессивной окраски, но благодаря своей семантике создают в
контексте эффект положительной оценки.
3. При отборе слов рекомендуется в большей мере пользоваться
глаголами, побуждающими к действию, делающими текст динамичным,
а также конкретными существительными. Анализируя грамматическую
сторону рекламного текста, редактор должен принимать во внимание его
семантические особенности - предельную конкретизацию и на первый
взгляд смысловой примитив, поскольку в нем говорится о совершенно
определенных объектах. С морфологической точки зрения для языка
рекламы характерна более высокая доля существительных в сравнении с
другими частями речи. Такое явление характерно и для синтаксического
строя рекламного обращения. Текст, как правило, состоит из простых,
часто
назывных
предложений,
упрощенных
грамматических
конструкций.
4. С целью привлечения внимания потребителей и необходимостью
сделать экспрессивными наиболее важные элементы в синтаксисе
рекламных текстов применяют различные выразительные средства
высказывания, так называемые стилистические фигуры - обороты речи,
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синтаксические построения, используемые для усиления
выразительности высказывания. Например, инверсию,
позволяющую выделить главную идею рекламного
ж
обращения, привлечь внимание необычным построением фразы.
Наиболее распространены антитеза, которая позволяет подчеркнуть
достоинства рекламируемого предмета, выделить его положительные
качества («Простые решения сложных задач», «Широкий экран по
низкой цене»), параллелизм («Выигрываете вы - выигрывает спорт»),
анафора и эпифора - повторение начального или конечного слова или
словосочетания в каждом параллельном элементе текста («Новые
решения, новые возможности»), лексический повтор («Проблема с
иностранным? Нет проблем» - реклама курсов иностранного языка).
5. Рекламный текст должен быть оригинальным, неповторимым в
деталях, занимательным, остроумным.
6. В тексте могут использоваться вопросительные предложения и
обращения. Они способствуют созданию необходимого эмоционального
настроя у читателей («Как изучить иностранный язык дома? Поступайте
в ЕШКО»; «Что делает Audi 6 уникальным автомобилем? Новая гамма
сверхмощных двигателей? Стремительный силуэт и комфорт
просторного салона? Или шанс выйти за пределы возможного? Вы
узнаете это».
7. Для оживления рекламного текста в него включается прямая речь
(«Если хотите похудеть, откройте для себя эффективный метод - метод
Super. Все, кто им уже воспользовался, скажут Вам: «Никогда так легко
не худели!»).
8. Текст должен быть грамотным. Наиболее распространенные
стилистические
ошибки
в
рекламе
связаны
с
неточным
словоупотреблением,
нарушением лексической
сочетаемости
и
формообразования, неверным построением предложения, неудачным
порядком слов, нарушением согласования и управления.
9. В тексте рекламы активно используются многочисленные образно
выразительные
средства
языка.
подчеркивающие
достоинства
рекламируемого товара и формирующие
в сознании читателя
определенный «образ» этого товара.
К таким средствам языка относятся: многозначность - обыгрываются
различные значения одного и того же слова и выражения («Без очков сто очков» - реклама офтачьмологической клиники); эпитеты «Отличное качество от лучших производителей плюс прекрасное
обслуживание в фирменных магазинах»; сравнения - «Наши шелковые
ткани легки, как воздух»; метафоры - «Больше звезд, чем на небе»;
метонимия - «МИР вашему дому»; гипербола - «Море возможностей,
океан фантазии» - реклама мебели; олицетворение; перифраз - «У нас
покупает автомобиль тот, кто умеет экономить»),
В рекламных текстах иное значение имеют знаки препинания. Так,
иногда нормативно употребляемые знаки отсутствуют, что мотивируется
и компенсируется шрифтовым выделением частей предложения. Кроме
того, знаки препинания в рекламе могут выполнять сигнальную
функцию, т.е. привлекать внимание читателей к содержанию. Особенно
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часто используется тире, причем нередко его постановка
связана с интонационным и зрительным выделением
ударного рекламного слова. Двоеточие используется в
конструкциях, распадающихся на две части: первая называет предмет
рекламы, а вторая содержит его конкретизацию. Восклицательный знак
особенно часто используется в концовках и зачинах. Многоточие - для
обозначения незаконченности высказывания или при неожиданном
повороте мысли.
Общими для всех рекламных текстов являются следующие
требования: простота языка, лишенного пышности и вульгарности;
тональность, напоминающая доверительный разговор с умным
собеседником; информативность и доказательность; оригинальность и
неповторимость.
Специфика комбинирования выразительных средств языка и
своеобразие стиля, метафоричность, своеобразие лексики, синтаксиса
журнальных рекламных текстов обусловливают лингвистическую форму
многомерного и интертекстуального фрагмента языковой картины мира.
Язык рекламы с помощью средств массовой информации прочным
образом
входит
в
речевой
обиход,
отражая
окружающую
действительность, обновляя привычный набор языковых средств. С
изменением языка, стиля подачи материалов в СМИ язык рекламы также
претерпевает определенные модификации, создавая совершенно новые
ценности, основанные на самосознании адресата, на утверждении его
индивидуальности, самопознании и самовыражении.
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ТҮЙІН
Мақала газет жарнамасын жанры ретінде қарастырады. Жарнама көпқырлы құбылыс. Ол түрлі жақтан карастырылып, экономист,
маркетолог, психолог, социолог, тілші, дизайнер жэне тарихшы
мамандар
тарапынан
зерттелуде.
Сонымен
катар,
жарнама
лингвистикачық зерттеу объектісі болганымен, мақалада оның басқа да
гылымдармен байланысы корсетілген.
RESUME
The article considers advertisement as a genre. Advertisement is a
many-sided phenomenon. It is sudied from different sides, economists,
psychologists, sociologists, journalists, designers and historians. Though
advertisement is a linguistic phenomenon, the article considers its connection
with the other sciences.
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КАЛДИНА А.Н.
ФАРИЗА ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ СИПАТ
Ақын - халықтың адамы. Елімен бірге егіліп, халқымен бірге
танылғандар ғана еліне елеулі, халқына қалаулы. Алла жанын нәзік етіп
жаратса да, нар көтерер жүкті арқалап жүріп, қалың қауым ортасынан
ойып тұрып орын алар халқымыздың қаьарман қыздары аз емес.
Әрқайсысының озіндік бет-бейнесі, болмыс-мінезі бір-біріне
ұқсамайтын даралық қасиеттері бар. Сондай бір даналық пен даралықтың
нышаны Фариза апамыздан көруге болады. Ақын мұрасы - ай, күн, жер
сияқты ортақ. Оны еңбектеген баладан, еңкейген кэріге дейін шамашарқынша оқып-білуіне болады.
Қазақ өлеңін қадірлейтін қауым 2009 жылдың аяғында
Астанадағы Конгресс-холл сарайында көрнекті ақын, мемлекет жэне
қоғам қайраткері Фариза Оңғарсынованың 70 жылдық мерейтойын шын
жүректен қуана қарсы алғанын, ақын апамызды алқалаған алты алашты
көгілдір экранная коріп, баспасөз беттерінен оқыдық. Осы уақытқа дейін
халқын жауьар жырымен суғарып келген ақын анамызга оқырманы
ретінде өлеңдерін жүрегімізбен қабылдай отырып, біз де ақынды козі
тірісінде дәріптеп олеңдерінен өз керегімізді алып жүрміз деп айта
аламыз.
Ақын олеңдеріне терең үңілгенде ғана оның озге ақындардан
ерекше дүниетанымын байқауға болады.
Дүниетанымдық сипат ғылымда “когнитивтік көзқарасқа,,
негізделеді.
Когнитивтік козқарас деген үгымға негізделген қазіргі ғылыми
парадигмага коптеген теориялар жатады. Олар негізделген концепция
ойлауды дүниені қабылдау көріністерінің жүйесі ретінде қарастырады.
Ол ғьшыми бағыттың озі адам білімінің және оларды жеткізудің түрлі
тэсілдері мен типтері іуралы ілім ретінде танылады [1,145].
Қазақ әдебиетінің классигі С.Мүқанов “Өнершінің шеберлігі
жалпыдан соз асыруда. Адам баласының созі - онер, бірақ ол соз, сөз
қалпында коркем емес. Ол сөздерді қүрастырып тере білгенде гана
коркем болады. Музыка дыбыстан қүралады, бірақ барлык дыбыс
музыка емес. Поэзия созден құралады, бірақ барлық соз поэзия емес.
Егер поэзия таңдамалы созден түрса, ол таңдамалы создер таңдамалы
дыбыс қүрылысын, таңдамалы ырғақты, таңдамалы үйлесті керек
қьшады. Ақынның шеберлігін корсететін нэрсе осьшарды таба білуде,,деп атап көрсеткен [2,37].
Оқырмандарының таным - талғамына салт өлеңдерінің болуының
озі ақын апамыздың кезінде мүғалімдік жолда болып бала сезімін
түсінуін оның "Мүғалімдік - киелі мамандық. Ол үлкен, жан-жақты,
терең білімдарлықпен қатар аса сезімтші болуды талап етеді. Эр бала тұнып тұрған сезім. Олардың пианинаның тіліндей сезім пернелерін
тура баса алсаң ғана, жан дүние әлеміне ене аласың. Әйтпесе олар
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маңайлатпайды" деп бала бағбаны мен балаға берген
бағасынан да шығар-ау ?! [3,8].
Мектеп табалдырығьш аттап, әліипені жаттап
онымен қоштасқан соң, окушының колға ұстайтын - ана тілі оқулығы.
Сол ана тілі оқулығында Фариза апамыздың екі өлеңі берілген. Бірі
«Ботақан» өлеңінде ақын төрт түліктің төресі - түйенің төлі бота болса,
ботақан үғымын айқындай түсу үшін «бөбегім» сөзін қолданады. Ақын
балалардың төрт түлікке деген қамқорлығын арттыра түсу үшін
Ботақаным - бөбегім
Шырқайтұғын өлеңім, - деген өлең жолдарымен оқушы
санасына ене отырып,
Бөбегімдей тэй басқан,
Сені жақсы коремін
Мэпелейін бағайын,
Мойыныңды тарайын, - дегі оқушы назарын ботаға
аударып,
Сен де менен именбе,
Жатырқама жиренбе
Апашым да өзімді
«Ботам» дейді сүйгенде, - деп кішкентай оқырманын
ботамен тілдестіреді [4,26].
Осы ана тіліндегі ақынның келесі бір олеңі «Ең жақын адам» деп
аталады. Онда ақын:
Еркелесем, күлімдейтін,
¥рысқаны білінбейтін
Маңдайымнан иіскеп мёнің,
«Қүлыншағым, күнім» дейтін - кім? - деп кішкентай оқырманын
сүрайтындай көрінеді. Бұл жерде ақын «Ана - бақыт, ана - жыр» деп жар
салмайды, бала үпіін еңбегін сіңірген, түн ұйқысын төрт болген жанның
қандай екенін айта отырып, үш эріптен түратын қүдіретті жанның есімін
баланың өзі табуына ықпал етеді [4,50].
1-сыныпта Фаризаның екі өлеңімен танысқан оқушы 2-сыныпта
үш өлеңімен танысады. 1-сыныпта анасының қандай екенін білген бала,
2-сыныпта ақынның «жылу» өлеңі арқьшы оз анасы ушін мақтана алады.
Өйткені олең жолдарының өзі:
Жылылықтан жаралған
Құіпағы оның - таң мекен
Менің айдай анамнан
Асқан сүлу бар ма екен?!
Мейірім - нұр төгілген,
Күн көзіндей жанары
Ойымды оқып өңімнен,
Дірілдейді қабағы
Жердегі бар тағамнан
Ана сүті нэрл і екен
Бұл жалғанда анамнан
Сүйікті адам бар ма екен?! - ақын дүниетанымының кеңдігін
көрсетеді. Өлеңнің үш шумагында да айтылатын ой ана болса, сол
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құдіретті жылуы мол жанды табиғатпен қатар қойып
суреттейді. Ана құшағын жаңа атып келе жатқан таңмен
суреггеп, сұлулыгын айга теңгеріп, мейірімін күнге балап,
ана сүтін жер бетіндегі бар тағамдармен салыстыра келіп, артығын таба
алмай. бапа сезімін ана қүдіретіне табындырып қояды [5,68]. Келесі
«эже» өлеңінде немересі үшін барын беретін қамқор эжелерді:
Теитек болсам ашынып,
Жақсы іс кылсам, асырып
Маған сақтап жүреді
Тэттіні де жасырып, - деп бала сезімінен орын алатындай
етіп суреттеген [5,69]. Осы оқулықтағы ақынның үшіиші өлеңі «Археолог» деп аталады. Мұнда оқушы «археолог» деген жаңа ұгыммен
таныса отырып, ол мамандық иесінің немен айналысатынын да осы өлең
арқылы біледі.
2-сыныпқа дейін көзіне корінген, жер бетіндегі заттар мен
құбылыстармен танысқан бала жер астында да не бар екенін, онымен де
айналысатын мамандық иесі бар екенін:
Аталардың шақшасын,
Еңбек еткен бұлданбай,
Патшалардың ақшасын
Ер ағалар бұл қандай?
Ағаларды мақтайды ел
Батыр бабам барлай кеп
Соның бэрін тапқасын
Бізге қарап т^рғандай, - деген
жолдар арқылы біле алады.
Ал 4-сыныпта Фаризаның екі өлеңі берілген. Соның бірі «Қанат
туралы хикая» деп аталады.
Олеңде ақын «қүс - қанатты досымыз болса, баланың
жанашырлық сезімін күшейту мақсатында сол құстың балапанын жерге
домалатып түсіреді. Бір канаты сынған балапаиға оқырманына дэрі
жақтырады. Десе де балапан жалгыз қанатымен қалықтай алмай, сынған
қанатьш ауырсынып сенделеді. Балапан қайғысын сезінген бала өзінде де
қос қанат бар екенін байқап, оның бірін - әкесіне теңесе, бірін анасына
балайды. Қос қанатының да аман болуын, сонда ғана жарасымды,
бақытты омір сүретінін олеңі арқылы ақын бала сезіміне ұялатады
[6,212]. Осы сыныптағы «Зергерлік» өлеңінде тағы бір мамандықтың
қырын аша отырып:
Балқытып ап күмісті,
Сапырады судайын
Осы жүмыс ырғағы
Білезік пен алкапы
Сақинаны, сырганы
Күміс сымнан тартады, - деп аналарының тагынып жүрген
асыл бұйымдарының озі адам еңбегімен келетінін жэне ол да бір
мамандық аталатынын корсетеді.
Корсең қайраіі боласың Мақтанышы ол бір елдің, - деген жолдар да бұл мамандықтың
кез келгеннің қолынан келе бермейтіндігі айтыла келіп, ат-эбзелдеріне
қатысты
Күмістейді тағасын,
Таралгы мен жүгенін
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Демеңіздер бұл қалай,
Күмісті де илеген, - деген ойлар да қозғалады.
Осы өнерді мұрадай
Зергерлерден үйренем! - деп ақын зергерлік сэні мен
кызықтыра келіп, оқушы санасына тагы бір мамандықтың сырын
жеткізеді.
Өлеңді өміріне езек еткен Фариза апамыздың терең поэзиясынан
ересектермен қатар, балапан жүрек бала да алатын өмірлік азық бар
екеніне көз жеткіздік. Жатырқамай, жасқанбай үлкен де, кіші де
өлеңдеріңнен қуат алатын не деген дархан едің, Фариза ana!
Әдебиеттер:
1. Исакова С.С. Қазақ терминтанымы: лексикалық құрамы, жасалу
тәсілдері, прагматикалық қызметі. -Алматы, 2007,- 169 б.
2. Мүқанов С. Шығармалар жинағы. -Алматы, 1978. - 243 б.
3. Оңғарсынова Ф. Шығармалар жинағы. -Алматы, 2004 ж. 289 б.
4. Нүрғали Р. Таза бұлақтан су ішкендей боласың// Егемен Қазақстан
газеті, 2007 жыл, 7 қараша.
5. Оңгарсынова Ф. Шығармалар жинағы. Алматы, 1986 ж.- 176 б.
6. Оңғарсынова Ф. Шыгармалар жинағы. Алматы, 1982 ж. - 274 б.
РЕЗЮМЕ
Статья
посвящена
творчеству
знаменитой
поэтессы,
государственного и общественного деятеля Фаризы Онгарсыновой.
Изучая ее произведения, можно заметить особое мировоззрение поэтессы
и глубокий поучительный характер стихотворений. Они остаются
популярными в течение многих лет и продолжают вдохновлять как
представителей старшего, так и младшего поколения.
RESUME
The article is devoted to the creative activity of the famous poetess,
state and public figure Fariza Ongarsinova. Studying her works, one can notice
special world-outlook and deep educative character of poems. They have been
popular for many years and continue to inspire older and younger generation
at the same time.
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БОРАНБАЙ М. Б.
Б. МОМЫШҰЛЫНЫҢ «МОСКВА ҮШІН ШАЙҚАС»
ШЫҒАРМ АСЫ НД АҒ Ы ӘСКЕРИ ТЕРМИНДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫСЫ
Біз патриотизм дегенде нені түсінеміз? Отанды бар жан-тәнімен
беріле сүю, Отан үшін адалдықпен еңбек ету жэие бойындағы ізгі
касиеттердің бэрін Отанға арнау. оның гүлденіп, көркейіп, құдіреттене
түсуі үшін бар ынта-пейілімен қызмет жасау, Отанның мүддесі мен
абырой атагына кір келтіруді намыс санау, сондай-ақ Отанның
тэуелсіздігі мен тұтастыгын жан-тәнімен қорғау. Осы бір асыл қасиетті
бойында қасық қаны қалғанша үстай алған азамат, гвардия полковнигі,
Кеңес Одағының батыры, қазак әскери әдебиеттің негізін қалаған белгілі
жазушы Бауыржан Момышұлы дер едік.
¥лы Отан соғысының алгашқы жьшдарында Б.Момышұлы 316атқыштар дивизиясының қүрамында, панфиловшылардың қатарында
Москва қаласын жаудан қорғауға белсене араласты. Аға лейтенант
шенінде ол әуелі батальон, соңынан полк пен дивизия басқарды. Сол
кезде ол бар-жоғы капитан ғана еді. Сол жастыгына қарамай-ақ ереи
ерлік жасады.
Көсем түлғалы кайраткерлігі мен ж ауы нгер қолбасш ы лы гы на
ш еш ендік қасиеті қоса дарыған ол қазақ әскери ғылымын үлттық
жэне жалпыадамзаттык деңгейде танытты. «Мен солдатпын,
академияны өмірдің өзінен - үрыста өттім, осы түрғыдан қарағанда,
менің соғыс туралы ойлануыма негіз бар сияқты» немесе «менің
әдебиеттік ешқандай білімім жоқ. Мен халықпен, көпшілікпен қоянқолтық араластым. Солардың бэрі маған ашық айтқанда үлкен мектеп
болды. Сол себепті менің шығармаларым деректі шығармалар»[1;97] деп
өзі әскери эдебиетке бет бүруына негіз болған нәрсені жэне
шыгармалары не себепті реалистік багытта жазылғандығын тап басып
айтқан.
Оның бұл созіне туындылары арқылы да қанықпыз:
«Офицердің күиделігі» (1952), «Бір түннің тарихы» (1954), «Москва
үшін піайқас»
(1958), «Жауынгердің түлғасы» (1958), «Майдан»
(1961), «Майдандагы кездесулер» (1962), «Генерал Панфилов» (1963),
«Төлеген Токтаров» (1965), «Куба әскерлері» (1965), «Ел басына күп
туса» (1970), «Қанмен жазылған кітап» (1991), «Адам қайраты» (1981)
т.б .

Біз «Москва үшін шайқас» шығармасындагы әскери терминдердің
семантикалық ерекшелігін, олардың қолданысын сөз етпекпіз.
Алдымен, «эскер» сөзіне аныктама берсек, «әскер» - этимологиялық
создікте мемлекеттің Қарулы куші, армия; эскербасы - қарулы
күштердің қолбасшысы; атты әскер - ат үстінде үрыс салатын эскер
болімі, ал жаяу әскер - Қарулы күштердің саппен қимыл жасайтыи
негізгі бөлімі деп көрсетілген [2:66].
Сонымен, эскер дегеніміз - мемлекеттің сьтртқы жаулардан
қорғанатын негізгі қарулы сабы. Олардың да озіндік сойлеу мэнері,
создік қоры жэне түрлі салаларына байланысты герминдері болатыны
сөзсіз. Бүлардың бәрін жалпы апганда «әскеры лексика» деп атайды.
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Эскери ют] басқарушылар жэне эскери қызметшілер
жүйесіне сай қалыптасқан өзіндік әскери атақтар да бар.
«Қысьілтаяң жагдайда мына сүрапыл согыста үзац
уакыт көрісһей эісүріп, кездескен иісщта генералдыц қуанышты, әкелік
сүйіспеншілігі, менің тстырымды иіткендей елжіретті» [3;9]. Бұл
үзіндідегі генерал сөзі әскери атақ, шен. Біз қарастырған түсіндірмелі
сөздіктерде генерал сөзін емес, генералиссимус сөзін кезіктірдік, ол (лат. generalissmus - ең басты) кейбір мемлекеттердің қарулы
күштеріндегі жоғары әскери атақ. [4; 100] Түңғыш осы шен Францияда
1569 жылы герцог Анжуйскийге, Россияда - 1695 ж. воевода А.С.
Шейнге, 1727 ж.А.Д.Меншиковқа, 1740 ж. Антон У. Брауншвейгскийге,
1799 ж. А.В.Суворовқа, 1945ж. И.В.Сталинге берілген. [5;40]. Иссимус
біздің ойымызша, латыніпа ең, өте деген мағынаны береді, ал біз
келтірген үзіндіде генерал атағы - басты деген семантикалық мэнде түр.
«Жолдас, ага лейтенент, баталъонга өзіціз ңолқалай сүранып
бардыцыз. Мен сізді өз тілегіціз бойынша тагайындадым. Батальон
басқару оңаіі іс емес екенін мен сізге сол кезде ескертіп айтцан
болатынмын... Енді батальоның батарея емес екендігіне көзіңіз жеткен
болар, жолдас ага лейтенант. Батальонда сіздің «нол-нолмен «солга
таман, оңга тамаи нолъ-ноліңізден», соцынан бәріи бастырмалата ат»
емес. Батальон басқару үшін тактика, тактика керек. Әдіс цолданып,
согьісу керек екенін кезінде сізге ескерткем. Согыс ойыншық е.мес,
шырагым... Мен сізге сеніп жүруші едім, сөйтсем қолыңнан іс болбыр
командирлердің бірі екенсіз гой, ал сіз болсаңыз біздің ісімізге көп кесір
кедергі келтірдіңіз. Әскери саптан түгел бір батальонды алып кетіп,
еиікіммен жәнді байланьіса алмастан, жау сыртыяда сашқтап қалып
қойып, партизан болгыцыз келді ме? Жоц, жолдас ат лейтенант, меніц
дивизиям партизан отряды емес, салалальг, арналы армияныц дивизиясы.
Сіз сияцты кез-келген ага лейтенант дивизиядан бір-бір батальонды
бет алды сурырып алып кете берсе не болмакпыз? Мен партизан
отрядыныц командирі емеспін. Мен түрақты дивизия командирімін.
Менің эскери жоспар-жобама зркімніц кесір келтіруіне жол бере
алмаймын... Сіз сияқты пайдасынан зияны мол батальон командирінің
керегі жоқ... Кездескен кезде генерал маган осыпай айтып айыптар деп
ойлаушы едім» [3; 10].
Жоғарыдағы үзіндіден коптеген эскери атақтар мен эскери
бөлімшелердің атауларын кездестіруге болады. Соларға тоқталып
мағынасын ашсақ, батальон, батарея, дивизия жэне партизан отряды
создері терминдік соз болғандықтан сол күйінде кал дыры лады. Бұл
создерге қазіргі таңдағы создіктерде мынадай анықтама берілген:
«Батальон - құрлықтағы эуе-десант, теңіз жаяу әскерлері қүрамаларының
негізгі тактикалық бөлімшесі, ал батарея - эскери іс-қимылға қарай
бірнеше түрде қүралады. Әдетте ол 2-3 взводтан, 2-8 зеңбіректен
қүралатын болімше» [5;30]
«Дивизия (nar.clivisio - болу, боліну) көптеген мемлекеттердің қарулы күштері түрлерінің негізгі тактикалық
бірлестігі, ал партизан
- қарсылас басып алған аумақтағы
баскыншыларга қарсы күрес жүргізетін жэне жергілікті халықтың
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қолда>ъша сүйенстін халык еріктілері» [4; 122,260]. Осы
терминдер езінің мағынасын сол кезден-ақ жоғалтпаған.
Кан
салада
болмасын,
өзінің
қарамағында
^
багыныштылары бар адамды біз «бастык». «басшы» деп айтамыз. Ал
эскери саланың басқа саладан ерекшелігі - басқаратын адамды
«командир» деп атауында. Командир созіне анықтама берейік.
«Командир - эскери болімнің бастыгы» /6;398/ «Командир - начальник
воинской части, подразделения или военного судна» /7;366/.
Сонымен, командир - эскери шен, қарамагындагыларды эскери
тәртіпке багындыра отырып тэрбиелейтін адам деген түйінге келеміз.
Үзіндідегі тактика созіне көңіл болсек, тактика - барлық эскер
түрлерінің жэне қарулы күштер түрлерінің бөлімшелері. болімдері мен
курамаларының үрысқа дайындығы мен оны жүргізудің теорияеы жэне
практикасы. [4;418] Шыгармада генералдың «Батальон басцару үшін
тактика, тактика керек» дегені кез-келген эскери болімшені басқару
үшін білім мен гэжірибе қажет екенін көрсетеді.
«Армия камондованиесінің күш қорын Кургаиовтың полкіне танкіге
қарсы тура ты н артиллерия дивизионы келіп қосылады. Сонымен
генерал Панфилов өз артиллерия командирі подполковник Марковты
ертіп, артшлеристтердің күшін Капровтың полкіпен байланыстырып,
согыс әрекеттерін бір жүйеге ссшу үшін сол аймацца барады. Согыс
жобасы бойынша Волоколамск аймагына мықты бекініс дайындау
мацсатымен осы жерде жаумен көбірек согысып, уақыты үту керек
еді» Бүдан аңғаратынымыз, калай да жауды тойтаруға арналган алдынала жоспар, согыс әдісі. Келтірілген үзіндідегі армия созін естімеген адам
кемде-кем шығар. Дегенмен, анықтама беріп кетуді жон кордік: «Армия
- эскери іс-қимыл үшін бір немесе бірнеше эскери қүраманы, эскер
түрлерін біріктіру» [4;30] Армия қүрамындағы артиллериялық топ,
дивизион деген терминдер
сол қалпында қолданылады. Создікте:
«Артиллериялық топ - ұрыс кезінде жалпы эскери болімдердің
мүддесіндегі міндеттерді орындау үшін белінген жэне жалпы басқару
арқьшы біріккен күрамалар» жэне «дивизион (франц. division - бөліну,
болімше) - ракеталық әскер мен артиллериялық жэне қазіргі замангы
армияның негізгі атыс жэне тактикалық болімшелері» [4;31,122] деген
түсінік аламыз.
Соғыс тарихында талай-талай сенер-сенбес, ойда жоқ нэрселер бола
береді. Мысалы шагырмада Бауыржан бастаган рота мен генерал
бастаган рота жауды екі бүйірінен кездейсоқ соғысып, үрыстарын
жеңісгіен аяқтайтын корініс бар. «Сірә, осы кездейсоц сэтті генерал
Панвиловтың тащан амалы - маневрі деп ойлаган да іиьігар, - генерал
осыны айтып іигек сілесі цата царқ-қарқ күліп жіберді» [3:33] Мүндагы
маневр созі терминдік сөз ретінде қолданылады. «Маневр - үрыс
оиерацияеын эзірлеу жэне жүргізу кезінде күні бүрын алға қойылган
мақсаттың озгеруіне байланысты эскерлерді қайта жылжытып
орналастыру, қару-жарақты қарсыластың аса маңызды обьектілеріне
багыттап, үрымтал түстан қайта нысанага алу» [4; 196].
Жшшы алганда «эскер» сөзімен бірнеше қарулы күштердің
атаулары жасалган: құрлықтагы эскер, эскери эуе күштері, теңіз эскери
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күштері. Шығармадағы эскери эуе күштері туралы үзіндіге
тоқталып өтсек. «Алыстан самолеттер сарыны естіледі.
Теріскей жақтан қатарын тізген тырнадай аспанда
бомбардировщиктер көрінеді. Олардьің устінде ала царіиыгадай
зымырап истребителъдер үиіып жур. Бәрінің бет аласы Волоколамск...
Мүндағы эуе саласының терминдері бомбардировщик - бомбалаушы
үтпақ - жер үстіндегі, судагы дүітшан объектілеріне бомба тастауға
арналған ұшақ, [5;33]истребитель - жойғыш үшақ деп аударылып
қарсыластың әуедегі басқарылатын жэне басқарылмайтын ұшқыш
аппараттарын жоюға арналған үшақ. [4; 168] Ұшақтардың сөздіктегі
анықтамасы мен шығармадағы синаттамасы сэйкес келіп огыр. Демек,
бүл ұшақтар осы күнге дейін өзінің қолданыс аясын жоймаған.
Бомбардировщиктердің соңынан іле жер бауырлст қалбалақтай
үшып (орысша - бреющий полет), оқ жаудырып, майда бомбалар
тастап іитурмовиктердің бірнеше топтары бірініц соңьінан бірі
үшеулеп алтаулап, тогыздан қатарланып зуылдап өтіп жатты. [3;64]
Шығармадағы жер бауырлап үшу - бреющий полет деген қолданысы
қазіргі таңда да өзінің магынасын сақтап келеді.. Сөздікте: «Жер
бауырлап үшу - үшақтың нысанаға жасырын шығу мақсатында жер
үстінде немесе суүстінде 5-50м биіктікте үшуы» [4;62] деп көрсетілген.
Үзіндіде суреттелген үшақ қимылы мен сөздіктегі мағынасы бір деп айта
аламыз. Ал штурмовик сөзі карастырып отырған сөздігімізде дэл
аудармасы болмаганымен, штурм түбірі берілген, ягни ол баса-көктей
шабуыл жасау[5;80] деген мағынасы бар. Демек, штурмовик - батыл
шабуыл жасауға арналган ұшақ түрі. Қазіргіде штурмовикті
шабуылдаушы үшақ деген аудармасы қолдаиыста жүр.
«Мен шынында снайпермін. Жас кезімде снайперлік өнерін
үйрететін топта алты айдай оқыган болатыимын. Кейінде коп
эісылдар машьщтанганмын. Айтайын дегенім ол емес еді. Менің
снайперлігім дүитанмен табан тіресе ащаскан жауынгерлердің қырагы
көздеріне цараганда түкке де түрмайды.»[3;84] Снайпер сөзі мергеи деп
аударылып, Қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігінде: «мерген - атқан оғы
мүлт кетпейтін, коздеген жеріне тигізетін, дәл атқыш» деген анықтама
берілген. (Қазақ тілінің түсіндірмелі создігі. А.:Дайк-Пресс, 2008ж)
Лейтенант Угрюмое лен политрук Георгиев траншеяныц
цабыргасына сүйёніп цатар тур. [3:117] Траншея сөзінің қазақ тіліндегі
аудармасы ор, шұңқыр, ягни бір жагында немесе екі жағында топырақ
қалқаны бар, ені тар, үзынша келген шұңқыр. [4;435]
«- Қарацдаршы, жолдастар, царацдаршы, - деп айцайлайды
Клочков, - жау біздіц артиллеристтерге барын тогіп, шуйіле төнді. Ол
біздің артиллерияны аяусыз таптап, өз танктеріне жол аитақ, - осыны
айтып ол аспанга көтеріле ербеңдей, аударылып, тоңкеріліп, жаткан
зецбірек дөңгелектерін, үлкен-үлкен фугастык бомбаныц керемет
иіарпуынан тас-талцан болып, жан-жацца үіикан бацылау пунктініц
бөренелерін көріп, зыгырданы қайнап, өзіне-өзі сөйлегендей: «М-да-а-а!
Сум жау есіріп, лепіріп тур екен, әй лагнаттар-ай!» - дейді. [3;121]
Фугасты авиациялық бомба (лат. focus - ошақ, от) күшті қопаргыш
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зарядтысатмағы 50 кг-нан 10 т-ға дейін жететін, кейде
оданда ауыр авиациялық бомба. [4;449]
Екінші дүниежүзілік соғыс туралы әңгіме қозғалса,
«Катюша» энін білмейтін адам кемде-кем шығар. Ал «Катюша» деп
кару-жарақты атап қойғанын біреу білсе, біреу білмес. «Катюша» деген
реактив снаряды, жаца миномет «РС». Неге екеніи білмеймін, оган
«Катюша» деп am койыпты [3;130] деген сөйлемді шығармаданда
кезіктіруге болады. Снаряд - зеңбіректің оғы, ол жарылып эрекет етеді.
Миномет - темір табаққа орнатылған қуатты қару, ашық жердегі, қыр
астындағы жауды жайрата алады. [5;58,73]
Командование түс ауа авиация мен артиллерияның күшін
топтастырып, дивизияның корганыс алқабындагы жаудың екпінін
басыпты. Біздіц авиация мен алыстан ататын артиллерия жаудың
резервін шабуылдап ойран салыпты. [3;140] Резерв (латынша - қорғау,
сақтау)қазақ тілінде қор созіне сэйкес келеді, -эскерлердің жаңа
топтастықтарын кұруға жэне нақты топтастықтарын күшейтуге, ұрыс
барысында қайтадан туындаған тапсырмаларды орындауға арналған
адамдар тобы. [4;388]
др әскери ңауымның өзіне жарасарлық аттары бар. Өздерінің
мамандық намыстары бар. Жаяу эскерде «мүншама найзамьіз бар» деп
айтады, ал жаңагы атты әскердің капитаны жаяу ңстганына
карамастан. адамды кылыш санымен есептейді. Ол басына түскен
жаяулыкқа көнер емес. Өз тобын ол рота деп атауга аузы үйренбеген.
Олар жаяу да болса, капитан үшін - эскадрон. [3;256] Эскадрон
терминдік соз ретінде сол қалпында колданылады. Сөздікте: «эскадрон
жаяу әскердің бір ротасына парапар, атты эскер полкінің бөлімшесі»
деген түсініктеме берілген.
Біз - ата-бабаларымыз батыр болған халықпыз. Осынша бірнеше
Франция сиятын жерді жаудан сақтап қалу батыр бабаларымызға
оңайльщқа түспегені тарихтан белгілі. Олай болса, эскери термин
жағынан да кур апақап емеспіз. Оның бір коршісі Б.Момышүлы
шығармаларындағы эскери терминдік создер мен сөз тіркестері. Олардың
бір тобы эскери термин ретінде тілімізде аударылмай жүмсалса,
бірсыпырасының аударылып, эскери лексикамызға қосылғанын
аңғарамыз.
Биыл ел, халык болып Б.Момышүлының 100 жылдығын атап өткелі
жатырмыз. Осы түста күнделікті эскери тіршілік жағдайында іскерлік,
тапқырлық машығын қалыптастыру, эскери бүйрықтар мен жарлықтарды
калтқысыз орындау үшін батыр-жазушымыздың шығармаларындағы
эскери терминдердің қолданысын зерттеу оларды оқу сабақтарына енгізу
кезек күттірмейтін өзекті мэселе деп санаймыз.
Әдебиеттер:
1. Бауыржан Момышұлы: олеңцер, нақылдар, ой-өрнектер, эскерипатриоттық тэрбие туралы. Ақтобе, 2000 ж.
2. А.Ыскақов, Р.Сыздықова, Ш.Сарыбаев. Қазақ тілінің қысқаша
этимологиялық сөздігі. Алматы: 1966 ж.
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Дайк-Пресс, 2008 ж.
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РЕЗЮ МЕ
В статье речь идет о военной терминологии. Точнее
использование военной терминологии в произведении Б.Момышулы «За
нами Москва». Раскрываются их семантические особенности с помощью
военного толкового словаря.
RESUME
This article is about the military terminology. The article describes the
use of terminology in such works of literature as “We have Moscow behind
us” by Momysh Uly. It shows its semantic features with the military
thesaurus.
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ЭКОНОМИКА Ғ Ы Л ЫМ ДАРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
•ш^шшштттттт^ффтшштшттшттяштт

ҚОНАҚБАЕВА А.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИАЛДЫИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
Әлемдік жаьандану жағдайында Қазақстанның индустриалдыинновациялық дамуын қамтамасыз ету - нарықтық экономиканың
талабы. Қазіргі экономикада сапалы жетістіктерге кол жеткізудің негізі
буыны ретінде елдің индустриалды-инновациялық бағытын атап
көрсетуге болады. Республиканың индустриалды-инновациялық өсуін
ынталандырудағы басты мақсат - экономикалық түрақтылықты
қамтамасыз ете отырып, орнықты даму үшін жаңа индустриаландыру
жолдарын іздестіру.
Қазақстандағы инновациялық жэне инвестициялық климаттьщ
бүгінгі жағдайы тұрақты деңгейде болганымен, ел Үкіметі бәсекеге
қабілеттілікті
арттыру
мақсатында
ғылыми-техникалық
және
инновациялық жобалардың тиімділігін одан әрі жетілдіре отырып, осы
салада нақты секторды дамыту тұжырымдамасында айқындалғандай
Еуроодақ стандарттарына барынша қол жеткізуді мақсат етуде.
Әлемдегі дамыған жетекші елдердің экономикалық қатынас
жүйесінде инновациялық қызмет аса маңызды роль атқарады. Ел
экономикасында инновациялық процесс ролінің осуі, бүкіл өндірістік
цпклдің жэне шаруашылық жүйенің деңгейінің өсуіне эсер етеді. Бүл
инновацияның зерттелмеген жаңа нарықтағы жаңа салаларға енуіне жол
ашады.
2003
жылдың
ортасында
қазақстандық
сарагішылар
республиканың
индустриалды-инновациялық
элеуетін
жеткілікті
деңгейде емес екендігін атап өтті.
Дегенмен
де
өткен
жылдары республикада
нарықтық
катынастарды жүйелі түрде реттеуге бағытталған іс-шаралардың
негізінде, онеркэсіптің -қүлдырауының алдын алу мақсаттары белгілі бір
деңгейде орындалды. Бүгінгі таңда Қазақстан үшін басты мақсат экономикалық өсуді қамтамасыз ету жэне сапалы даму сатысын қүру.
Сондықтан да еліміздің инновациялық даму мэселелері өте өзекті жэне
стратегиялық мэнге ие екендігі айғақ.
Инновациялык кызметтің табысты болуы оны ұйымдастырудың
нысандары мен қаржьтландыру механизмдеріне қарай айқындалады.
Қазіргі кезде елдің өркендеуі мен инновацпялық дамуы ғылымитехникалық прогрестің нэтижелері мен жетістікгеріне тэуелді екендігі
белгілі.
Мемлекет индустриалды-инновациялық қызметті міндетті түрде
ынталандырып отыруы қажет, себебі қазақстандық кэсіпкерлер
қарқынды инновациялық даму сатысының шегіне жеткен жоқ, сол
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себепті екінші деңгейлі банктер де көп жағдайда
инновациялық жобаларды инвестициялау барысында
талаптар қоюды қажет етеді. Яғни, бұл, жобалардың
орындалуы үшін капитал салудың өзі де бірнеше жылга созылуы мүмкін
деген
сөз.
Осы
мәселелерді
реттеу
мақсатында
Қазақстан
Республикасының индустрия жэне сауда министрі жанынан инновация
жэне инновациялық жобаларды таңдап, олардың ұсынысын қарап
шығуға
арналған
арнайы топ қүрылды.
Аталған
органның
мақсаттарының бірі - аймақтық инновациялық ұсыныстарды алдын шіа
таңдау және сәйкес институттарға қарай бағыттау.
2003 жылдың 17 мамырында ҚР Президенті Жарлығымен «20032015 жылдарға арналған инновациялы даму стратегиясы» бекітілді. Осы
мақсатта республиканың барлық аймақтарында өндірісті жаңа
инновациялық қарқынға бағыттауды жэне оны дамыту шараларының
атқарылуы жөнінДе жұмыстардыц жан-жақты жүргізілуіне байланысты
ұсыныстар жасалып, жүзеге асуына байланысты жағдай жасалуда.
Индустриалды-инновациялық стратегияны табысты жүзеге асыру
барысында экономикалық қүрылым перспективалы бағытқа озгеретіндігі
айқын. Сондықтан да соңғы бірнеше жыл бойы кәсіпкерлер мен
ғалымдар,
отандық
жэне
шетелдік
эксперттер
Қазақстан
экономикасының мэселелерін жэне бағытын қызу талқылауда. Елдің
шикізат
байлықтарын
коп
молшерде
эксплуатациялауға
болмайтындығына байланысты, сондай-ақ еліміздің ондіріс мәселелеріне
қатысты жаңа инновациялы деңгейге кошу қажет деп ұсыныс жасауда.
Бүл жонінде Елбасының Жезқазған қаласындағы отандық жэне шетелдік
кәсіпкерлермен кездесу барысында Президенттің баса назар аударып,
ондірісті дамыту жонінде келелі мэселелерді шешуге байланысты
кэсіпкерлерді жүмылдыру жоніндегі жасалған пікірлері, бүл мәселеге
деген немкүрайлықты жою жоніндегі талабы деп түсінуіміз қажет.
2015
жылға
дейін
индустриалды-инновациялык
даму
стратегиясын бекіту үшін экономиканы эртараптандыру қажет болды.
Осы
мақсатта
аймақтың
индустриалды-инновациялык
дамуын
қарастырсақ, тек қана Ақтөбе облысы бойынша 2008 жылдыц I
тоқсанында онеркэсіп онім ондірісініц колемі 132,5 млрд. тецгені
қүрады, ол откен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 57,4 млрд.
теңгеге коп. Нақты колем индексі - 105,0% қүрады.
Кен ондіру онеркэсібінде өндіріс көлемі 46,6 млрд. теңгеге
үлғайды жэне 100,6 млрд. тецгені қүрады. Мүнай, газ, мыс концентраты,
хром рудалары жэне т.б. ондіру колемдері үлғайды.
Электр энергиясын, газды жэне суды ондіру жэне болу 1,3 есеге
үлғайды жэне 7.3 млрд. тецгені қүрады. Соныц ішінде электр қуаты
бойынша 1,6 есеге, жылу куаты -19,5% өсу қамтамасыз етілді.
Өңдеу онеркэсібінде откен жылдың сәйкес кезеціне қарағанда
онім 8,5 млрд. тецгеге коп ондірілді (24,6 млрд. тецге). Хром түздары,
ферроқорытпа, биохромат натрийі өндірісінің осуі қамтамасыз етілді.
Сонымен қатар, мұнай онімдері, қүрылыс материалдары, гамақ,
қағаз-целлюлоза, тоқыма жэне тігін өнеркәсібі ондірісініц колемі
томендеді. Бүл күрылыс индустриясындағы болып жатқан үрдістермен,
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іиткі жэне сыртқы нарықтардағы сүраныстың төмендеуімен
байланысты. Бұл өңдеу саласының нақты көлем индексінің
2007 жылғы сэйкес кезеңнен 3,9% төмендеуіне себеп
болды. Бұл көрсеткіштердің кейбір салаларының кері өзгерістерге
ұшырауы, бүкіл әлемдік қаржы дағдарысына қатысты екендігін байқауға
болады. Дегенмен еліміздің дағдарысқа қарсы багдарлама қабылдауының
негізінде эр түрлі шаралар атқарылуда. Бүл өз кезегінде тиісті нэтижесін
беретіндігі күмэн туғызбайды деп есептеуге болады.
Әдебиеттср:
1. ҚР экономика жэне бюджеттік жоспарлау министрлігінің «ҚР
әлеуметтік-экономикалық
дамуының
2008
жылғы
қорытындылары». Астана қаласы, қаңтар 2009 жыл.
2. «2003-2015 жылдарга арналган инновациялы даму стратегиясы» //
17.05.2003 жыл.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена теме индустриально-инновационного развития
в Республике Казахстан. Вместе с возрастанием роли инновационного
процесса в экономике страны возрастает и уровень производственного
цикла и промышленной системы. Это ведет к внедрению новых отраслей,
еще не изученных инновацией.

RESUME
The article is about industrial and innovative development in the
Republic of Kazakhstan. As the importance of the innovative processes in the
coutry’s economy grows, the level of industrial cycle and system grows. It
leads to inculcation of new branches, not studied by innovation yet.
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ИСЕТОВА А. Т.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ
Рыночные силы - предложение, спрос и цена —никогда не стоят на
месте. Они постоянно взаимодействуют и находятся под влиянием друг
друга. Более того, они никогда не бывают свободны от влияния извне.
Предложение, спрос и цена никогда не меняются беспричинно. Для этого
всегда находится объяснение: война, которая останавливает добычу в
одной из основных стран экспортёров, необычно холодная зима в ряде
важнейших районов потребления, введение налогов на потребление
нефтепродуктов, колебания экономической активности.
Кажется, что цены всегда подскакивают, когда происходит
прекращение поставок или разносится слух об этом, независимо от
состояния рынка. И тогда газеты посылают своих молодых
корреспондентов на автозаправочные станции, чтобы спросить у их
владельцев,
почему
нефтяные
компании
опять
«обдирают»
потребителей. Подозрения усиливаются ещё больше, когда становится
ясно, что никто так и не смог обнаружить пустой нефтепровод или
другие столь же неопровержимые свидетельства нехватки.
Цены действительно повышаются, когда источники поставок
находятся под угрозой, особенно если спрос перед этим имел тенденцию
к росту.
В век компьютерных технологий и оперативного распространения
информации события, способные повлиять на стабильность поставок,
может иметь огромный резонанс. Собственно говоря, для каждого,
покупателя и продавца на рынке отсутствие или наличие новых товаров
взамен проданных может послужить причиной перехода от претворения
в жизнь заманчивых перспектив к стратегии коммерческого выживания.
Значительные потрясения, порождающие далеко идущие опасения,
происходят не каждый день и даже не каждый месяц. Однако когда они
всё-таки случаются, цены подскакивают с молниеносной скоростью и
остаются на высоком уровне, по крайней мере до тех пор, пока у рынка
не появится возможность реально оценить масштаб угрозы
восполнимости поставок.
При избытке товара цена остаётся на уровне, едва приемлемом для
производителя (в случае с нефтью) или же для переработчиков, оптовых
и розничных продавцов (в случае с нефтепродуктами). И вновь причина
лежит на поверхности. В нормальных условиях, у кого-то, если не у всех,
имеются избыточные мощности. Это условие функционирования рынка.
Простаивающие мощности стоят денег; они представляют собой
вложенный капитал, не приносящий дохода, к тому же требует
технического обслуживания. Производители признают необходимость
наличия незадействованных мощностей, но они бы предпочли, чтобы эти
мощности
содержали
конкуренты.
То
же
относится
и
к
нефтепереработчикам.
При обычном избыточном состоянии рынка существует тенденция
к снижению цен. В нормальных условиях больше вероятность падения
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цен, чем их роста, если только значительно не сократиться
избыток мощностей. Сокращение может произойти двумя
путями: длительный рост спроса или выведение
мощностей из эксплуатации владельцами, попавшими в бедственное
положение. Когда, кажется, ничто не угрожает стабильности поставок (а
это бывает почти всегда), такие процессы сдерживают цены на всех
уровнях.
Хотя словосочетание цена на нефть для нас вполне привычно,
такого понятия не существует. Нет единой цены на нефть.
Говоря о жидком топливе, мы можем иметь в виду нефть или
нефтепродукты. Обычно нефтепродукты стоят дороже, чем неочищенная
нефть, по той же причине, по которой хлеб стоит дороже пшеницы.
Переработка увеличивает стоимость.
К тому же сорта нефти сильно различаются по качеству и составу.
Так же, как существуют сорта бензина - обычный, среднеоктановый и
высокооктановый, - существуют и сорта нефти. Но для нефти число
сортов гораздо больше, чем бензина. И рынок должен учитывать все
различия.
Основными параметрами качества нефти является плотность и
содержание серы. Плотность измеряется в градусах API (American
Petroleum Institute _ Американский нефтяной институт). Сорта нефти с
относительно высоким показателем плотности в градусах API считаются
лёгкими, а сорта с низкими показателями - тяжёлыми. Есть также
средние или промежуточные, показатели.
При прочих разных условиях лёгкие сорта нефти считаются более
ценными, чем средние и тяжёлые, потому что в процессе перегонки они
дают сравнительно большее количество легких продуктов, таких как
бензин и лёгкие дистилляты.
Важным и широко применяемым в экономике термином является
цена «нетбэк» - расчётная конкурентная цена. «Нетбэк» это экспортная
цена для перерабатывающего её НПЗ, определяемую как разность между
средневзвешенной отпускной ценой на получаемые из этой нефти
нефтепродукты, с одной стороны, и расходами на её переработку и
морскую перевозку до рассматриваемого НПЗ - с другой.
На самом деле ценовая «корзина» ОПЕК, или «опековская» ценовая
корзина, включает семь сортов нефти: сахарскую смесь (Алжир),
«минас» (Индонезия), лёгкую нефть сорта «бонни» (Нигерия), лёгкую
Аравийскую нефть (Саудовская Аравия), дубайскую (ОАЭ), «тиа хуана»
(Венесуэла) и «истмус» (Мексика). Цена «корзины определяется как
среднеарифмитическая цена включённых в неё нефтей.
Цены на «эталонные» сорта в специализированных центрах
переработки обычно соответствуют .ценам «спот», то есть ценам,
которые нефтеперерабатывающие предприятия платят за нефть по
разовым сделкам с немедленной поставкой.
Обычно котировками сделок «спот» в центрах переработки
являются цены СИФ (от англ. Cargo, insurance,. and freight), или
«стоимость, страхование и фрахт». Таким образом, цена СИФ - это не
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только цена нефти: она также включает в
транспортные расходы по доставке нефти на рынок.

себя

Схема 1 - Категории цен на нефтяном рынке

На рынке нефтепродуктов также существуют разные категории цен
(см. схему 1). Различия в цене отражают разнообразие потенциальных
владельцев нефтепродуктов. Прн купле-продаже бензина действует цена
франко НПЗ, которая представляет собой оптовую цену на наливной
эстакаде терминала для называемых торговцев нефтепродуктами,
отгружаемыми автоцистернами. Это оптовая цена на бензин. Дилеры
имеют дело с оптовой ценой франко автоцистерна: эту цену дилер платит
поставщику за оптовые поставки бензина автомобильным транспортом.
Розничная цена на бензин называется цена франко бензоколонка.
Форвардный рынок «брент» включает в себя торговлю реальными,
или «мокрыми, и фиктивными, или «бумажными» (paper), баррелями.
Когда речь идёт о рынке реального товара, мы имеем в виду физические
отгрузки. Бумажные же сделки - это лишь соглашение на покупку
реального товара.
Форвардная торговля подводит нас ещё к одному важному
различию в этом сложном мире нефтяных цен - между физическими
сделками и фьючерсной торговлей. Фьючерсный контракт - это
соглашение на поставку определённого количества нефти (или бензина,
или печного топлива) в указанном месте и в указанную дату.
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В долгосрочной перспективе цены на сырую нефть
помимо баланса спроса и предложения определяются
динамикой среднемировой себестоимости добычи. На
себестоимость, с одной стороны, влияют темпы инфляции и истощение
ресурсной базы (приводит к росту издержек), а с другой - различные
технологические усовершенствования (уменьшают издержки). В
результате одновременного действия многих факторов уровень цен на
нефть зависит от своей траектории, а “правильный” уровень цен на нефть
определен только в среднесрочной перспективе и может меняться как
под действием шоков, так и долгосрочных тенденций: [1]
Таким образом, анализ теоретической литературы позволил нам
сделать следующие выводы:
• невозможно точно ответить на вопрос кто именно устанавливает
цены на нефть. Очень много сил действуют на рынок нефти, из-за
которых можно точно сказать лишь одно, что понятие «цена на нефть»
имеет много значений.
• несмотря на то, что рынок нефти и нефтепродуктов является очень
прибыльным, есть риски потерь в связи с резкими скачками цен, по выше
перечисленным причинам.
• рассмотрев схему, можно понять, что цена нефти значительно
меньше, чем нефтепродуктов на бензоколонках. Так, нефть, пройдя свой
длинный путь (в территориальном и перекупочном плане) с НПЗ на
бензоколонку, дорожает, включая в свою стоимость транспортные
расходы, моржу перекупщика и т.д.
Литература:
1. Боб Типпи. А есть ли дефицит? Азбука нефтяной экономики. Москва: Олимп Бизнес, 2005 г стр 71-98
ТҮЙІН

Мақалада мұнай нарығындағы баганыц қалыптасуы жайында
айтылған. Баға мен сұраныс эрқашан да бір-біріне эсер етеді. Теориялык
әдебиеттерді талдасақ, мұнай бағасын накты бір субъект бекітпейді;
мұнай нарығы тиімді іс болса да, әрқашан да шыгындарға ұшырау қаупі
бар; мұнайдыц өзініц багасы бензин сияқты мұиай өнімдерінен горі
әлдеқайда арзанырақ.
RESUME
The article tells about price of oil. Price and demand always influence
on each other. Analyzing the theoretical literature, the oil price is not fixed by
any concrete subject; Though the oil market is considered to be profitable,
there is always risk to incurr losses; Oil itself costs much less than oil products
such as petrol.
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АХАНА.Б.
ОСВОЕНИЕ ЗАПАДНЫХ РЕГИОНОВ КНР И ВОЗМОЖНОЕ
ВЛИЯНИЕ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ НА КАЗАХСТАН
С момента открытия нового этапа в казахстано - китайских
отношенияхв начале 9 0 - х гг. ХХв. Стало ясно, что оособое место в этих
отношениях займут западные регионы КНР, а именно Синьцзян Уйгурский автономный район (СУАР). Близкий Казахстану в
географическом и культурно - историческом плане Синьцзян
действительно стал играть роль своеобразного моста между двумя
странами. Основные неполитические контакты с Китаем осуществлялись
главным образом через эту провинцию, другие регионы страны лишь
постепенно и спустя некоторое время стали подключаться к данным
процессам.
Установившиеся связи в целом характеризовали казахстано
китайские отношения, демонстрируя основные особенности последних:
довольно ровные, но сдержанные и без стремительного прогресса,
двусторонние контакты подчинялись своим закономерностям. Со своей
стороны каждое из государств выстраивало модель отношений с
соседом, исходя из собственных интересов на тот момент времени. Для
КНР основные интересы по отношению к Казахстану за десятилетие
эволюционировали от
опасений за вероятную дестабилизацию на
казахстанской территории и попыток оградить себя от возможных
последствий для китайского Запада до стремления усилить свое влияние
в РК. Тем не менее, вопросы политической безопасности всегда
оставались приоритетным направлением стратегии Китая по отношению
к Казахстану. В настоящее время, в силу некоторых обстоятельств,
складываются предпосылки к изменению этого положения, что обещает
в целом поменять расстановку сил в Центральноазиатском регионе. Это
неизбежно скажется на интересах Казахстана, которые требует
выстраивания обновленной линии поведения в отношении КНР.
Между тем основной фактор, оказывающий сегодня воздействие,
на политику Китая в направлении РК и ЦА в целом - это специальная
Программа развития западных территорий КНР. С принятием Стратегии
масштабного освоения Запада КНР ситуация для Казахстана в
отношениях с КНР поменялась в корне, что вызвано формированием
новых внешнеполитических приоритетов в Пекине. Так называемый
Западный край меняет свое место в экономической системе китайского
государства, соответственно, изменится и его роль в контактах с
Казахстаном.
Перспективы реализации Стратегии для КНР
Исходя из того, что все имеющиеся предпосылки предвещают
успешное решение поставленных китайским руководством задач по
реализации Стратегии, из дальнейшего хода продвижения Стратегии
освоения Запада по экономическим параметрам можно ориентироваться
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на следующие прогнозы для Китая в отношении
результатов реализации Стратегии:
• Китайский Запад займет качественно новое место в
экономике КНР, заметно повысив его экономическую уверенность и
активность;
• В среднесрочной перспективе западные регионы страны смогут
использоваться в качестве проводника экономических интересов Китай
в Казахстане и других странах ЦА и России;
• Активизация энергетической политики КНР на зарубежных
рынках;
• Расширение экономического взаимодействия с Россией;
Между тем становится ясно, что модернизация китайского Запада
приведет к почти автоматической переориентации экономической и
политической линии Пекина в сторону его западных соседей - России и
стран ЦА, которые в свете ожидаемых перемен приобретут новое
значение для Китая. Этому будут способствовать как реформы в
Западном крае КНР, так и геополитическая конфигурация в регионе. И
если сегодня ЦА в иерархии политических предпочтений Китая занимает
второстепенное место, то реализация Стратегии, вероятно, поставит
страны ЦА перед лицом нового Китая - заинтересованного и
чрезвычайно активного.
В
целом
анализ
основных
аспектов
международного
сотрудничества показал, что внешние факторы продолжают оказывать
определенное влияние на развитие экономики Казахстан к активизации
сотрудничества с Китаем и повышению эффективности отраслевого
взаимодействия, прежде всего в таких сферах, как транспорт, энергетика,
внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество.
В последние годы повышается интенсивность экономической
кооперации с КНР. В этой связи можно говорить о том, что
согласованное использование природно-экономического потенциала
Казахстана и Китая будет способствовать повышению эффективности
двухстороннего сотрудничества.
Таким образом, углубление двухстороннего взаимодействия с
различными странами может способствовать дальнейшему социальноэкономическому подъему Казахстана, созданию условий обеспечения
безопасности, стабильности, устойчивого развития, а также дальнейшему
укреплению позиций Казахстана на мировой арене.
ТҮЙІН
Мақалада Қытай Халық Республикасыныц батыс аймақтарды
игеру жэне бүл процестердің Қазақстанға тигізе алатын әсері
карастырылады. Қазақстан мен Қытай арасындағы екі жақты қарымқатынастыц күшею еліміздің әлеуметтік-экономикалык жагдайдың
жақсаруына, тұракты даму, қауіпсіздік, Қазақстанныц әлемдегі орнын
күшейтуіне мүмкіндік береді.
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RESUME
The article presents the assimilation of the western region by China and
its possible influence of these processes on Kazakhstan. The relationship
between Kazakhstan and China will certainly lead to social-economical
development, improvement of security, strengthening of our place in the
world community.
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ЛАППАЕВА Г.К.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНДУ СТРИ АЛДЫИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖЭНЕ
МЕМЛЕКЕТПК РЕТТЕУ БАҒЫТТАРЫ
Қазақстан
Республикасының
«Инновациялық
қызметті
мемлекеттік қолдау» заңына сэйкес, инновация - қолданыстағы
баламаларымен салыстырғанда, іс жүзінде қолдану кезінде сапалық
басымдылықтарға экономикалық жэне қоғамдық пайдаға ие жаңа немесе
жетілдірілген өнім (жұмыс, қызмет) немесе технология түрінде іске
асырылған ғылыми-техникалық қызмет нәтижесі.
Инновация - ақыл-парасат еңбегі нәтижесі ретінде нарыққа
мүлдем жаңа немесе жаңартылған өнім немесе технология түрінде
шығарылған жаңалық. Егер жаңалықтың экономикалық немесе
элеуметтік құндылығы болмаса, онда ол инновация емес,себебі
инновация деп өндіріске енгізілген белгілі бір пайдалы әсерді
қамтамасыз ететін инновациялық үдерістің нэтижесін айтамыз.
Өнеркэсіпті
оркендетудің
негізгі
факторына
шаруашылық
субьектілерінің қызметінің институционалды заңнама шарттарын
нақтылау және бюджет-қаржы жүйесін жетілдіру жатады. Қазіргі кезде
өнеркәсіп салаларын жандандыру үшін қолдау корсету мемлекеттің
негізгі міндеті болып көзделуде. Қазақстан өнеркэсібін дамытудың басты
бағытына ішкі түтыну нарығын бәсекеге қабілетті жоғары отандық
тауарлармен толықтыру мақсатында импорттық тауарларды ығыстыру
көлемін 15-20%-ға дейін томендету болып отыр.
Осыған байланысты өнеркәсіптің индустриялық деңгейін көтеруді
басқарудың үйымдастыру-экономикалық механизмін әзірлеу, оның
тиімді жүмыс істеу эсерінен экономикада оң нәтижелерге жетудің
мүмкіндіктерін анықтау біздің көздеген мақсатымыз болып табылады.
Сойтіп, қазақстандық оңдеу өнеркәсібінің дамуы, дамыған
минералды-шикізаттық кешеннің болуымен, қазіргі информациялық
технологияның мүмкіндіктерімен жэне гылыми-техникалық элеуеттің
даму базасында инновациялық қызметтің ынталандыру эсерімен
анықталды.
Экономиканы
сақтандыру
рыногын
дамыту
жөнінде
модернизациялауда өнеркэсіп қүрылымын жетілдіру үшін жаңа салалар
мен өндірістік кэсіпорындардың пайда болуы немесе жаңадан
қалыптасуы, өндірістерді болашақта шоғырландыру жәые ірілендіру
арқылы онеркәсіптік қаржы топтар, өнім көлемі мен шамасы үлкен
өндірістік жүйелер құру басты мақсат болуы тиіс.
Қазақстанда қаржы нарығын дамытудың негізгі багыттары
Қазақстан Республикасының индустриялдық-инновациялық дамуыньщ
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясында белгіленген. Онда
монетарлық саясат, валюта қатынастарын ырықтандыру, қаржы
рыногына қатынасушыларды институционалдық багытта дамыту, банк
секторын күшейту, бағалы қагаздар жэне сақтандыру рыногын дамыту
жөнінде іс-шаралар үсынылған. Қаржы институттарын құру жэне оны
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ары қарай дамыту арқылы өнеркәсіптің жаңа салаларының
пайда
болуын
инвестициясымен
қамтамасыз
ету
қарастырылган. Бұл үшін Даму Банкі, Инвестициялық қор,
Инновациялық қорлардың қаржылары іске қосылып, қаржыландыру
көздеріне айналуы тиіс делінген. Олардағы капиталдандыру көлемі 500
млн. АҚШ долларын құрап тұр. Қазіргі уақытта шикізат ресурстарының
қоры мол және оларды белсенді түрде экспортқа шығаратын көптеген
елдерде ңемесе олардың жекелеген аймақтарында тұрақтандыру қорлары
қүрылган. Оларга Аляска штаты, Норвегия, Чили, Кирибати, Венесуэла,
Кувейт, Канаданың Альберта шет аймақтарын жатқызуга болады.
Мұндай элемдегі ірі қорлардың біріне - Норвегия мұнай қорының
тәжірибесін жатқызуга болады. Қазакстан ұлттык корының алдында екі
мақсат бар, ол - экономикалық жағдайды тұрақтандыру және қаржыны
жинақтау. Біріншісі, мұнайга элемдік баганың тұрақсыздыгынан
тұтастай алғанда Қазақстан экономикасының жэне атап айтқанда
мемлекеттік бюджеттің тәуелді болмауын қажет етеді.
2003-2015 жылдарга арналган индустриялык-инновациялық даму
стратегиясын жүзеге асыру механизмінде Даму институттарына үлкен
мэн берілді. Үкіметтің бюджет қаржыларынан құралган арнаулы қорлары
коммерция жолына түссе озінің алдына қойған мақсаітарына жете алмай
калу қаупі туады. Стратегияны жүзеге асыру үшін Даму Банкі,
Инвестициялық жэне инновациялық қорлар, экспортгы сақтандыру
Корпорациялары,
сонымен
бірге
маркетинггік-аналитикалық,
инжинирингтік жэне технологияны трансферттеу орталықтары қүрылды.
Өндірілген онім идеясынан, оны өндіріске енгізу жэне жүзеге асыруға
дейінгі буындарды толық қамтитын,сызба бойынша мемлекет бюджет
каржыларын стратегияда жоснарланган іс-шараларды жүзеге асыруга
жоспарлап отыр. Жаңа институттарды құру кезінде ҚР Үкіметі мүнайды
экспорттаудан түскен табыстың коп болігін өңдеу өнеркэсібін дамыту,
жұмсауды карастырып отыр. Жаңадан қүрылган мемлекеттік
институттар өңдеу онеркэсібіне багытталган инвестициялық саясагын
жүргізуге ықналын тигізуі тиіс деп қаралады. Өңдеу онеркэсібі
құрылымында оң өзгерістер болу үшін екінші деңгейлі банктер комегі аз
болып отыр.
Даму баикінің қаржыландыру орган ретінде жобаларды
несиелендіру мүмкіндігі жогары болуы тиіс. Бірақ, мемлекет бюджетінен
қүралган бүл банктің негізгі мақсатына коммерциялық жүмыстар жэне
бизнес кұрылымдардың функцияларын орындаумен шектелігі огыр,
сондықтан бюджет қаржылары бәсекеге қабілеті жоқ жобаларга
салынуда. Осыган орай Үкімет басшылары арасында эр түрлі пікірлер
қалыптасты. Жаңадан қүрылатын немесе жүмыс істеп жатқан ондірістер
мен кәсіпорындардың акционерлік капиталына қатысу, ягни өз үлесін
қосу туралы немесе оз акцияларын, басқа да багалы қагаздары пакетін
сатып алу арқылы, жаңа ондірістер кұру кезінде жаңа заңды тұлгалар
ретінде қатысу сияқты пікірлер экоиомиканыц шикізаттық емес
секторын, эсіресе жоғары технологиялык жэне гылыми сыйымды
ондірістерді дамытуда кайткенде де бюджет қаржыларын ысырапсыз
пайдалануга болатындыгын сараптайды. Негізгі мақсат - жеке кәсіпкер
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екінші деңгейлі банктер үшін жобаның бастапқы
сатыларын да тэуекел деңгейінің жоғарылығын ресурстар
тартуға көмектесу болады. Инвестициялық қор шикізатгық
емес секторда жеке инвесторлармен олардың жарғылық қорына қатысу
жолымен тэуекел деңгейін бөлісу жатады.
Фискалдық саясат өнеркэсіп салалары кэсіпорындарының
жүмысын ынталандыру үшін белгілі бір деңгейде салық тэртібінің
жетілдіруімен байланысты болмақ. Әсіресе, ғылымй қамтымды жэне
қосылған қунның үлесі жоғары өнім өндірумен айналысушы
кәсіпорындарға корпоративті табыс салығын біршама азайту, қосылған
қүн салығын жеңілдету, салық салу режимін саланың түріне,
кэсіпорынның өнім өндіру ерекшелігіне, ішкі жэне сырткы нарықтағы
алатын үлесіне, әлеуметтік мэніне, инновациялық белсенділігіне қарай
жекеленген тэртібін ұйымдастыру қажет.
Бүл гылымды дамыту, ғылыми-техникалық жэне инновациялық
үрдістері өнеркэсіп кэсіпорындарындағы негізгі қорларды жаңартуды
ынталандыруға, ғылымды көп қажетсінетін жэнё технологиясы жоғары
жаңа өндірістерге инвестициялық тартымды етуге ықпалын тигізеді. Осы
орайда салық төлеушілердің жиынтық жылдық табысынан қосымша
шегерімдерге, қайта енгізілген тіркелген активтер бойынша мүлікке
салық толеуден жэне нақты инвестициялық немесе инновациялық
жобаны іске асыру үшін алынған жэне пайдаланатын телімдерге жер
салығын толеуден босату қүқығы түріндегі инвестициялық салық
преференцияларын беру арқылы жүргізу керек екендігі Стратегияда
айтылған. Дегенмен, ғылым мен инновациялық қызметті, инновациялық
әзірленімдер мен ғылыми жетістіктерді ондіріске енгізу жэне ғылым мен
инновациялық зерттеу жұмыстарын ынталандыруда салық заңнамасына
озгерістер жыл сайын енгізіліп отырьшуы тиіс деп түжырым жасаймыз.
Себебі бұл да өңдеу өнеркэсібі кэсіпорындарына корсетілетін
жеңілдіктердің негізгі түріне жатады.
Бәсекеге қабілетті онеркэсіптің индустриялық деңгейін котерудің
негізгі тетіктеріне:
-өнеркэсіпті
өңдеуші
салаларының
инвестициялық
тартымдылығын көтеруге қолайлы жағдай жасау;
-монополияға қарсы шаралардың тиімділігін арттыру, тауар
нарығында монополиялық қүрылымдардың пайда болуына тосқауыл
қою;
-өнеркәсіптің бэсекеге қабілетті өңдеуші салаларын көтеру үшін
жеке түрде артықшылықтар мен преференциялар беру;
-менеджмент деңгейін көтеру;
-көлеңкелі экономикамен жэне коррупцияға қарсы күрес жүргізу.
Мемлекет индустриялық саясат шеңберінде өңдеу онеркэсібінің
инвестициялык тартымдылығын көтеру үшін келесі шараларды жүргізуді
жобалап отыр:
-аймақтардағы өндірістік инфрақүрылымды дамыту жэне жаңарту,
олардың төмен деңгейі кәсіпкерлердің іскерлік жэне инвестициялык
белсенділігін күшейту үшін тартымды етпейді;
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-менішк
иелерінщ,
инвесторлардың,
несие
берушілердің және миноритарлық акционерлердің күқын
қорғауды күшейту;
-барлық
инвесторларға
меншік
нысандарына
тәуелсіз
шаруашылықтың тең бэсекелестік шарттарын құру;
-кэсіпорындар қаржы есептерінің халықаралық стандарттарына
кешуді жеделдету.
Қазақстан Республикасының индустриялдық-инновациялық даму
үлгісін қалыптастыру алдағы жылдардың басты бағыты болып отыр.
Экономиканың негізгі секторы болып табылатын өнеркэсіпті қайта
индустрияландыру оның даму үрдісін жеделдете түсетіні белгілі.
Республиканың жалпы ішкі өніміндегі өнеркэсіптің жалпы қосылған
құнының үлгісі 30% қүрайды. Соңғы жылдары ондағы қол жеткен
табыстармен қатар орын алып келе жатқан- кемшіліктер аз емес.
Өнеркэсіптегі шешімін таппаған мәселелер макроэкономикалык,
аймақтық-салалық жэне қаржы аясына теріс ықпалын тигізуде. Өндіргіш
күштерді орналастырудағы аумақтык диспропорция, шикізаттық
бағыттың басым болуы, толық өндірістік циклды интегралданған
кешендердің жоқгығы, оңдеуші салаларда негізгі қорлардың тозу
дәрежесінің 40-50% ды қүрауы, ірі өнеркэсіптік кэсіпорындардың басым
копшілігінде
икемді
технологияның
аздығынан
нарық
коньюнктурасының озгерісіне тез бейімделе алмайтын өндірістік
қуаттың
20-50%-дай
ғана
жүктелуі
енеркәсіпті
қайта
индустрияландыруды талап етіп отыр.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена особенностям индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан и направлениям государственного
регулирования. Преимущественно сырьевая направленность, отсутствие
полной интегрированной системы производственного цикла, устаревшее
состояние основного запаса на 40-50%, отсутствие соответствующей
технологии на крупных промышленных предприятиях доказывают
необходимость индустриализации промышленности.
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RESUME
The article is devoted to the peculiarities of industrial and innovative
development of the Republic of Kazakstan and directions of state regulations.
A lot of reasons prove the necessity of reindustrialization of industry:
dominating raw material directions, absence of integrated system of
production, absence of suitable technology in the largest factories.

БЕКЖАНОВА Ж.Е.
IMPROVING LEADERSHIP FEATURES WHILE TEACHING FUTURE
MANAGERS
The new wave in management leads to a new approach in professional
and individual teaching future managers in kazakhstani higher education. It’s
not enough for a new business school’s graduate to have knowledge in such
disciplines as management, marketing, finances and etc. Additionally, he is to
have practical knowledge, skills and certainly leadership features, which can
help work, make economic relations with other organizations and relations
with his own personnel.
More and more teachers at institutions of higher education, scientists
and practical managers; who face professionally the pedagogic side of
teaching leadership, emphasize the importance of developing students’ skills
in theoretical and practical management, and forming or improving leadership
features at the same time. Short business courses are considered not effective
enough for this very purpose, as nowadays psychology refute the possibility of
changing a person’s character or forming new features in a short period of
time. That is the reason why developing leadership skills should be realized
straight from the students’ years, during teaching process.
Teaching a manager is not a simple transferring the information from a
teacher to a student. It is a self-teaching, i.e. getting knowledge based on one’s
own experience. In this case a learner himself is responsible for results. Today
science aims to define criteria for developing leadership features which
influence on mastering a career of a manager.
Basing on the requirements of managerial activity to the peculiarities
of personal development, necessary psychological characteristics which affect
the development of professionally significant leadership features are the
following:
•
self-confident (ability and necessity to influence on the
surroundings)
® emotionally steady
• eager to achieve purposes
•
quick-witted
•
independent
® sociable
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•
the category of managerial abilities (critical thinking, capable to organizational activity, capable to
make
decisions,
responsible,
communicative,
motivating, efficient etc).
It is proved that a student can improve the whole set of necessary
features if they begin to be developed at the earliest stages of teaching process.
The main features which form a system of leadership features at different
stages of teaching students-managers, have been defined as follows: in the first
year the leading features are communicative. In the third year the leadership
features develop while constant personal and professional features contradict
each other. Here the most “active” features:
• socially oriented
• self-confident
• efficient
• motivated towards success and the like
In the fifth year the students form interconnected set of leadership
features with the criterion “expressive leadership tendency”. The more a
student studies, the more integrated leadership features and skills he receives.
The dynamics of developing leadership skills and features shows the
following tendency: in spite of the differences in personal structures of
students, at the different stages of study, the leading positions belong to the
same features. In all years the majority of criteria have connections with such
characteristics as self-confidence, general expression of leadership tendency,
the level of achievement motivation, communicative skills, and responsibility.
On the lowest position there are such features as conservatism, generosity. The
leading features play an important part in leadership processes.
It is defined that in the first year the level of many personal leadership
features is low, but these feature are comparatively consequent (согласованы)
with each other. In the third year the majority of leadership features are
already well developed, but they are not connected with each other, and there
is no whole system of features. In the fifth year the level of many leadership
features decrease, however they are well integrated and form the whole
system. This dynamic is connected with the age peculiarities of personal
development, lifestyle in different stages of teaching.process.
The necessary psychological conditions in professional education are
defined nowadays. They are:
• usage of psychological techniques in teaching process
• stimulation of creative activity and independence
• necessary interpersonal relations among students and teachers
• professionally oriented teaching
To sum it all up, leadership features are to be considered in the set of
psychological characteristics of a manager and peculiarities of his professional
activity. It is proved that the process of teaching influences productively on the
development of professionally important leadership features of a future
worker.
Leadership features in the system of professionally significant characteristics
hae a dynamic character based on psychological conditions. The conditions
92

С.Бәйішев атындагы АУ ХАБАРШ ЫСЫ № 4 (26), 2009 ж.

enable students achieve new qualitative level of activity,
develop a student himself professionally. These conditions are
the following:
• the direction of teaching process to real models and situations of
the future professional activity
• frequency of interpersonal relations among students and teachers in
teaching process
• forming the motivation towards profession
• increasing professionally oriented teaching
Improving leadership features is irregular process in which the high
development of separate features does not guarantee forming the whole
structure. While studying from the first till the fifth year the degree of
integration of professionally significant features increase. At different stages
of education there emphasized the main features grouping other important
characteristics.. The central part among them belongs to Communicative
abilities.
Literature:
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2) Trahan, Е.А. “Bridging the Theory-Practice Gap: An Integrated Study
Approach”, Financial Practice and Education 3
ТҮЙІН
Мақалада оқу процесінің эртүрлі кезеңдеріндегі болашақ басшы
студенггердің көшбасшылық қасиеттерінің қалыптасуы мен жетілуі
сипатталады. Бірінші курстан бесінші курсқа дейіигі аралықта
көшбасшылық қасиеттер мен дағдылар интеграицяланып, менеджер ісіне
қажетті біртұтас қасиеттер жүйесін қалыптастырады. ■

РЕЗЮ МЕ
В статье изложены степени формирования и совершенствования
лидерских качеств студентов, будущих управленцев, на разных этапах
учебного процесса. По мере обучения с первого до пятого курсов
лидерские качества и навыки интегрируются и формируют целостную
систему качеств, необходимых для деятельности менеджера.
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ШИНДА УЛЕТОВ Д. Ш.
РОЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
В начале марта текущего года был опубликован прогноз основных
показателей денежно-кредитной политики на 2010 год, как Ориентиры
восстановления экономики. Из практики постсоветских времен и времена
становления суверенного государства документ такого характера
публиковался до' начала нового года и служил ориентиром для
хозяйствующих субъектов при разработке их бюджетов. Можно
предполагать, что столь запоздалость разработки показателей указанной
политики вызвана желанием Национального банка полнее учитывать
реализации задач, вытекающие из Послания президента Республики
Казахстан (Стратегический план 2020).
Стратегический план предусматривает такие проблемные задачи,
как: форсирование индустриализации и развития инфраструктуры;
ускорение диверсификации и повышение конкурентоспособности
национальной экономики; комплексный рост производительности труда;
развитие агропромышленного комплекса. Одним из базовых условий их реализации является стабильное функционирование финансовой
системы. Реализация указанных проблем требует принятия напряженных
планов для мобилизации кадровый потенциал всех уровней
экономической системы на их выполнение.
В новом документе рассмотрены три сценарных варианта, при
котором разделения традиционно являются мировые цены на нефть
соответственно 30,50 и 70 долларов за баррель. С этой точки зрения
прогнозируемый уровень цен на текущий год в 70 долларов за баррель,
основанный на результаты экспертизы ОПЕК, может оказаться
достаточно реальным, что должно позитивно отразиться на качестве
Ориентиров Национального банка на 2010 год.
При реализации всех трех сценариев развития экономики
основной целью Национального банка остается удержание инфляции в
коридоре б,0-8,0%. Однако, каждой сценарий присуще динамичное или
негативное развитие экономики.
В такой ситуации прогнозируемый Национальным банком РК
уровень инфляции в пределах постоянной величины под сомнением.
Национальный банк считает более реальной реализация третьего
сценария, синхронизированного и согласованного с оценками
правительства. Однако показателя роста ВВП не повысили, а, наоборот,
снизили.
По прогнозам Национального банка, более благоприятная
конъюнктура на мировых рынках положительно скажется на
казахстанских экспортерах. В случае реализации третьего сценария
общий платежный баланс сложится с положительным знаком. В этих
условиях ожидаются более высокие темпы роста денежных агрегатов
(15,4%), объема депозитов (15,2%) и кредиты банков в экономике (8,4%).
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К сожалению, в Ориентире Национального банка
показателя ВВП отсутствует вообще.
Однако резкого роста объемов кредитования
Национальный банк не ожидает, ввиду сохранения экономических и
кредитных рисков. На фоне благоприятной ценовой конъюнктуры
ситуация на финансовом рынке страны в этом году должна улучшаться.
При этом на первый план выйдут вопросы наращивания объемов
кредитования экономики. Такая задача ставилась перед банками и в
минувшем году, но не была реализована. Объемы кредитования в
тенговом исчислении увеличились лишь на 2,5%. При чем «рост» был за
счет выделения государственных средств для стабилизации ситуации на
финансовом секторе и кредитования ряда отраслей экономики.
В текущем году государство, скорее всего, продолжит оказывать
помощь отдельным секторам экономики, но в значительно меньших
объемах. При этом росту кредитной активности будут препятствовать
сохраняющиеся высокие риски, высокие ставки и ограниченный спрос со
стороны заемщиков и низкое качество ссудного портфеля.
В случае дальнейшего роста мировых цен могут возникнуть
проблемы с удержанием инфляции на запланированном уровне. Только
один Национальный банк не сможет удерживать инфляцию, так как
бороться данной гегемонией необходимо со всей структурой экономики.
Кроме того, инфляция в Казахстане определяется во многом
немонетарными факторами и поэтому требует усиления роли
правительства в ее сдерживании для устранения фундаментальных
факторов, оказывающих негативное влияние на рост потребительских
цен.
В феврале прошлого года Национальный банк перестал
поддерживать курс национальной валюты и девальвировал её до 150
тенге за доллар с колебаниями плюс-минус 5 тенге. В новой программе
коридор колебаний курса расширен до 127,5 -165 тенге.
Однако нельзя считать эти показатели целевым ориентиром,
ввиду слишком широкого диапазона возможного изменения курса.
Процентная политика Национального банка в текущем году будет
направлено на снижение волатильности рыночных ставок, повышение
стабильности денежного рынка.
г Однако, отдавая предпочтение третьей сценарий, официальная
ставка рефинансирования с 7% за 2009 год повышена до 8% на текущий
год, то есть заранее уменьшает спрос юридических и физических лиц на
кредитные ресурсы.
Однако с отдельными прогнозными показателями согласиться
нельзя.
По данным Агентства по статистике производство промышленной
продукции в январе - феврале текущего года но сравнению с
аналогичным периодом прошлого года выросло на 10.4%. Рост
производства наблюдался во всех регионах республики. Объем валовой
продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом
увеличился на 2,1%. Такие темпы роста до начала уборки урожая
зерновых традиционно поддерживаются в основном благодаря
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увеличению объема продукции животноводства. Объем
грузооборота вырос на 2,5%, оптового товарооборота - на
11,9%, а розничного - на 10,9%. По данным Комитета
таможенного контроля Министерства финансов экспорт вырос почти на
две трети (на 66,2%) - до $4,26 трлн. Основными факторами столь
значительного роста стало наращивание добычи и производство
физических объемов нефти и газового конденсата, природного газа,
железных руд, угля и продукции металлургической промышленности и
повышение цен на экспортируемые товары. Объем импорта упал на
18,7% до $1,47 трлн., что привело к положительному сальдо торгового
баланса на $2,8 трлн. против $750 млн. за аналогичный период прошлого
года.
Краткосрочный экономический индикатор за обследуемый период
составил 107,2%. Расчет этого индикатора осуществляется для
обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов
выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность,
строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих 67-68% от
ВВП. По оперативным данным Агентства по статистике, темпы прироста
ВВП за два месяца составили 6,4%. Как известно, в республиканском
бюджете на текущий год темп прироста ВВП был заложен на уровне 2,4
%.
При корректировке бюджета на текущий год правительство
пересмотрело прогнозы цен на экспортируемые товары в сторону
повышения. Однако оценки правительства касательно перспектив роста
экономики не только повысились, наоборот изменились в худшую
сторону: уменьшение составило по сравнению с предыдущим прогнозом
с 2,4 до 2%.
Однако, если учесть, что Мировой банк и Аналитическая группа
Fitch Rating по суверенным рейтингам прогнозирует, что в 2010 году
Казахстан достигнет роста ВВП в 3% - 4%, то планируемый темп
прироста ВВП на текущий год занижен.
По прогнозам Национального банка ожидаются более высокие
темпы роста денежных агрегатов (15,4%), объема депозитов (15,2%) и
кредиты банков в экономике (8,4%). Одним из базовых условий
реализации Стратегического плана - 2020 является обеспечение
стабильного функционирование финансовой системы и «энергично
помогать экономике в ее посткризисном восстановлении и развитии».'
Данная установка предполагает усиление денежно - кредитной политики
в развитии экономики и росте ВВП.
Однако препятствием на пути выхода на устойчивую траекторию
роста страны могут стать внутренние проблемы отечественной
экономики, как высокий уровень валового внешнего долга, сырьевая ее
зависимость, неудовлетворительная классификация ссудного портфеля и
низкое качество активов банковской системы. С момента начала
реализации Стратегии индустриально-инновационного развития прошло
уже семь лет, но результат получился обратный желаемому: доля
добывающего сектора в структуре промышленности не только снизилась,
а наоборот, значительно возросла.
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Стратегическим планом - 2020 предусмотрено
устойчивое и сбалансированное развитие национальной
экономики в ближайшее десятилетие за счет ускоренной
индустриальной диверсификации, то есть этот должен стать по существу
переломным в развитии экономики страны. К сожалению, сырьевой
сектор фактически принадлежит иностранным компаниям, не готовым
реинвестировать полученные здесь доходы и прибыль в реальный сектор,
так как им выгоден экспорт сырья и у них есть свои заводы по
переработке по всему миру, которые обеспечивают наращивание
прибыли за счет продажи конечной продукции, трудоустройства своих
граждан и поступления налогов в отечественную казну.
Практика показывает, что мы имели значительные отклонения
денежно-кредитной политики от прогнозных показателей, что
обусловлено в первую очередь заниженными оценками стоимости нефти
и объема привлечения ресурсов с внешних рынков. Эти факторы влияли
на приблизительной реальности прогнозов,- в результате чего
фактические показатели, как правило, складывались намного выше
запланированного уровня. Реорганизацию экономического блока
правительства президент пояснил тем, что «вопросами стратегического и
общегосударственного планирования, которые становятся очень
важными, у нас никто не занимается»...
Выполнение Программы - 2020, как подчеркнуто в Послании,
должно стать главным стержнем работы. Никто не должен стоять в
стороне... Реальный напряженный план, даже при неполном его
выполнении,
мобилизует
всех
на
реализацию
поставленных
стратегических задач. К сожалению, прогноз основных показателей
денежно-кредитной политики на 2010 год, как Ориентиры развития
экономики, несмотря на критические замечания Главы государства
министерствам экономического
блока и банкам, не отвечает
предъявляемым серьезным требованиям принятия верных решений.
Именно деньги как конкретный финансовый инструмент являются
основным мотивом принятия тех или иных экономических решений и на
уровне государственной политики и на уровне отдельных предприятий.
РЕЗЮМЕ
Осы жылдың наурыз айының басында Қазақстанның Ұлттық
банкінің бір жылга (2010 ж.) арнаган
ақаша-несие саясатының
багыттары газеттерде жаряланды. Негізінде мұндай кұжат бұрындары
желтоқсан айында шығыуға тиісті, себебі шашаруашылық субъектілірі
өздерінің жылдық бюджеттерін ертелек жоспарлағанде өте қажет.
2020 Стратегиялық жоспарда жедел индустрияландыру жэне
инфракұрылымды дамыту есебінен экономиканы турақты өсуіне қол
жеткізу мен жедел инновациялық даму, агро-өнеркәсіптік кешенді
дамыту, ғылыми технологиялық даму, қаржы жүйесінің тұрақтылығы
мен орнықтылығын қамтамасыз ету, яғни біздің елордамыз экономикасы
бэсекеге қаблетті болуна айрықша маңыз берілгеи.
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Жоғарғы көрсетілген маңызды проблемаларды
орындау мақсатында барлық экономикалық жүйедегі
қызыметшілік қауымды жұмылдыру үшін шынайы нақты
жоспар керек екені сөзсіз.
Халықаралық ОПЕК ұйымының экспертизасына қорытындысына
қарап ¥лттық банкінің үш түрдегі (бір баррель мұнайдың бағасы $30,
$50 жэне $70) болжамысы соңғысына шынайы түрде байланыстырған.
Бірақта, өкінішке орай, болжамдық бағыттар: инфляцияның деңгейі,
депозиттер мен ақша массасының өсуі, қайта қаржылыандарудың
ставкасын көтеруі, несиені азайтуы жэне ІЖӨ-нің өсу қарқы көлемін
төмендетуі 2020 стратегиялық жоспарды орындауға... «жеңді түріп
кірісуіміз керек» деген нүсқауға қайшы келіп отыр.
Біріншіден. Кеден одағының қүрылуына байланысты сырттанкеліп түсетін таурлардың қымбаттауы жэне ақша массасының күрт
өсуіне байланысты инфлция деңгейінің болжамнаи жоғары есуі.
Екіншіден. Депозиттер түсімінің осуіне қарамастан несие беруді
азайтуы.
Үшіншіден. Әлемдік банк пен Аналитикалық Fitch Rating
тобыиың рейтингтік болжамында Қазақстанда ІЖО биылғы жылы 3%4% оседі. Бұл болжамның шындыгын осы жылдың қаңтар-ақпан
- айларындағы осы көрсеткіштің 6,4% осуі растап отыр. Осындай
жағдайларға қарамастан жоспарда 2010 жьшы ІЖО-нің осуі тек қана 2%
қүрайды.
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''Ч,<

АКТАИЛАКОВА Г.Н.

«НефтеГаз-Дем» ЖЗҚ» АҚ-да ТӘУЕКЕЛДЕР ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАП,
ОЛАРДЫ ТАЛДАУ
Қазақстан Республикасының зейнетақы реформасы бізде .1998
жылдан бастап енгізіле бастады және көптеген экономистер дүрыс
бағытта ұстанғанымызды дәлелдеп отЫр. Біздің зейнетақы жүйеміз Чили
мемлекетінің үлгісін қолданды. Чили мемлекеті өзінің зейнетақы
үлгісінен бас тартса да, Қазақстанда зейнетақы жүйесі алға басуда.
Жинақтаушы зейнетақымен қамтамасыз ету қағидасы: эрбір жеке түлға
өзінің табыс көзінен бекітілген бөлігін зейнетақы қор шотына аударады
жэне сәйкесінше зейнет жасына жеткенде заңнама бойынша анықталған
көлемде зейнетақыны алады.
2006 жылғы портфель қүрылымының көн бөлігін мемлекеттік
бағалы кағаздар алған болатын. Соңгы кездері мемлекеттік бюджет
профициті және Ұлттық қордың тиімді жүмыс істеуіне байланысты
мемлекетте бағалы қағаздарды шығару динамикасы төмендеді, сонымен
қатар басқа инвестициялау нормасын бекітуіне жэне олардыц деңгейінің
жоғарлауына әкеледі. Сонымен бірге, шетелдік және отандық
мемлекеттік емес бағалы кағаздарға инвестициялау барысында үкімет
ЖЗҚ - ларға эмитенттің рейтингісі жоғары болуын немесе қор биржасы
тарапынан жоғары дәрежеде бағалануын талап етеді.
Қазіргі кезде негізгі сұрақ - бүл инвестициялық табыстың томен
болуы. Қаржыгерлер конгресінде инвестициялық табыстың инфляция
деңгейінен де томен екендігін баяндаған болатын. Мүның негізгі 2 себебі
бар:
1. Мемлекет бекіткен объектілер тэуекел жагынан томен болып отыр; ал
экономикалық заңға сэйкес, тэуекел деңгейі томен болса, онда
табыстылық деңгейі де томен болады;
2. Бекіткен объект! л ер санының нарықта аз болуы, яғни отандық бағалы
қағаздар нарығының қарқынды дамымауы көрініс табады.
Зейнетақы қорлардың өкілдері бүл мәселені шешу жолы ретінде
келесідей үсыныс берген - зейнетақы активтерін өндіріске, бизнеске,
рейтингі жоғары емес компанияларының бағалы қағаздарьша жүмсауына
мемлекет тарапынан рүхсат сүрап отыр. Яғни. жоғарыдағы портфель
нормасында зейнетақы қорлары ұсынған объектілерді енгізуімен
байланысты. Бірақ, зейнетақы активтері халық қаржысы болғандықтан
үкімет тэуекелді жоғарылатпауға тырысады.
Барлық мемлекеттердің негізгі туындайтын мэселесі осы зейнетақы
жүргізу бағыттарына байланысты болып келеді. Бір жағынан, өз
азаматтарын әлеуметтік қорғау үкіметтің міндеті болып табылады.
Екінші жағынан, нарықтық экономика үлгісін қабылдаған мемлекеттің
шығыстары барынша үнемді пайдалануы қажет, ал мемлекеттік
шығыстарды ақшаны эмиссиялау арқылы қаржыландыру экономиканың
түрақсыздығына экелетінін түсінеміз әрине, зейнетақы жүйесінің
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шешілмеген жақтары аз емес. Біздің мемлекетіміздің
экономикалык, әлеуметтік, өндірістік жағдайы ескере
отырып, зейнетақы жүйесінің қосымша жаңа багыттарын
таңдауға ұмтылуы тиіс.
Қазір зейнетақы активтерін инвестициялаудың басты проблемасы
қаржы құралдары ұсынымы өсуінің зейнетақы корланымы өсуінен
қалып қоюы болып отыр. Шетелдің қүнды қағаздарына жұмсалым
лимитін арттыруға қол жеткізетін зейнетақы қорлары, құнды
қағаздарды жақын шетелдерге инвистициялауға болады деп санайды.
ЖЗҚ-ның жиынтық инвестициялық қоржынының құрылымы бойынша
бүгінгі бар зейнетақы активтерінің 50%-дан астамы мемлекеттік
құнды қағаздарда болады. Зейнетақы қорларының инвистициялық
саясатында зейнетақы активтерін нақты экономика секторына жұмсау,
ЖЗҚ нақты инвистициядан алыс, яғни жаңа кәсіпорындарды құру
жұмсалымдарынан, ғылыми зерттелуден, дайын
онімдер мен
көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыруға немесе жүмыс істеп тұрған
кэсіпорындарды қайта қүруға дейін іс жүзінде болмайды.
Инвесторлар арасындағы бэсекелестіктің жоғары деңгейі, сондайақ
ішкі
нарықтағы ақша үсынымының үлкен көлемі зейнетақы
активтерін инвестициялаудан болатын ағымдағы пайдалылық инфляция
деңгейінен томен болып шығуына экелді, Бүл қаржы құралдарына
ақша еалынған еәтте, олар залалды болады деп жобаланбау табиғи.
Алайда кез келген қаржы қүралдарының бағалары сатып алынған
сәттегі деңгейінде сақталмайды. Қүн.ды қағаздар нарығындағы
бағалар нарық жағдайына байланысты болады, әрі ішінара, кейде
елеулі озгерістерге үшырайды.
2008 жылдың желтоқсан айында «НефтеГаз - Дем» ЖЗҚ» АҚ
озіндік жеткілікті капиталының коэффициенті
- 0,43 қүрады. Бүл'
зейнетакы қорлар ішіндегі жақсы корсеткіштер катарына іліктіреді.
2009 жылдың 1 қаңтарында озіндік жеткілікті капиталының
коэффициенті - 0,5 қүрап, «НефтеГаз - Дем» ЖЗҚ» АҚ - ын зейнетақы
қорларының ішінде ең жақсы корсеткішке ие болуына септігін тигізді.
Жалпы ЖЗҚ бойынша 51 жастан жоғары салымшылардың ішінде
ер адамдар саны - 208 860 қүрайтынын атап откен жон болар.
Ал «НефтеГаз-Дем» ЖЗҚ». АҚ бойынша осы 51 жастан жоғары ер
адамдардың қаражат қоры - 6 322 107 теңгені құраса, ал ЖЗҚ бойынша
24 735 285 теңге екендігін білуге болады.
Зейнетақы қорларының тиісті тэуекел - менеджментінің болмауы
зейнетақы қорларының тэуекелдік бағыты тұргысынан біле тұра
сапасыз эмитенттерді іріктеуге экеледі. Бағалы қағаздар нарығында
жемқорлық пен айлакерліктің пайда болуымен қаржы нарығының
бұл сигменті үшін қадағалау атқарылымы мейлінше қатаң болуы
тиіс.
Теріс табыстылыққа айналатын зйнетақылық активтер мен
активтерді
инвестициялау
проблемалары,
қаржы
нарығындағы
дағдарыстың аса отемпаздығымен түсіндіріледі: артық ақша колемінің
қысымымен, мемлекттік бағалы қағаздардың табыстылығын дағдырыс
деңгейінен томен қүлдырауға әкелетін мемлекеттік облигациялар
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нарығында
қаржы
институттары
тарпынан
бәсекелестікпен; баламалы
қаржы
институттарының
тапшылығымен;
қаржы
құралдарының
қайтарымдылығының төмендігімен. Зейнетақы қорлары активтерінің
көлемдері, мемлекет пен жеке меншік секторы тарапынан құралдарды
ұсыну көлемдеріне қарағанда әлдеқайда тезірек өседі. .Бұл бағытта
ЖЗҚ мен мемлекет бірлесе күш салулары керек.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена определению и анализу уровня рисков АО «НПФ
«НефТеГаз-Дем».
Приводятся сравнительные, статистические и
хронологические сведения данного пенсионного фонда.
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