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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37
Алжанова Ж.Қ. магистрант
С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті
ОҚУ МЕН ЖАЗУ АРҚЫЛЫ СЫН ТҦРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ
АННОТАЦИЯ
Бҧл мақалада автор, оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлау
технологиясын дамытуды қарастырады. Оқу мен жазу арқылы сыни тҧрғыдан
ойлау қабілеттерін арттыру мақсатында қолданып жҥрген стратегиялардың
мҥмкіншіліктерін кҿрсетеді.
Кілт сӛздер: қызығушылықты ояту,стратегия,сыни ойлау,үйрену процесі.
Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы - ҽлемнің тҥкпір-тҥкпірінен
жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тҽжірибені жҥйеге келтірген
Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит, Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі Ж.Пиаже,
Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. Мақсаты барлық жастағы
оқушыларға кез келген мазмҧнға сыни тҧрғыдан қарап, екі ҧйғарым бір пікірдің
біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға сабақтарда ҥйрету. «Сын
тҧрғысынан ойлау» ҧғымы белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның неге
қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя білу,
салыстыра алу,сол идеяларға қарсы кҿзқарастармен тепе-теңдікте ҧстап
зерттеу,оларға сеніммен қарау деп тҥсіндіреді авторлар.
Сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны
тану, ой толғаныс кезеңдерінен тҥзіледі.Енді осы кезеңдердің мақсатміндеттеріне толығырақ тоқталып ҿтейік[3;27].Ҥйрену процесі – бҧрынғы
білетін жҽне жаңа білімді ҧштастырудан тҧрады. Ҥйренуші жаңа ҧғымдарды,
тҥсініктерді, ҿзінің бҧрынғы білімін жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте
тҥседі. Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы тҧрған мҽселе жайлы оқушы не
біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды қозғату,
ояту, ми қыртысына тітіркенгіш арқылы ҽсер ету жҥзеге асады. Осы кезеңге
қызмет ететін “Топтау”, “Тҥртіп алу”, “Ойлану”, “Жҧпта талқылау”,
“Болжау”, “Әлемді шарлау” т.б. деген аттары бар ҽдістер (стратегиялар)
жинақталған[2;198].
Сыни ойлау – ашық қоғам негізі. Сыни ойлау деген – ҽр жеке тҧлғаның
кез–келген жағдайдағы мҽселені ойлап, зерттеп қорытып, ҿз ойын еркін ортаға
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жеткізе алуы. Сыни тҧрғыдан ойлау (қысқаша СТО), ҿзіндік, жеке ойлау
болып табылады.Ол – ҿз алдына сҧрақтар қойып жҽне ҥнемі оларға жауап іздеу,
шешімін табуды қажет ететін мҽселені анықтау, ҽр мҽселеге байланысты ҿз
пікірін айту, оны дҽлелдей алу, сонымен қатар басқалардың пікірлерін дҽлірек
қарастыруды жҽне сол дҽлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді білдіреді.
Нағыз сабақ – ол ҽрқашан диалог, іздене, дайындала, ҥйрене, шҽкірттер
болашағын ойлай жасалған еңбек пен тҽжербиенің бірлігі. Оқушылардан
дҽптердің бетін (не таратылып берген парақты) ортасынан вертикаль сызықпен
бҿлу сҧралады. Мҽтінді оқу барысында олар:
Жҧмыс аяқталған кезде мҧғалім қорытуға арналған ҽзірлеп келген
сҧрақтарын қойып, жауаптар алады. Ол сҧрақтар оқығанға баға беру, пікірін,
кҿзқарасын білдіруге лайықталынып қойылғаны дҧрыс. Мысалы:
- Сіздің ойыңызда не сақталып қалды?
- Автор оқырманды қалай қызықтырады?
- Кейіпкерлердің іс-ҽрекетін Сіз қалай бағалайсыз? т.б. тҥрінде.
Ҽдістің тиімділігі – сабақтан тысқары қалатын оқушы болмайды, оқыған
мҽтінді тҥсіну, оны тҥсінікті етіп айтып беру, оған қатысты ойын, пікірін
білдіру арқылы оқушының тілі дамиды. Осылайша ҧйымдастырылғаноқу
сабақтары арқылы сауатты оқырман қалыптастыру мҥмкіндігі туады.
Еркін жазу.Бҧл ҽдісті сын тҧрғысынан ойлау жобасындағы сабақтың ҥшінші
ой толғаныс кезеңінде пайдалану тиімді. Мҧғалім сабақ бойына қарастырылған
жаңа ақпарат жайлы, одан алған ҽсерін, не ҥйренгенін, нені ҽлі де біле тҥсу
керек екенін т.б. жайлы ҿз пікірін қағаз бетіне тҥсіруді тапсырады. Жазуға
уақыт береді. Уақыт аяқталған кезде оқушылар ҿз жазғандарымен топ
мҥшелерін таныстырады. Ең жақсы деп танылған жҧмысты ҧжымда оқуға
болады.Оқушыларды алған білімдерін қорытуға, оған сын кҿзбен қарап, ойын
тҥйіндеуге ҥйрететін бҧл ҽдісті кез келген сабақта қолдануға болады.
Венн диаграммасы.Бір-бірімен айқасқан екі шеңбердің екі жағына
салыстыруға берілетін объектілердің сипаттамалары жазылады. Ал айқасқан
жерге екеуіне ортақ сипаттар тізіледі. Салыстыруға арналған тапсырмаларды
осы диаграммаға салып, оқушылар қызыға толтырады, яғни салыстыру сияқты
кҥрделі ойлау операциясын меңгереді.Біз жобадағы ҽдістердің тек бірнешеуін
ғана сҿз еттік. Қалғандары осы тақырыптар арнайы ҧйымдастырылатын курс
жҧмыстарында талқыланады.
Сын тҧрғысынан ойлау ҥш бҿліктен тҧрады:
Біріншіден, сын тҧрғысынан ойлау ҿзіндік жҽне жеке ойлау болып
табылады.
Екіншіден, сын тҧрғысынан оқыту жаттанды қағидаларды дҽлелдеп айта
беру емес, оқушы оқып, оны еске сақтап айту қаблеті жоқ, керсінше терең
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ойлау арқылы ескіге жаңаша кҿзқарас қалыптастыру мҥмкін, тың идеялар
ойлап табуы мҥмкін.
Үшіншіден, сын тҧрғысынан ойлау сҧрақтар қойып, шешімін табуды
қажет ететін мҽселені анықтаудан басталады.Жалпы адамзат баласы
тумысынан білуге қҧмар болып келеді.Ҿзінің жеке қызығушылықтарымен
қажеттіліктеріне жауап беруге талпынады [3;36].
Сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны
ашу, ой толғаныс кезеңдерінен тҥзіледі.
Жаңа технологиялардың негізгі қағидалары:
- балаға ізгілік тҧрғысынан қарау;
- оқу мен тҽрбиенің бірлігі;
- баланың танымдық жҽне шығармашылық икемділігін дамыту;
- баланың танымдық кҥшін қалыптастыру жҽне дамыту;
- ҽр оқушының , оның қабілетімен мҥмкіндік деңгейіне қарай оқыту;
- барлық оқушының дамуы ҥшін жҥйелі жҧмыс істеу.
РАФТ. Бҧл стратегияны «кейіпкерге хат» деп алса да болады. Формасын
тҥрлендіруге мҥмкіндік бар: хат, хабарландыру, жеделхат, ҿтініш, бҧйрық,
жарнама. Оқушы жҧмысқа кіріспес бҧрын мҽтіннің мазмҧнын жетік тҥсінуге
тырысады, ол ҥшін оны бірнеше қайтара оқып, ой елегінен ҿткізеді. Рафт
оқушылардың тілін дамытады, қиялын ҿрбітеді, ҿз ойларын қағаз бетіне тҥсіру
арқылы эссе жазуға жетелейді, ресми іс қағаздары жҿнінде тҥсініктері
қалыптаса тҥседі.
Қосжазба кҥнделігі: мҽтінде берілген оқиғаларға ҿзінің пікір жазады, ендеше,
оның сҿздік қоры молаяды, кейіпкердің жан дҥниесін тҥсінуге тырысады.
Осындай жҧмыстар арқылы ең ҽуелі оқушылардың сабаққа деген
қызығушылығы артады, бір-бірімен пікір алмасып, сҿздік қоры молаяды, еркін
сҿйлеу, ҿз ойларын жеткізе білу дағдылары қалыптасады, оқулықпен жҧмыс
істеуге, бір-біріне жҥйелі сҧрақ қоя білуге дағдыланады. Бҧл кестедегі
кҿрсеткіштер арқылы СТО технологиясының мҥмкіндіктері негізінде
оқушының субъект ретінде қаншалықты ҿскенін аңғаруға болады.
Миға шабуыл стратегиясы – бҧл ҧжымдық талқылау, мҽселенің шешімін
іздеуде қолданылатын тиімді ҽдіс. Қандайда бір проблеманы ҽр мҥшенің пікірін
еркін тыңдау арқылы шешу. Миға шабуыл стратегиясының ҿзіндік ережесін
сақтап, дҧрыс пайдаланса оқушының стандарты емес шығармашыл ойлауын
жақсы дамытады.Бҧл жерде пікірдің кҿптігі мақсат емес, ол тек нақты саналы
шешім қабылдауға негіз болады. Қағидасы:
- Ҧсынылған пікір бағаланбайды, сыналмайды.
- Жҧмыс пікірдің сапасына емес санына бағытталған (неғҧрлым пікір кҿп
болса, соғҧрлым нақты шешім қабылдауға таңдау болады).
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- Барлық пікірлер «бір ауыз сҿзбен» жазылып отырғаны жақсы.
- Белгіленген уақыт сақталуы тиіс.
ДЖИК СО стратегиясы - ҧжымдық оқыту ҽдісі. Мақсаты: жалпы мҽселені
алдымен жҧпта сосын ҧжымда талқылау. Қолданылуы: Алдымен сынып 4 топқа
бҿлініп отырады - бҧл жҧмыс немесе бастапқы топтар деп аталады. Бірдей
мҽтін бҿлігін алған оқушылар енді эксперт немесе жанҧя топтарын қҧрады,
яғни эксперт топтар басқа топ қҧрады, мҽтіннің бірдей бҿліктерін талдайды.
Тҿрт логикалық бҿлікке бҿлінген мҽтіннің 1- бҿлігін бірлер, 2 - бҿлігін екілер,
3-бҿлігін ҥшіншілер, 4, 5-бҿліктерін- бесінші жҽне тҿртінші топқа бҿлінетін
оқушылар алады. Келесі кезекте бастапқы топтар қайта табысып, ҥйреніп
келген бҿліктерінің мазмҧнын ортаға салады.
Сабақтың тақырыбы: Eтістіктің ҿткен шағын қайталау
Сынып : жетінші
Тақырып : етістіктің ҿткен шағын қайталау
Сабақтың мақсаты. Оқушылардың етістік шағы бойынша ҿткен білімдерін
бекіту; логикалық ойлау қабілетін дамыту; мҽселені анықтай алуға жҽне
шешімін таба білуге ҥйрету.
Сабақтың барысы:
Сабақ алдында тақтада немесе ҥлкен ақ парақта келесі сызбаны дайындап қою
керек:
1.__________
2._________________
3._________________________
4.________________________________
5.________________________________________
Мҧнан соң мҧғалім оқушыларға олардың бҥгін нағыз жазушы
болатындықтарын, ҿз оқиғаларының авторы болатындықтары жайында
тҥсіндіреді. Мҧндай тарихты жазу ҥшін, алдымен, барлығы бірлесе отырып
мына сызбаны толтыру керектігі айтылады.
Пирамиданы келесі тҥрде толтыру қажеттілігі тҥсіндіріледі.
1. Сіздің оқиғаңыздағы кейіпкердің есімі ( кейіпкер ретінде тек адам ғана емес,
жануар, жеміс-жидек, жансыз дҥниелер де бола алады)
2. Кейіпкерді сипаттайтын екі сҿз (тҥрі, жасы, мінезі, қасиеті)
3. Іс-ҽрекеттің болған орнын сипаттайтын ҥш сҿз (ел, мекен, қоғамдық орындар
жҽне т.б.)
4. Оқиға мҽселесін сипаттайтын тҿрт сҿз (ақша, адасып қалу, кедейлік, кездесу,
махаббат)
5. Бірінші болған оқиғаны сипаттайтын бес сҿз (оқиғадағы мҽселенің шығу
себебі неде?)
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6. Екінші болған оқиғаны сипаттайтын алты сҿз ( сюжет барысы бойынша
кейіпкерге жҽне оны қоршаған ортаға не болды?)
7. Ҥшінші оқиғаны сипаттайтын жеті сҿз (мҽселені шешу ҥшін қандай шаралар
қолданылады?)
8. Мҽселенің табылған шешімдерін сипаттайтын сегіз сҿз
Оқушылардың берген жауаптарының ішінде ең кең таралғандарын пирамидаға
жаза бастаймыз. Менің сыныбымның оқушылары пирамиданы былай
толтырды:
1.Рекс (ит).2. ақылды, мейірімді. 3. Ауыл, ҿзен, талдың тҥбі. 4. Қыңылау,
жарақат, ҿкініш, кҿзқарасы. 5. Аштық, тоңу, суық, тастап кету, жоғалту. 6.
Аяғы, қан, косервінің банкасы, тҧмсық, тамақ. 7. Ҥй, жҥгіру, ҥру, мҽшине, жол,
кҿз жасы, ҿтіну. 8. Тамақтандыру, пальто, ит тҧмылдырығы, серуен, қҧрастыру,
кҥзету, қойшы, сҥйектер.
Кесте толығымен толтырылып біткен соң, мен оқушыларға берілген кілт сҿздер
бойынша ҿз оқиғаларын қҧҥрастыруын ҧсынамын. Мҽтін қҧрастыру барысында
оқушылар сҿз қҧрамдарын ҿзгертулері мҥмкін ( жақ, шақ, септік жҽне т.б.), кей
сҿздердің орнын ауыстыруға, тіпті зат есімді етістікке, сын есімге айналдыра
алады. Мысалы, пирамидада ҿкініш деген сҿз бар, осы сҿзді ҿкінішті немесе
ҿкініп тҧр деп ауыстыруға болады.
Менің итім бар. Оның аты – Рекс. Ол ҿте ақылды, мейірімді. Ҿткен жызда
біз ҽжеміздің ҥйіне, ауылға бардық. Бір кҥні біз ҿзенге шомылуға бардық,
біраздан соң біз жағалауда тал тҥбінде қыңсылаған бір дауысты естідік. Тал
тҥбінен біз аштық пен суықтан қыңсылаған кішкентай кҥшік тауып алдық. Біз
оны не адасып қалған немесе оны лақтырып жіберген деп ойладық. Біз
қолымызға кҥшікті кҿтеріп алдық, сол кезде оның аяғындағы қанды кҿрдік.
Жарақат аса ҥлкен емес еді. Жақын жерден консервінің банкасын тауып алдық.
Кҥшіктің тҧмсығында тамақ қалдықтарының орны болды. Ҽкем бізге ҿкінішпен
қарап тҧрған ҥлкен итті кҿрді. Біз кҥшікті алып, ҥйге қайттық. Ҥлкен ит біздің
артымыздан жҥгірді. Ол жолды кесіп ҿтпекші болғанда, оны мҽшине қағып кете
жаздады.ит қақпа жанына келіп, ҥре бастады. Оның кҿздері жасқа толып тҧрды,
кҥшігін қайтаруды ҿтініп тҧрғандай болды. Біз екеуін де алатын болып шештік.
Кҥшікті Боря, итті Рекс деп атадық. Ҽжем оларды тамақтандырса, анам
жарақатты емдеді. Ҽкем ҥйшік жасап, мен ескі пальтоны ҽкелдім. Біз ҿзіміздің
жаңа достарымызбен қыдырғанды ҧнатамыз. Рекс ҥйді кҥзетеді, ал Боря
қаздарды бағады. Олардың ең сҥйікті тағамы – ҥлкен сҥйек.
Осы ҽдісті пайдалана отырып, бір уақытта грамматикалық материалды
қайталай отыра, сын тҧрғысынан ойлауды дамыттық.
Қорыта айтқанда, педагогикалық жаңа технологиялардың барлығы жеке
тҧлғаның ҿзін-ҿзі дамытуына, ҿздігінен шығармашылықпен жҧмыс істей білу
қабілетін жҽне біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған алға
қойған мақсатқа жетудің тиімділігін,нҽтижелілігін қамтамасыз етуді кҿздейтін,
берілген материалды жедел, ҽрі сапалы меңгертуге бағытталған.
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TECHNOLOGY OF CRITICISM THROUGH BY READING AND
WRITING
ABSTRACT
In this article author wants to show responsibility of technology of criticism
through by reading and writing. Also it shows the opportunity of used strategy of
developing criticize thought by reading and writing.
Key words: rising an interest,strategy,criticism thought,process of learning

Алжанова Ж.Қ.,магистрант
Актюбинский университет им.С.Байшева

УВЕЛИЧЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЧТЕНИЯ И ПИСАНИЯ
АННОТАЦИЯ
В этой статье автор осматривает развитие технологии критического
мышления. А также показывает стратегии используемые для увеличения
способностей критического мышления при помощи чтения и писания.
Ключевые слова: разбудить интерес, стратегия,критическое мышление,
процесс обучения.
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ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ
МЕТОДИКА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЛИЦ.
Аннотация
Актуальность исследуемой проблемы, раннего выявления факторов риска
аддитивного поведения, - сохранение здоровья и целостности общества. Цель
данной статьи, показать систему ранней профилактики одной из существенных
проблем нашего времени – зависимость к различным психоактивным
веществам. Задача данного исследования заключается в создании, реализации
и внедрении новых мер профилактики аддиктивного (зависимого) поведения.
Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является
дистанционный опрос в онлайн режиме 8859 учащихся из 131
общеобразовательной организации Республики Башкортостан. Представлен
опыт применения специально разработанной методики социальнопсихологического тестирования обучающихся в возрасте 14-19 лет для
выявления факторов риска формирования
аддиктивного (зависимого)
поведения. Результаты свидетельствуют о высокой информативности
методики. Данная статья будет полезна для врачей психиатров-наркологов,
школьных психологов и всем заинтересованным специалистам медицинского и
педагогического профиля.
Ключевые слова: подростки, наркоманы, первичная профилактика,
аддиктивное поведение, психоактивные вещества.
Указом Президента Российской Федерации №690 от 9.06.2010 г. утверждена
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, где
развиваются и конкретизируются соответствующие положения Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года. Основной целью названного указа является существенное
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сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления
наркотиков, т.к. злоупотребление психоактивными веществами представляет
одну из важнейших угроз национальной безопасности Российской Федерации
[6].
Общество столкнулось с таким феноменом, что в последнее время
происходит замещение растительных каннабиноидов синтетическими [3,6,13].
По мнению директора Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков
(ФСКН)
России,
председателя
Государственного
антинаркотического комитета (ГАК) В.П. Иванова, которое он отразил в
выступлении на заседании ГАК 6 октября 2014 г. по теме: «Меры по
ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с массовыми отравлениями
новыми психоактивными веществами» Республика Башкортостан входит в
тройку наиболее пораженных «спайсовой» наркоманией регионов России [3].
Неблагополучная тенденция отмечается по данным ООН [Всемирный доклад о
наркотиках, 2012], в течение последних двух лет международные рынки
героина, кокаина и каннабиса либо снижались, либо оставались стабильными,
но при этом был отмечен общий всемирный рост новых синтетических
«дизайнерских» наркотиков[1,7,11,13].
В современных условиях, особую актуальность приобрела проблема
стремительного распространения среди подрастающего поколения России
различных синтетических (дизайнерских) психоактивных веществ (ПАВ). К
тому же, на сегодняшний день в нашей стране практически не проведены
серьезные социологические исследования по данной проблеме. По данным
«Центра социологических исследований» в возрастной группе 11–24 лет
удельный вес регулярно потребляющих наркотики (с частотой не реже 2–3 раза
в месяц) составляла 9,6 % от общей численности данной возрастной группы,
алкогольные напитки (включая пиво) – 50,5 %, курящих - 45,6 % [4].
Злоупотребление наркотическими средствами является весьма серьезной
проблемой стоящей не только перед обществом и здравоохранением, но и в
основном непосредственно перед семьями [5,9]. Тем более, что, по данным
ФСКН России, до 75% из общего числа злоупотребляющих наркотиками - это
лица подросткового и юношеского возраста [3].
Во многом, решению существующих проблем первичной профилактики
формирования аддиктивного поведения подростков и молодежи в условиях
образовательной среды, будут способствовать эффективное использование
современных коммуникативных технологий для реализации образовательных
программ по профилактике наркозависимости и, разработка и внедрение
принципиально новых подходов раннего выявления лиц, употребляющих и, в
особенности, склонных к употреблению ПАВ, т.к. существующие в настоящее
время методики остаются недостаточно информативными [3,8,9]. Одним из
наиболее передовых и информативных вариантов скрининга, составляет метод
двухэтапного тестирования, согласно Приказу Министерства образования и
науки РФ от 16 июня 2014 г. N 658 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
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общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»,
с целью раннего выявления среди них потребителей ПАВ, включающего
социально - психологическое и медицинское тестирование. Основная задача
первого этапа тестирования (социально-психологического) выделить среди
обучающихся (желательно малобюджетным способом) – группу риска
формирования аддиктивного поведения и возможных потребителей ПАВ. В
последующем эти обучающиеся должны проходить, с соблюдением всех
правовых норм, медицинское тестирование.
Данная методика определяет первый этап и позволяет решить следующие
задачи:
1) раннего выявления поведенческих нарушений и их последующей коррекции,
превенции формирования наркомании;
2) качественной и количественной оценки уровня различных аспектов
девиантного поведения по муниципалитетам, необходимой для составления
индивидуальных программ медико-социальной помощи подросткам;
3) определения эффективности проведѐнных комплексных профилактических
усилий, исходя из уровня распространенности склонности к аддиктивному
поведению в целом от района проживания;
4) вынесения взвешенного суждения о целесообразности проведения тех или
иных профилактических методик, на основе пролонгированного (многолетнего)
исследования.
В связи с вышеизложенным, нами был разработан структурированный
опросник - «Карта социально-психологического тестирования обучающихся»
для выявления факторов риска формирования аддиктивного (зависимого)
поведения у лиц в возрасте 14-19 лет. В основу «Карты» положены опросник
Кетелла, рекомендованный Министерством образования и науки РФ, тест на
наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Кроме того,
респонденту предлагается ряд вопросов, направленных на выявление
употребления ПАВ, и несколько свободных ответов.
В соответствии с приказами Министерства образования Республики
Башкортостан (от 07.09.2015 № 1755) по данной методике с 7 сентября по 10
сентября 2015 года в онлайн режиме было проведено социальнопсихологическое тестирование в общеобразовательных организациях 10
муниципальных районов, в том числе 3-х сельских, и городских округов. В
тестировании приняли участие 8859 учащихся из 131 общеобразовательной
организации в возрасте от 13 до 18 лет. Средний возраст учащихся составил
15,5± 0,6 лет. Исследование проводилось на основании информированного
согласия респондентов.
Данные, полученные в результате анкетирования восьми 8859 лиц обоего
пола в возрасте 13 – 18 лет, вносились в электронную базу в виде таблицы
«объект–признак», которая далее подвергалась поэтапной
математико–
статистической обработке. Необходимо отметить, что полученные данные
представляли собой достаточно объемный и, главное, многомерный массив
11

.Бҽйішев атындағы Ақтҿбе университетінің
ХАБАРШЫСЫ №2 (52), 2016

данных, В «профиль описания» каждого человека входило 60 показателей,
выраженных в виде комплекса разномасштабных точно измеряемых или
неточных («порядковых») количественных, а также
качественных
(«категоризированных», «классификационных») переменных. Это позволяло
достаточно полно описать различные психологические и социальные свойства
и состояния обследуемых людей. Однако такая детальность «профиля
описания» объектов и, его многомерность делали практически невозможным
применение традиционных прогностических методов типа информационной
меры Кульбака-Лейблера (Kullback, Leibler, 1951), ROC-анализа (Fawcett, 2006)
или дискриминантного анализа (Клекка, 1989).
В силу этого нами был применен оформленный в виде уникального
программного пакета алгоритм «Синдромальный анализ данных» (SAND),
разработанный в ИППИ РАН В.Г. Труновым (Трунов, 1976). Особенность
алгоритма заключается в том, что он позволяет работать более чем с 300
признаками и при наличии любого числа классификационных групп.
По итогам онлайн тестирования в 24% школ республики риск аддиктивного
поведения подростков оказался высоким. На вопрос: «Имеете ли опыт приема
веществ изменяющих сознание, психику (не алкоголь)» утвердительно
ответило 489 респондентов, что составило 6% от всей массы обследованных
(8859 человек).
Кроме того, в процессе анализа было установлено, что факт употребления
наркотических средств было тесно связано с такими факторами как проживание
подростка в неполной семье: среди лиц, заявивших, что они проживают в
неполной семье, сиротами или с приемными родителями составляет 2208 (25%)
случаев из 8859, при этом в отмеченной группе было 301(14%) подросток,
имевший опыт приема алкоголя из 489 (22%). Тогда как в полной семье
проживало 6651 (75%) подросток, и среди них имел опыт приема
наркотических средств 188 (3%) человек, что статистически значимо ниже
(p<0,05).
Из свободных ответов респондентов следует, что в образовательных
учреждениях остаются слабо разработанными вопросы формирования
мотивации к здоровому образу жизни. Имеется большой дефицит доступной и
понятной информации для родителей о профилактике наркомании.
Таким образом, анализ полученных данных, выявление факторов развития
аддиктивного поведения в подростковом возрасте, позволят совершенствовать
уже имеющиеся программы первичной профилактики потребления ПАВ, или
создавать принципиально новые профилактические антинаркотические
программы. Опираясь на полученные сведения социально-психологического
тестирования становится возможным выявление слабых сторон семейного,
педагогического воспитания, недостатков антинаркотической пропаганды,
направленных на детей и подростков.
Результатом этого, может стать активное привлечение, информирование и
взаимодействие родителей, профильных специалистов и представителей
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общеобразовательных учреждений в сфере профилактики
зависимости от психоактивных веществ у детей и подростков.
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EARLY DETECTION OF RISK FACTORS WHICH MAKE INDIVIDUALS
PRONE TO DEVELOPING ADDICTION TO SYNTHETIC “DESIGNER”
DRUGS WITHIN THE SCOPE OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
QUESTIONNAIRE CONDUCTED AMONG YOUNGSTERS STUDYING IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
Abstract
A rationale for early detection of risk factors which make individuals susceptible
to developing drug abuse behaviours is to preserve the health and sustainability of
society. The key objective of this research study is to present a number of preventive
measures which can be taken against development of addiction to psychoactive
substances. The research is focused on development, introduction and
implementation of preventive mechanisms against drug abuse
addiction.
The study is based on remote online survey of 8859 students being educated at
131 educational institutions of Bashkortostan Republic. The results of the socialpsychological questionnaire conducted among youngsters aged 14-19 with an aim to
reveal risk factors which render individuals more prone to developing addiction are
presented in the study. The results show that the methodology used in the research
has a very high informative value. The article might be of interest to addiction
psychiatrists, school psychologists and other specialists who work in medical and
educational institutions.
Key words: teenagers, addict, prevention of addiction, addictive behavior,
psychoactive substances
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Бакытжанова А.М. магистр, аға оқытушы.
С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті
АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДАНДАСТЫРУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
АННОТАЦИЯ
Мақалада Ақтҿбе облысындағы геоэкологиялық аудандастыру мҽселелері
қарастырылған.
Кілт сӛздер: геоэкология, ланшафт, атмосфералық ауа, радиоактивті ҽсер,
антропогендік факторлар, ластану.
Қоршаған табиғи ортадағы қазіргі маңызды мҽселелердің бірі, бҧл
геоэкологиялық жағдайдың біздің республикамызда мықтап қалыптасуы болып
табылады. Қазіргі уақыттағы қоғамдық ҿндірістің дамуының тиімділігін
арттыратын негізгі факторлардың біріне табиғи ресурстарды ҧтымды пайдалану
жҽне айналадағы ортаны қорғау жатады. Бҧрын ҿндіргіш кҥштердің кез-келген
жерге экологиялық зардаптарын ескерусіз, табиғи ортаны қорғау жатады. Бҧрын
арты қазір шешуі қиын экологиялық дағдарысқа айналады.
Қоғам мен айналадағы табиғи ортаның арасындағы ҿзара ҽрекет жҽне
байланыс қазіргі таңда ҥлкен проблемаларға айналып отыр. Адамдардың
шаруашылық ҽрекеттерінің табиғи ортаға тікелей ҽсері жҽне табиғи ортаға
тікелей ҽсері жҽне табиғи ресурстарды ҥздіксіз пайдалану соңғы кездері кҥрт
ҿсті. Атмосферадағы ауаның, топырақ пен ҿсімдік жамылғылары, су жҽне басқа
табиғи компоненттердің қатты ластануы жылдан-жылға кҿбеймесе, азаятын
емес. Бҧл ҽрине, кҿп жағдайда айналадағы табиғи ортаның заңдылықтарын
сақтамай, ірі ҿндіріс жҽне ҿнеркҽсіптердің тоқтаусыз қарқынды жҧмыс істегенің
кҿрсетеді.
Біз қарастырғалы отырған Ақтҿбе облысы Қазақстан Республикасының
батыс аймағында, ірі ҿнеркҽсібі мен ҿнеркҽсіптері жақсы дамыған территорияға
жатады.
Физикалық-географиялық орналасуы жағынан Ақтҿбе облысы Оңтҥстік
Орал тауының орталығында, шҿлейтті- қҧрғақ аймақта орналасқан. Бҧл аймақ
Орал- Мҧғалжар провинциясының Ор- Мҧғалжар округіне жҽне Орал маңы
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(Торғай) провинциясының, Орал маңы ҥстіртінің оңтҥстік- батыс бҿлігі мен
оңтҥстік- шығыс бҿлігі округіне жатады.
Облыс территориясында ландшафтты дала, шҿлейтті жҽне зоналар
орналасқан. Бҧл зоналар шҿлейтті Ҿзен- Орал Эмба провинциясының ОйылЕмбі округін, шҿлді Атырау жҽне солтҥстік Арал маңы провинцияларының
Орал- Ембі жҽне Арал маңы солтҥстік- батыс округі мен Маңғышлақ – Ҥстірт
провинциясының Ҥстірт округтерін қамтиды.
Табиғи ресурстарды кҿптеп пайдалану облыс бойынша бірнеше есе ҿсті.
Сонымен қатар, регионда атмосфералық ауаның ластануын жҽне басқа табиғи
ландшафттардың компоненттерінің бҧзылуын байқауға болады. Мысалы:
зиянды заттардың қалдықтарының атмосфераға тасталынуы облыста 2010
жылға дейін қатты, газ жҽне сҧйық кҥйінде ҿссе, соңғы жылдары тҥрлі зиянды
қалдықтарды ҧстап қалатын қондырғылардың арқасында біршама азайды.
Атмосфераның қатты ластануы, ҽсіресе Ақтҿбе қаласында жҽне ірі ҿндіріс
орталықтары орналасқан Алға, Хромтау, Қандыағаш жҽне Ембі қалаларының
маңында байқалады. Осы жерлерде ластанған атмосфералық ауа кҿршілес Батыс
Қазақстан, Атырау облыстарына жҽне Ресейдің Орынбор облысына тарайды.
Ақтҿбе қаласының ауасын ластайтын зиянды заттардың 49%-ын
ферроқорытпа зауыты шығарса, 25%-ын Ақтҿбе хром қосындылары зауыты
шығарады. Мҧндағы мекемелерде ауаны ластауды азайтатын кҧрал
жабдықтардың жартысы ғана істейді.
Қазіргі уақытта Ақтҿбе облысы бойынша атмосфералық ауаны ластайтын
172 мекеме жҧмыс істейді. Бҧған Жаңажол мҧнай-газ ҿндіретін кен орны да
жатады. Шаң тазалағыш, ҿндіріс қалдықтарының дҧрыс жҧмыс істемеу
салаларынан немесе іске алғысыздығынан бҧл қалалардағы шаң- тозаңның
орташа кҿрсеткіші белгіленген мҿлшерден 4 есе, азот қос тотығы 2 есе, кҥкіртті
ангидрид шамамен 0,2 есе артып отыр.
Ірі ҿндіріс ҿнеркҽсіптері орналасқан осы қалалардың тҧрғындары ангидрид,
азот жҽне кҿміртегі тотықтары, фтор қосылыстары, аммиак, фосфор ангидриді,
кҿмір қышқыл газы, кҥйе, шаң тағы басқалары араласқан ауамен дем алады.
бҧлардың ішіндегі ауаға ең кҿп тарайтындары: кҥкірт ангидриді, азот жҽне
кҿміртегі тотығы. Бҧлар адамның денсаулығына аса зиянды рак ауруын
тудыратын химиялық элементті заттар болып табылады.
Атмосферадағы ауа қҧрамының ҿзгеруі, кҿбінесе антропогендік
факторлармен байланысты болып келеді жҽне сол жердің ландшафттары
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жергілікті климаттың қалыптасуына ҽкеп соғады. Сондықтан, техникалық жылу
қуаты жоғары ірі ҿндірісті орталықтарындағы (Ақтҿбе, Алға, Хромтау)
қалаларда ауадағы температура, қоршаған ландшафттармен салыстырғанда екі,
ҥш есе жоғарылайды.
Кҿптеген ҿндіріс, ҿнеркҽсіптердің техногендік қалдықтары су миграциясы
циклы арқылы ҿтетіні белгілі. Су қорының ластануларына аса қауіп
туғызатындар мҧнай ҿнімдері, фенол, пестицидтер жҽне тҥрлі-тҥсті
металдардың кҥрделі химиялық қосылыстары болып табылады.
Ҽсіресе, мҧнайдың сулары ластаудағы зияны шексіз. Облыс
территориясының оңтҥстік аймағында жаңа мҧнай-газ кҿздерін игеруге
байланысты мҧнай тек қана су жҥйелерін емес, сонымен қатар, айналадағы
ортаны ластайтын ҿте қауіпті элементке айналып отыр. Мысалы: Елек ҿзенінде
бор, фенол, нитраттар мҿлшері он есе артық. Ембі, Темір, Сары -Хобда
ҿзендерінде фенол, аммиактың қҧрамы кей уақыттарда 4-5 есе (ШМК) асып
кетіп отырады.
Соңғы жылдары ауыл шаруашылықтарында химиялық тыңайтқыштарды
кеңінен пайдалануға байланысты, суларды ластауды пестицидтердің зиянды
ҽсері кҿп ықпалын тигізуде.
Ҽрбір ландшафт табиғи кҥйінде ҿзін-ҿзі реттеуші жҥйе бола отырып жҽне
белгілі бір структурамен сипатталып геосистема кеңістіктегі -уақытша
ҧйымдастырушысы болып табылады. Антропогендік ҽрекеттерді ҽсерінен
болған ҿзгерістер, геосистема ландшафттың қайта қҧрылымына қатты ықпалын
тигізеді. Кейін осыдан барып ландшафттың антропогендік модификациясы
пайда болады. Бҧлардың барлығы табиғаттың ҿз туындылары болып табылады.
Антропогендік ҽрекеттердің ҧзақтығына, интенсивтілігіне, геосистемалардың
таксономикалық рангасына жҽне структураның терең қалыптасуына
байланысты ландшафттың антропогендік модификациясы қайтымды немесе
қайтымсыз ҿзгерістерге тҥсуі мҥмкін.
Ақтҿбе облысының ландшафттарын антропогендік ҽрекет ету дҽрежелеріне
қарай мынандай категорияларға бҿлуге болады (А.В.Чигаркин бойынша):
1. Табиғи кҥйіне жақын ландшафттар, территорияның оңтҥстік аймақтарын
жҽне шығыстағы табиғи қорықтарды қамтиды.
2. Аздап ҿзгерген ландшафттар (кҿбіне фаунасы мен ҿсімдіктердің сипаты
жағынан)
техногендік
процестерге
ҧшырамаған,
кҿбіне
мал
шаруашылығымен айналысатын қҧрғақ - далалы Байганин жҽне Ойыл
ауданын қамтиды.
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3. Бҥлінген ландшафттарға (кҿбіне ҿсімдігі мен топырағының сипаты жағынан)
далалы, жайылымды жерлер жҽне территориядағы ҿтіп жатқан темір жол, тас
жол магистральдары мен мҥнай - газ қҧбырлары жатады.
4. Қатты бҧзылған ландшафттарға (кҿбі рельефінің топырағының жҽне
ҿсімдіктерінің сипаты жағынан) тікелей ҿнеркҽсіп пен тау-кен рудалы
кҽсіпорындарының жҧмыстарының ҽсеріне ҧшыраған территориялар кіреді.
Бҧған Ақтҿбе химия зауыты, Шилісай жҽне Дон тау-кен байыту комбинаты,
Жаңажол жҽне Қожасай мҧнайлы кен орындары жатады.
5. Ҿзгертілген ландшафттар (жаңарту бағытымен арнайы ҿзгертілген)
территориядағы ҿзендердің егіншілікке игерілген алқаптарында жҽне
суармалы егіншілікті жазықтықтарда орналасқан.
Антропогендік факторлардың ҽсерін жҽне табиғи ресурстардың қҧлдырап,
нашарлау деградациясын есепке ала отырып, Ақтҿбе облысын геоэкологиялық
картаға сҥйеніп, бірнеше экологиялық аудандарға бҿлуге болады.
Алдын-ала қҧрылған табиғи аудандастыру схемасы табиғи ортаның
геоэкологиялық деградациялық критерийі қойылады. Табиғи ресурстарды жҽне
олардың тҥрлерін аудандастыру жҽне карталау территориялық тҥрде, соның
ішінде табиғи территориялық кешендер жҥйесімен негізделу қажет. Ақтҿбе
облысында геоэкологиялық деградацияның мынандай критерийі анықталды:
ҿте жоғары, жоғары, қалыпты- жоғары, қалыпты жҽне тҿмен.
1. Ҿте жоғары: антропогендік ҽрекеттердің ҽсерінен мықты бҥлінген
ландшафттар. Ақтҿбе жҽне Алға калалары жатады .
2. Жоғары: кҿбіне Хромтау, Қандыағаш, Ембі жҽне Шалқар қалалары
жатады.
3. Жоғары - қалыпты: далалы, жайылымды жерлер, «Атырау-Ақтҿбе» темір
жҽне тас жолдары: «Қандыағаш-Ақтҿбе» газ–мҧнай қҧбырлары жатады.
1. Қалыпты: облыстың орталағаны тҽн, Жем ҿзеннің бойы жҽне
Мҧғалжардың шығыс бҿлігі мен Ырғыз ауданын қамтиды.
2. Тҿмен: облыстың оңтҥстік бҿлігін Арал теңізіне дейін жҽне Ырғыз
ауданының шығыс бҿлігін қамтиды.
Айналадағы табиғи ортаның ластануын, зиянды дҽл анықтаумен бірге,
экологиялық жобалардың тиімділігін анықтаудың жҽне оларды жҥзеге
асырудың маңызы зор. Облыстағы қалыптасып отырған экологиялық жағдайға
байланысты мынадай шараларды қолдану қажет.
- ірі ҿнеркҽсіп, ҿндіріс мекемелеріне айналадағы ортаны шектен тыс ластамау
ҥшін белгілі бір дҽрежеде шектеулі лимит белгілеу
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- ҿндіріс қалдықтарын ҿңдеуде АҚШ, Жапония, Ҧлыбритания сияқты елдердің
технологиялық озық ҥлгілерін кіргізу,
- мҧнай жҽне ҿнеркҽсіп орындарының маңдарына санитарлық қорғау
аймақтарын орнату жҽне белгілі бір аудандардағы ластанған объектілерді ҧдайы
бақылау,
- табиғат қорғау шараларын жҥзеге асырудың нақты тиімділігін бақылау жҽне
айналадағы ортаның нормативтік сапасына жетудің негізгі кезеңдерін
экологиялық-экономикалық тҥрғыдан тҧжырымдау,
атмосферадағы
ауаның
ластану
автоматтандырылған жҥйе қҧру,

деңгейін

ҧдайы

бақылайтын

- облыс территориясының ҽлеуметтік-экологиялық паспортын жасау,
- территория бойынша қоршаған ортаға геоэкологиялық жағдайды ҧдайы
қадағалап отыратын жылжымалы бақылау пункттерін жҽне алынған
мҽліметтерді ҿңдейтін қазіргі заманға сай орталық салыну қажет.
Қазіргі кезде экологиялық жағдайлардың шиеленісуі халықтың ҽлеуметтік
хал-ахуалына, ауылдағы халық санының азаюына, туу дҽрежесінің тҿмендеуіне,
ауру тҥрлерінің кҿбеюіне, т.б. факторлардың ҽлеуметтік даму деңгейінің тҿменгі
параметрлеріне ҽкеліп соқтырады.
Облыстың атмосфера қабатын ластаушы кҿздер Ақтҿбе қаласында, сондайақ Темір, Мҧғалжар, Хромтау аудандарында шоғырланған пайдалы қазындылар
шығаратын кен орындары жҽне энергетикалық нысандар болып табылады.
Суды тиімді пайдаланудың маңызды бағыты - айналымды су жҥйесін
қолдану. Су қорын тиімді пайдаланудың маңызды бағыттарының бірі - су қорын
ластамау. Ластанған суды тазалау ҿте қымбатқа тҥсетін шара. Соның ҿзінде су
90-95% органикалық қосындылардан тазартылады, ал тҧздар ерітіндісінен іс
жҥзінде тазартылмайды.
Қазіргі уақытта полигон қалдыктарға толық, бірақ қалдықтарды полигонға
тасу ҽлі де жалғасып отыр. Полигон атмосфералық ауаның, жерасты жҽне жер
беті суының, жердің интенсивті ластаушы кҿзі, инфекциялық ауруларды
таратушы.
Облыста ҿнеркҽсіп салдарының кең тҥрде дамуы кҽсіпорындар айналасына
ҿндірістік қалдықтарының миллион тонналап жиналуына мҥмкіндік берді.
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Қоршаған табиғи ортаның сапа нормативтерінің ішінде ерекше орын
алатын радиоактивті ҽсер. Кен орындарына жақын орналасқан тҧрғындардың
денсаулығына жер асты қабаттарынан алынатын ҽр тҥрлі рудалардың
радиоактивті ҽсері ҥлкен ықпал етеді.
Табиғи ортаның мыңдаған жылдар бойы ҿзі қалыптастырып, жҥйелеген тірі
жҽне ҿлі компоненттерінің арасындағы теңестірілген баланс экологиялыц тізбек
деп аталады. Экологиялық тізбектің белгілі бір бҿлігінің ҥзілуі бҥкіл жҥйенің
бҧзылуына ҽкеліп соғады.
Қазір сынақ алаңдары жойылса да, радиоактивті қалдықтардың
ҿміршеңдігі, аймақтағы ҿсімдіктер мен жануарлар дҥниесіне, адамның
денсаулығына кері ҽсері, экологиялық тізбектің бҧзылуына ҽкеліп соқтырды.
Кҿптеген экологиялық факторлардың ҽсерінен, шиеленісуінен аудандағы елді мекендердің қҧлдырауына, ондағы тҧрғындардың санының азаюына алып
келді.
Ақтҿбе облысында қалыптасқан геоэкологиялық жағдайлар мен
мҽселелердің кҥрделілігін жҽне сан қырлылығын ескеріп, шешуші факторларын
талдап, зерттеу нҽтижесінде тҿмендегідей қорытындыға келеміз.
1. Ақтҿбе облысы экологиялық мҽселелердің кҥрделілігі жағынан
республикамызда алдыңғы орындардың бірін иемденеді;
2. Басты қауіп-қатерлер қалалар мен ҿнеркҽсіп орталықтарындағы
гидрографиялық желілердің, қоршаған ортаның ҿндіріс пен тҧрмыс
қалдықтарынан шыққан зиянды заттармен, химиялық жҽне радиациялық
улы заттармен мҽселесінің бір жағын ашады;
3. Металлургия ҿндірістерінен шыққан қатты бҿлшектер, май, сульфаттар,
хлоридтер, темірдің қосылыстары, ауыр металдармен ластануы
облыстағы екінші ҿзекті мҽселе болып табылады;
4. Жергілікті жердегі радиоактивті дақтардың, мҧнай ҿндірген кезде жердің
мҧнаймен ластануымен тікелей байланыстылығында, мҧнай мен оның
ҿнімдерінің жер қабатындағы суларға тҿгілуі де радиоактивтік ластану
кҿздері болып саналады.
5. Жер қабатындағы суларды кері айдаған кезде сҥзгілерді бітейтін заттар қиыршық тастар мен кварцты қҧмдар (радиоактивтігі 200мкр/сағ. дейін);
6. Ҧзындығы 100 метрден астам ашық мҧнай, қҧбырларының аумақтарында
жиналатын радиоактивті тҧзды масса 400-650 мкр/сағ.; Насос-компресс
қҧбырларының қалдықтары,тҧз ҥйінділері мен металл беттеріндегі
радиоактивтілік 130-170 мкр/сағ жетеді.
Ақтҿбе облысы бойынша жасалынған геоэкологиялық картаның негізінде
территорияда, деградациялық ҿте жоғары деңгей - 12%, жоғары -14%, қалыпты
жоғары - 24%, қалыпты - 27%, тҿмен - 23% - ке жуық болды. Сондықтан да,
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табиғатты қорғау жҽне табиғатты ҧтымды пайдалану мҽселелері алдағы уақытта
ҽлеуметтік, экологиялық жэне экономикалық тҧрғыдан шешілуі тиіс.
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ӘОЖ 1(091)
Дүйсалиева Л. Ӛ., магистр.
С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті
А. БАЙТҦРСЫНОВТЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЛАРЫНЫҢ
ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РУХАНИ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ
ЖӘНЕ ЗАМАН ТАЛАБЫМЕН ҤНДЕСТІГІ.
Түйін
Бұл мақалада Ахмет Байтұрсыновтың қазақ философиясына қосқан
үлесі, әрі ғылымда қалдырған ӛзіндік ізі туралы болмақ.
Кілт сӛздер: ұлттық болмыс, ағартушылық философиясы, Алаш қозғалысы,
тіл, сӛз ӛнері, тәрбие, білім беру.
Ахмет Байтҧрсыновтың философиялық ойлары қазіргі кездегі қазақ
рухани мҽдениетіңде ҥлкен орын алып, қазіргі қоғаммен сабақтасып жатыр деп
тҧжырымдаймыз. Байтҧрсыновтың ҿзінің ҿмір сҥрген уақыты да дҽстҥрлі жҽне
инновациялық ҥрдістердің, модернизацияланудың қосарлана келген кезіне сай
келді. Сондықтан да болар келер ҧрпақ алдындағы міндетін жақсы тҥсініп,
елдің болашағы мен тағдырын, арман-мҧраттарын жҥзеге асырудың
қажеттігін, ҥлкен жауапкершілікті сезінді. Ҿзі де саяси оқиғаларға қатысып,
соның бел ортасында жҥргендіктен, қайраткер ретінде, азамат ретінде пісіп
жетілді. Алаш қозғалысына белсене қатысып, оның бағдарламасын жасауға ат
салысып, адамға қажетті игіліктерге қол жеткізуді ойлады. Ҧлттық
демократиялық интеллигенцияның қайнаған ортасында жҥріп тҧтас ҧлттың
қамын ойлап, халық игілігі ҥшін кҿп кҥш жҧмсады. Байтҧрсыновтың
философиялық ойлары тіл философиясынан айкын кҿрініп, халықтың санасын
оятуда ҥлкен ықпал етті. Оның бҧл бағыттағы еңбектері ағарту
философиясымен сабақтасып, ҧтымды ҥйлесім тапты деп есептейміз.
Сондықтан да білім философиясына Байтҧрсыновтың ҥлкен мҽн беруі болашақ
ҧрпақтын кҿкірегінің ояу болып, ҿркениетке бет бҧрсын деген ойдан туған деп
тҥсінеміз. Ал, оның бҧл ойлары қазіргі заман талабына сай келетіні ешкімге
кҥмҽн туғызбайды.
Ҧлттық болмыстың екінші арқауы - тіл. Қазақ тілін қоғамдық ҿмірден
шеттетті. Халықты тілден айырып, мҽңгҥрттікке апаруды ойлады. Тіл арқылы
адамның қоршаған табиғи-ҽлеуметтік ортаны игеру нҽтижелері, адамгершілік
қадір-қасиеті жинақталады, ҧрпақтар арасындағы сабақтастық жҥзеге асады.
Тіл игеру арқылы адам белгілі бір ҧлт ҿкілі болып қалыптасады, халқының
мҧң-мҧқтажын, арман-тілегін ҧғады, сол арқылы адамның ҧлттық санасы
тҧрақтанады. Тілден айырылса, адам санасы да кҿмескіленеді. Тілден
айырылса, адам рухани тҥп тамырынан алыстап, жат болады.
Сондықтан болар баланың ана тілін білуін ҧлттың ҧлт болып ҿмір сҥруінің
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ең басты шарты деп қараған еді. Ол: ―Ҿз тілімен сҿйлескен, ҿз тілімен жазған
жҧрттың ҧлттығы ешуақытта адам қҧрымай жоғалмайды. Ҧлттың сақталуына
да, жоғалуына да себеп болатын нҽрсенің ең қауіптісі - тіл‖ - деп, кесіп айтқан
еді. Міне, ҿзі шығара бастаган газеттің алғашқы 2 санында-ақ кемеңгер Ахаң
қазақтың ҧлттық болмысын ана тіліне байланыстыра қараған еді. Оны
халықтың сол кездегі ҽлеуметтік ахуалымен тығыз байланыстыра қарастырды.
Ахаңды елімізге сырттан келіп жатқан кірмелердің кҿбеюі қатты аландатты.
Соған байланысты ол: ―Тарих жолымен қарасақ - деп жазды сол газет санында,
- келімсек жҧрт кҥшті болса, тҧрған жҧрт аяқ асты болып азып-тозып
жоғалмақшы. Тҧрғын жҧрт кҥшті болса, келімсек жҧрт сіңіп, тҧрғын жҧрттың
тҥріне тҥсіп, бетендігі жоғалмақшы. Байтҧрсыновтың осы ҥлкен
кемеңгерлікпен айтқан ҽлеуметтік-этнологиялық концепциясы кеңестік жҥйе
кезінде қазақтың басына тҥсіп, орыс қауымы Қазақстанда ҥлкен этностық
кҥшке айналды. Оның ҽлеуметтік зардабы қазақ тілінің мҥшкіл хҽліне, тарихи
жҽне рухани сабақтастықтың бҧзылуына ҽкеліп соқтырды.
А. Байтҧрсынов: ―Ҽуелі біз елді тҥзеуді бала оқыту ісін тҥзеуден
бастауымыз керек‖ - деп мҽселені айқындап қояды. Оқытқанда баланы
(шҽкіртті) ана тілі қазақ тілінде оқыту қажет деп санайды. Ал ―орысша оқу
орыс қолтығында тҧрған жҧртқа керек... Қазақша оқи, жаза білген соң, шама
келсе, орысша да білу қажет‖ - деп, [1] тҥйеді. Бҧдан біз Байтҧрсыновтың бала
алдымен ана тілінде білім алып, ана тілінің ықпалымен азамат болып
қалыптасуы
қажеттігін
кҿрсеткенін,
соны
ғылыми-педагогикалық,
психологиялық тҧрғыдан дҧрыс деп танығанын кҿреміз. Ол бҧл пікірін басқа
Ресейге бағынышты ҧлттар қайраткерлерінің пікірлерімен ҥндес екенін
кҿрсетеді. Мҽселен, Байтҧрсынов 1910 жылы бастауыш мектептер туралы
Ресей Думасында талқылағанда: ―мектептерде оқу орыс тілімен оқылсын,
жасынан балалар орыс тіліне ҥйреніп, Россияға қараған басқа тілді жҧрттар ҿз
тілдерін ҧмытып, орыс тіліне ауып, орыспен бірігіп, сіңісуіне жақсы деген.
Сонда, жоқ, олай емес, ҽр халық бастауыш мектепте ҿзінің ана тілімен оқуы
тиіс‖ - деп басқа жҧрттар, ҽсіресе татарлар Думаның нҽсілдік-шовинистік
ҽрекетіне наразылық білдіріп, қарсы болғанын қҧптай отырып, сондай ҽрекет
қазақ тарапынан да істеліп жатқан жағдайды кҿреді.
Байтҧрсыновтың басты ісі қазақ тілі мен ҽдебиетін дамытуға бағытталды.
Байтҧрсынов бҧл фактордың ҧлт пен оның рухани мҧрасын сақтаудағы
шешуші рҿл атқаратындығын жақсы тҥсінді. ―Қазақ‖ газетінің 1 нҿмірінде
жарияланған бағдарламалық мақаласында Байтҧрсынов ―ҿз дербестігімізді
сақтап қалу ҥшін, бізге барлық кҥш-жігерімізбен білім мен жалпы мҽдениетке
ҧмтылуымыз керек, ол ҥшін біз алдымен ана тіліндегі ҽдебиетімізді
дамытуымыз керек. Дербес ҿмірге ҿз тілінде сҿйлейтін, ҿзінің ҽдебиеті бар
халықтың ғана жете алатынын ешқашан ҧмытпауымыз керек‖ [2, 6 б.]. Оның
кҿптеген мақалалары қазақ тілі мен ҽдебиетін дамыту мҽселелеріне арналған.
А. Байтҧрсынов - араб графикасына негізделген қазақ ҽліпбиінің тҧңғыш ҽрі
талантты реформаторы, ―Жаңа ҽліпби‖ (1912), ―Оқу қҧралы‖ (1912), ―Тіл
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қҧрал‖ (1914-1915) еңбектерінің авторы. Оның бҧл еңбектері тек қазақ тіл
білімі ҥшін емес, бҥкіл тҥркітанудың ғылыми ҽлеміндегі жаңалық болып
есептеледі. ―Қазақша оқу жайынан‖ деген мақаласында Байтҧрсынов
балаларды мектептер мен медреселерде оқытудың қаншалықты маңызды
екендігіне мҽн берді. Байтҧрсынов: ―Бала оқытуын жақсы білейін деген адам,
ҽуелі, балаларға ҥйрететін нҽрселерін ҿзі жақсы білерге керек, екінші, баланың
табиғатын біліп, кҿңіл сарайын танитын адам боларға керек. Оны білуге
баланың туғаннан бастап, ҿсіп жеткенінше тҽнімен қатар ақылы қалай кіретін
жолын білерге керек. Баланың ісіне, тҥсіне қарап, ішкі хҽлінен хабар аларлық
болу керек. Ол ҥшін бала турасындағы ғылымды білерге керек. Бҧл кҥнгі
ғылымды жҧрттарда бала оқыту жҧмысы бала оқыту ғылымын оқып шыққан
адамдардың қолында‖ [1]. Байтҧрсынов ҿз халқының болашағына қатты
алаңдап, қоғамдық прогресске жетудің қажетті қҧралдарының бірі ағарту ісі
деп санады.
Осы мақаласында елдегі келеңсіз қҧбылыстар оқу-білімге келіп
тірелетінін жҽне кҿлденең тартады: ―Біз болысымыз, басқа жҧрттың
болысындай елді баға алмайтын мінін айтып жатырмыз, билерімізде судьядай
ҽділдік жоқ мінін айтып жатырмыз, дҽрігерлеріміз, бақсыларымыз доктордай
ауруды емдей алмайтын мінін айтып жатырмыз - халқымыздың басқа жҧрттай
білімді емес, надандық мінін де айтып жатырмыз. Бҧлардың мінін айтқанда,
бала оқытуымызда қандай мін барын да айтып, ҽуелі біз елді тҥзеуді бала
оқыту ісін тҥзеуден бастауымыз керек. Неге десек, болыстық та, билік те,
халықтық та оқумен тҥзеледі. Қазақ ісіндегі неше тҥрлі кемшіліктіқ кҿбі
тҥзелгенде оқуменен тҥзеледі‖ [1]. Дегенмен, прогрессивті-демократиялық
бағыттағы зиялылар сауатсыздықтың қайнар кҿзі отарлық қанауда,
патшалықтың ҧлттық жҽне мҽдени саясатында жатқанын ашық кҿрсеткен жоқ.
Жекелеген болыстарда, аймақтарда хат танымайтындар
қанша екенін
айтқанмен, бҥкіл ҿлке бойынша қалыптасқан ахуалды сараламады. Сонымен
осы ҽлеуметтік қҧбылыстың тамырларын, ҧмтылыс, Бостандық - руханилық
ҧғым. Бостандықтың мҽнін тҥсінген адам ғана тіршілік мҽнін аша алады. Оны
тҥсіну дегеніміз ақыл-парасат пен сана-сезімнің талмай еңбектенуін, ізденуін
талап етеді. Осы жағынан алып қарағанда А. Байтҧрсыновтың саяси кҥресі
ағартушылық ойларымен ҧштасып жатады.
А. Байтҧрсынов ҿз қызметінің бас кезінен-ақ кҥштеу, зорлық атаулының
бҽріне қас болғанын атап ҿту керек. А. Байтҧрсынов қазақ қоғамының
тауелсіздігіне заңды, конституциялық жолмен, қазақ халқының ҧлттық санасезімін оятуға бағытталған саяси кҥрес арқылы қол жеткізуге тырысты. Ол
қантҿгіс пен кҥштеу, зорлыққа қарсы болды, сондықтан 1916 жылғы ҧлтазаттық қозғалыс кезіндегі оның ҧстанымын тҥсінуге болады, бірақ мҧны
қазірге дейін қазақ халқына жасалған ―сатқындық‖ деп бағалайтындар бар. Ҽ.
Бҿкейханов, А. Байтҧрсынов, М. Дулатовтар ―Алаш азаматтарына‖ ҥндеу-хат
[3] (―Қазақ‖ газеті, 1916 ж. 11 тамыз) жариялады, онда олар жҧмысқа шақыру
туралы патша ҥкіметінің бҧйрығына қарсы шықпауға ҥндеді. Мҧндай ҥндеудің
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себебі ҿз халқын апаттан сақтау, жаппай ҿлімнен қҧтқару еді …‖,
―…
Мҧндай істен бас тартпау керек - деп жазып олар, - ҥкімет мҧны бізге
кешірмейді, олар заңсыз тҥрдс репрессивті шара қолданады. Далаға ҽскерін
жібереді, халық тыныштығынан айырылады, мал да, жан да бірдей шығынға
ҧшырайды, тҽртіп негізі бҧзылады‖.
―... Ҽскери жағдай халық ҥшін апатпен бірдей‖. Кҥштеуге қарсы,
мемлекеттің таптық табиғатын жоққа шығара отырып, алаштықтар қоғамда бір
таптың ҥстемдік алуына қарсы шықты. ―Байлар‖ мен ―кедейлер‖ деген
тҥсініктерді қолданғанына қарамастан олар барлық қазақ халқының атынан
сҿйледі, қоғамдағы қарсы кҥресуші екі таптың қарсылығын бақылады. Бірақ
―Алаш партиясының белсенділерінің бір де біреуі ҽлеуметтік қайшылықтардың
себебін тҥсініп, оны шешу деңгейіне жете алмады.
Алаштықтар ҿз бағдарламаларында президенттік басқару формасын жҽне
―шығу тегіне қарамастан‖ бҽрі сайлауға қатысуы қҧқылы болатын
демократиялық сайлауды жақтады. ―Алаш Орданың‖ тҥгелге жуық ҿкілдері
патшалық Ресейдің қоныстандыру саясатына қарсы болды жҽне мҧндай
ҧстанымдары аграрлық мҽселеге қатысты ашық айтылды. Бҧрын
қоныстанушылардың қазақтардан тартып алған жері кері қайтарылуы керек
жҽне жергілікті халық бірінші кезекте жер алуы керек‖ — деп, жазылған
бағдарламада.
Қазақстан Республикасындағы демократиялық қозғалыстарға, азаматтық
қоғамның дамуына, қҧқықтық мемлекет қҧруға Алаш зиялы қауымының
теориялық - практикалық жағынан қосатын ҥлесі ҿте зор. Бҥгінгі ҧрпақтың
міндеті оларды терең зерттеп, қатарына таңбаларды, кодтарды, Морзе
ҽліппесін, жол белгілерін жатқызуға болады. Ақырында сҿздің кҿмегімен
шартты белгілер жҥйесі айқындалып, белгілі мҽнге ие болады. Ахмет
Байтҧрсынов ҽдебиет пен ҿнердің басқа тҥрлері арасындағы ара қатысына,
байланысына талдау жасағанда да шамамен осы пікірге сҥйеніп отырған.
Символдық сипаты бар сҽулет ҿнері, кескіндеме ҿнері, музыкада ҽдетте
символдық тҥр ретінде автордың ойы беріледі. Ҿнердің бҧл тҥрлерінде
қарапайым адамға ҧғынықты болатын жайлар шамалы. Ҿнердің жҽне оның кез
келген тҥрлері мен жанрларының символикасы бҧларды білмейтін адамдар
ҥшін беймҽлім кҥйінде қалары хақ. Ал сҿз жҽне оған негізделген ауызша жҽне
жазбаша сҿздің орны бір басқа, ҿнердің ешбір тҥрі сҿздің кҿмегімен жасалатын
істі атқара алмайды. Сҿз арқылы кез келген ҿнер тҥрлерінің, кез келген
символдар жҥйелерінің сырын ашуға болады.
Ахмет Байтҧрсынов сҿз ҿнері адам санасының ҥш негізіне сҥйенеді деп
есептеген. Олар - ақыл, қиял, кҿңіл кҥй. Ҿзіңнің сананда туындаған ойынды
ҿзгенің санасына жеткізу ҥшін ҥлкен шеберлік, қабілет иесі болуың керек. Сҿз
ҿнерінің ҧлы шеберлері А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой ҿз шығармаларының
текстерін асқан мҧқияттылықпен ҿңдеген.
Мҽселен, А.С. Пушкин ҿз шығармаларының кейбіреуін отыз реттен
тҥзеткен. Л.Н. Толстой шығармаларын баспаға ҿткізгеннен кейін де тҥзетулер
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мен ҿзгертулер енгізуін жалғастыра берген. Ахмет Байтҧрсынов
оқырмандардың, айтушының, жазушының сезімін, реніш, кҥйінішін, ойын
дҽлме-дҽл бейнелеп, жеткізе білгенде ғана сҿздің бағасы қҧнды
болатындығына қалтқысыз сенетін. Адамдардың бҽрі де сҿйлеуге машық.
Бірақ ішкі ойларының дҽл мағынасын сҿзбен жеткізе білу бҽрінің бірдей
қолынан келе бермейді. Олай болатыны адамдардың ойлары ҽрдайым дҽл
келіп, ҥйлесе бермейді, кҿбіне-кҿп мҥлде ҥйлеспейді. Сҿзді адамдардың
барлығы игере біледі. Олар - сҿзді тҧтынушылар адамдар. Олардың барлығы
бірдей сҿзді орын-орнымен дҧрыс қолданып, оның кҿмегімен ҿздерінің
ойларын, сезімдерін, реніш - кҥйініштерін дҽлме-дҽл кҿрсетіп, жеткізе
бермейді. Дыбысты сҿз жҽне оның кескіндемелі (графическое) бейнесі адамның ойын білдірудің тҥрлері. Дыбыс шығару ҽрқашан ойды анық
шығармауды жеңілдетеді. Дыбысым беру сияқты ҿткен ойдың белгісі. Осы
мағынада сол ойды объективті қылады, оны біздің алдымызға қояды, ҿзін ҿзі
тану мҥмкін емес іске қызмет етеді. Сҿз қабылдаудың ҥздіксіз ағымын жеке
актілерге бҿледі, сҿйтіп осылар сияқты ҽрекетке жататын басқаларға да ойлау
объектісін жасайды [4,306 б.].
Сондықтан сҿйлеу мен ой ҽрдайым бір-бірімен ҥйлесіп тҧруы тиіс. Сҿз
дҽлдігі - ой дҽлдігі. Сҿз бен ой да бір-бірімен ҥйлесімді болуы қажет. Адамдар
бір-бірімен жақсы тҥсініске келсе, осы мақсатқа жету ҥшін тырысуы керек. Іс
жҥзінде жағдай басқаша. Кҿптеген адамдар қалағанынша кҿп сҿйлейді. Кейде
тіпті жатық сҿйлейді. Бірақ олардың сҿздерінде мҽн-мағына жоқ. Мҧндай
адамдарды қазақтар мылжың деп атайды. Мылжың адам ойшыл емес. Ол - тек
бос сҿзді адам. Ахмет Байтҧрсынов тілге философиялық талдау жасау, оның
даму логикасын жҽне қызмет ету заңдылықтарын анықтау қажет деп есептеген.
Ол тілдің философиясын сҿздің қалыптасу заңдылықтары туралы кҿркемдік
жҽне эстетикалық мҽні бар ғылым деп қарастырған. Адамның творчестволық
іс-ҽрекеттерінің басқа да тҥрлерінің негізгі тірегі - сҿз эстетикасы деп
қарастырылатындықтан, бҧған ерекше мҽн беріледі. Творчестволық ісҽрекеттері нҽтижесінде адамның табиғаттың ҽсіресе ҽлеуметтік-тҧрмыстық
дҥниесінің болмысын кҿркем тҥрде бейнелеу, яғни эстетикалық тҥрде меңгеру
ісі жҥзеге асады.
Осы себепті Ахмет Байтҧрсынов ауызша жҽне жазуша тілмен білдірілетін
ҿнер творчествосының зандылықтарын зерттеу, осы танылған заңдылықтарды
творчестволық ой иелерінің кҥнделікті қызметінде бҧлжымас ережеге
айналдыру қажеттігіне ерекше мҽн береді.
Болмысты жоғары кҿркемділік, анық ҽрі тура мағыналы тҥрінде кҿрсетіп,
бейнелеп бере алатын мағыналы тҥр ретінде сҿйлеу мен тіл ҿнерінің қалыптасу
заңдылықтарын зерттеуді сҿз ҿнері туралы ғылымның негізгі мақсаты деп
есептеуінің себебін осылай тҥсінуге болады. Сҿз адамның не ойлап отырғанын
жай ғана дыбыспен білдіру немесе кескіндеп бейнелеу емес, ол саналы тҥрде
ҧйымдастырылған мағынаны алып жҥретін жҽне осы мағынаға толық
ҥйлесімді тҥрде эстетикалық кҿркемдеуге келтірілетін фактор. Олай
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болмағанда сҿз жҽне сҿйлеу ҿнері ҿзінің мағынасын, қызметін жояды да,
ешкімге қажетсіз бас қатыратын бос сандыраққа айналады.
Ахмет Байтҧрсыновтың осы пайымдауларының барлығында да терең
философиялық мазмҧн бар. Ҿйткені оның қозғаған проблемалары тек қазақтар
мҽдениетінің нақтылы заңдылықтарын дамытуға ғана жанасып тҧрған жоқ
(абзалында оның бҧл мҽселеден басқа алдына қойған мақсаты жоқ). Бірақ
оларды барша адамзаттың ҿмірінде шешуші рҿл атқаратын тарихи-мҽдениет
феномендері (ерен қабілетті, жҧрттан ерекше) ретіндегі тҥрлерді дамытудың
жаһандану ҥрдістер ҽлеміне енгізді.
Жоғары қҧндылық сҿзді тиімді тҥрде қолдануда ҿнегелі қызмет істеп
жҥрген сҿз зергерлерінің шығармашылығымен кеңінен таныстыру адамдардың
ойлау мҽдениетін қалыптастыру процесін жеделдете тҥсуге ықпалын тигізер
еді деп есептеген еді. Оның пікірінше тек осылайша ықпал еткенде ғана сҿзді
қолдану ісін жетілдіруде ненің қолайлы, ненің қолайсыз екендігін айқын
ҧғынуға болады деп есептеген. Осы пікір пайымдауларының дҧрыс екендігін
кҿрсету мақсатында ол ҿзінің эстетикалық параметрлері тҧрғысында сҿздер
мен ҽңгімелердің кҿмегімен сҿз қҧру ҿнерін біртҧтас архитектуралық (сҽулет)
қҧрылысындағы жекелеген кірпіштерден салынған ҥй қҧрылысы ҿнерімен
салыстырады. Ҥй салу ҥшін кірпіш керек, ал ҽдеби шығарма жазу ҥшін сҿз
керек. Егер архитектуралық қҧрылыстың атомы кірпіш болса, ҽдеби
шығарманың атомы - сҿз. Қҧрылысшылар тҧрғызған ҥйдің сапасы қандай
болатындығы ең ақырында тек кірпіштің сапасына ғана байланысты болмайды.
Қҧрылыс сапасы осы кірпіштің қалай орналастырылып, қаланғанына
байланысты. Кейде кірпіштің сапасы жақсы болғанда да оны дҧрыс
қаламаудың салдарынан қҧрылыс ғимараты тҥкке жарамсыз болуы мҥмкін.
Бҧл ең алдымен жобаға, жобалаушының қиялына байланысты. Жобалаушының
қиялы неғҧрлым асқақ, бай болса, оның жобалауы бойынша салынған ҥй де
сапалы ҽрі ҽдемі болады. Осыған орай, жақсы ҥй салу ҥшін кірпіштер де
сапалы, жоба да жақсы, қҧрылысшылардың да шеберлігі шыңдалған мамандар
болуы керек. Ауызша жҽне жазбаша тіл ҿнерінде де солай. Ҽдебиеттегі кірпіш
- сҿз, оның атомы, берік негізі. Жансыз кірпіштен сҿздің айырмашылығы сол,
сҿз жанды дыбыстардан, кескіндемелі бейнелерден тҧрады. Сҿздің кірпіштен
айырмашылығы, сҿз адамның ойын, жан дҥниесін жандандырып жібереді.
Олай болатын себебі сҿздің ҿзіндік қҧдіреті бар.
Сҿздің асыл болуы ҥшін дыбыстар тіркесі ҥйлесімді болуы керек. Осы
ҥндестіктің шарттары табиғатта да, адам санасында да асыл сҿздің
қалыптасуының жалпы зандылықтарының ықпалымен белгіленеді. Мҽселен,
адамның сҧлулығы екі кҿзі, екі қҧлағы басқа органдарының бірдей
қҧрылымдық пішіндерінің кеңістікте орналасу кезеңімен тепе-тең болу
белгісімен анықталады. Сҿзде де осындай белгілер кездеседі.
Байтҧрсыновтың осындай пайымдаулары қазіргі заманмен ҥндес деп
ойлаймыз, себебі кез келген қызметтегі адам қазақ тілінің қасиетін жақсы білуі
қажет. ―Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілі‖, ―Қазақстан
халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік
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тілді меңгеру - Қазақстан Республикасының ҽрбір азаматының парызы‖ - деп,
[5] жазылған Қазақстан Республикасының ―Тіл туралы‖ Заңында.
Демек, Ахмет Байтҧрсыновтың шығармашылығы бҥгінгі кҥні де ҿз
маңызын жойған жоқ. ―Ахаң ашқан қазақ мектебі, Ахаң тҥрлеген ана тілі, Ахаң
сыйлаған елшілдік ҧраны - ―Қырық мысал‖, ―Маса‖, ―Қазақ‖ газетінің қан
жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, ҿнер-білім, саясат жолындағы қажымас
қайраты, біз ҧмытсақ та, тарих ҧмытпайды‖ – деп М. Ҽуезовтан артық
қорытынды жасаған ешкім жоқ.
Сонымен, қорытынды жасасақ, Ахмет Байтҧрсыновтың XX ғ. басындағы
қазақ философиясына қосқан ҥлесі орасан зор, ҽрі ҿзіндік із қалдырған
жаңашыл ғалым. Ҿз шығармашылығындағы философиялық бағытын ―Ҽдебиет
танытқыш‖ еңбегінде жҥйеледі.
Ахмет Байтҧрсынов ауызша жҽне жазбаша сҿз ҿнеріне ерекше кҿңіл
бҿлген. Мҧның екі себебі бар. Біріншіден, ауызша жҽне жазбаша сҿз ҿнері
қазақтың халық мҽдениеті аясында біршама басым болған. Екіншіден, ғалым
ҿнердің бірде бір тҥрі сҿз ҿнерінің орнын баса алмайды деп есептейді. Яғни,
ҿнердің бірде-бір тҥрі сҿз ҿнерін алмастыра алмайтын болса, сҿз ҿнері ҿнердің
кез келген басқа тҥрлерінің қызметін жеңіл тҥрде, дҽлме-дҽл суреттей алады.
Оның пікірі бойынша сҿз ҿнерінің айналасында барлық ҿнер тҥрлері
шоғырланып, ҿздерінің сҥйкімділік, кҿркемдік жақтарымен кҿрнекті тҥрде бой
кҿрсетеді. Сҿз - дейді ол, басқа ҿнер тҥрлерінің атқара алмайтын кызметін
атқара алады. Осыған орай сҿз ҿнері негізгі мҽнге ие деп есептейді.
Елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтың ―Сындарлы он жыл‖ кітабында: ―Біз
Қазақстандықтар, рухтың сатылы ҿктемдігі, парықтаудағы келеңсіздік жҽне
болашағыңды белгілеп берушілік ҥстемдік қҧрған, абсолютті жабық қоғамда
ғҧмыр кештік. Ал енді осыған біз кінжіміз бе? - деп. [6, 220-221 бб.] жазуы
Байтҧрсынов ҿмір сҥрген кездерді де білдіреді. Ал қазіргі ашық қоғам
жағдайында азаматтық қоғам мен демократияны орнатуда ҿркениетті елдің
қатарында жҥруге Байтҧрсынов шығармашылығының философиялық ойтҧжырымдарының маңызы зор.
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ӘОЖ: 1
Ешниязова А.Ч., магистрант,.
С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті
БҤГІНГІ ҚОҒАМДА ҦЛТТЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚТАР МЕН ДӘСТҤРЛІ
ТӘРБИЕНІ ЖАС ҦРПАҚ БОЙЫНА ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ.
АННОТАЦИЯ
Мақалада қазақтың ҧлттық қҧндылықтарын жаңғырту жҽне жас ҧрпақтын
бойына рухани жҽне адами қасиеттерді орнықтырып, қазақтың дҽстҥрлі
қҧндылықтарын жаңғырту мҽселесі қозғалады.
Кілт сӛздер: жас ұрпақ, ұлттық салт-дәстүр, білім, тәрбие.
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Қазақстан Республикасы егеменді ел болып дҥние жҥзіне танымал болды.
Осы жетістікке жету ҥшін Қазақстан халқының, соның ішінде негізгі шешуші
қазақ ҧлтының рухани жҽне материалдық игіліктерін арттыруға байланысты
ауқымды жҧмыс атқарылғанын білеміз. Тҽуелсіз мемлекеттің рухани даму
ҥдерісінің ҿзіндік ерекшеліктері бар. Бҧл ерекшеліктер сол мемлекетте мекен
ететін халықтардың тҧрмыс-тіршілігімен, рухани мҽдениетімен, салт –
дҽстҥрімен жҽне тарихи даму жолымен айқындалады. Халқымызға тҽн
тҽрбиенің ҿнегелі дҽстҥрлерін бҥгінгі жаңа ҧрпақ тҽрбиесіне пайдалану аса
маңызды міндеттердің бірі болып отыр. Қазақстан Республикасының «Білім
туралы» Заңының «жалпы адамзаттың жҽне ҧлттық қҧндылықтар негізінде
жастардың ҿз Отанына сҥйіспеншігін, халық дҽстҥріне қҧрметін тҽрбиелеу»
қажет деген жетекші міндеттері бар[1].
Қазақтың ҧлттық қҧндылықтарын жаңғырту бҥгінгі мемлекеттен ҿзінің
ішкі жҽне сыртқы саясатын ҧлттық сипатта жҥргізуді талап етеді. Бҧл дегеніміз
жаңа жаһандық демократиялық қҧндылықтардан бас тартпай, осы
жаңашылдықты қалыптастыруда қазақтың дҽстҥрлі қҧндылықтарын жаңғырта
отырып, ҧлттық қорға, яғни, ҧлттық тҽрбиемізге сҥйену. Қашанда мемлекет
алдыменен адамның кісілік қасиеттері мен тҧлғалық қҧндылықтарына мҧқтаж.
Осы екі қҧндылық кҿздері адамның қасиетімен, адамгершілік рухымен келетін
дҥние. Елдің тҽуелсіздігі, тҽуелсіздіктің мҽңгі ҽрі баянды болуы адамның
ҧлттық қасиеттеріне негізделген қҧндылықтарда. Елбасының кҿтерген ҧлт
болашағына негізделген «Мҽңгілік - Ел» идеясы тарихтан алшақ кетпейді,
бҥгінгі уақыт талабына сай тарихи танымдық, ҧлттық деңгейдегі мҽдени
қҧндылықтарға ие, саяси бағыты терең ҧғым.
Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы білімді де, білікті,
алғыр ҽрі жалынды жастар қолында екені даусыз. Қай заманда да қоғамның
негізгі қозғаушы кҥші – кейінгі ҧрпақ. Бҥгінде тҽуелсіз еліміздің іргесін
нығайту жолында жас ҧрпақты заман кҿшіне сай қалыптастыру, рухани жҽне
адами қасиеттерді орнықтыру басты мҽселелердің бірі болып отыр. Жас ҧрпақ
ҥшін мҽнді тҽрбие – ол ҧлттық тҧрғыдағы тҽрбие болып табылады.
«ДҼСТҤРЛІ МҼДЕНИЕТТІ ЖАҢҒЫРТУ, ҾЗ ХАЛҚЫННЫҢ ТАРИХИ
ТҼЖІРИБЕСІНЕ ЖҤГІНУ – БҦЛ ҾЗІ ТҼУЕЛСІЗДІККЕ ИЕ БОЛҒАН ЕЛДІҢ
ҾМІРІНЕН ОРЫН АЛАТЫН ЗАҢДЫ ҚҦБЫЛЫС» [2] - екенін Елбасы
Н.Ҽ.Назарбаевта атап ҿтті.
Халқымыздың рухани ҿрлеуі ҧлттық қҧндылықтарымыздың қоғамға
оралуымен байланысты. Қазақтың рухани ҿрлеуі, дамуы – Қазақ халқының тҥп
негізін қҧрайтын тарихи дҽстҥрлерінің қайта тҥлеуімен, жаңғыруымен тікелей
байланысты. Сондықтан, бҥгінгі жаһандану заманында қазақ ҧлтының тағдыры
ҿз тарихына, дініне, діліңе, дҽстҥріне деген жауапты істерінде болып отыр.
Дҽстҥр дегеніміз –адамдар арасында ҿркендеп жҽне ҿзгеріп отыратын
тҧрақтылықты ретке келтіретін қоғамдық қҧрал. Тҧрақтылық болмаса даму да
болмайтыны сияқты, дҽстҥрсіз қоғамдық қатынастардың қалыптасуы да, дамуы
да, ҿзгеруі де мҥмкін емес. «ЖАҚСЫ ЗАҢЫҢ БОЛҒАНША, ЖАҚСЫ
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ДҼСТҤРІҢ БОЛСЫН» - деген халық нақылы бар. Салт-дҽстҥр – ҽр ҧлттың,
халықтың діні мен сеніміне, тҧрмыс-тіршілігіне, ҧлттық қҧрылым ерекшелігіне
сҽйкес ғасырлар бойы жинақталып, ҿмірдің ҿзі туғызған ғҧрыптардың
жиынтығы; қауым мен қоғамда қалыптасқан мінез-қҧлықтың ҥлгілері.
Кҥнделікті қолданыста бір мҽдени топты екіншісінен айыратын жҽне бейресми
жолмен реттейтін қабылданған мінез-қҧлық ережесіне немесе ҽлеуметтік
ҽрекеттерді жҿңге келтіретін терминге жатады.
Салт – дҽстҥр ҧлт ҥшін ҿмір сҥру қағидасы, қоғам заңы болып негізделіп,
сана, тағылым, тҽрбие, тіршілік ережесі ретінде ел зердесіне рухани байлық –
ҿнеге тҽжірибесін қҧраған. Бҧл талаптар мен ережелерді халық бҧлжытпай
орындаумен бірге, оны қҧрметтемеген, сақтамаған адамдарды сол заң негізінде
жазалап та отырған. Ҿткен заманда қазақ қоғамы ҥшін салт-дҽстҥр бҧлжымас
заң рҿлін атқарды.
Мысалы, той, наурыз кҿже, қыз-ҧзату, қонағасы, шашу, ерулік ата салты
болып саналады. Салт дҽстҥрдің ел арасында тҽлімдік, тҽрбиелік, халықтық
мҽні зор. Халықтың атадан балаға кҿшіп, дамып отыратын тарихи-ҽлеуметтік,
мҽдени-тҧрмыстық, кҽсіптік, салт - сана, мінез - қҧлық, тҽлім-тҽрбие жҽне
рухани іс-ҽрекетінің кҿрінісі дҽстҥр арқылы танылады. Салт-дҽстҥрдің байлығы
мҽдениеттің байлығы. Мысалы, ата-ананы, ҥлкенді қҧрметтеу, байғазы,
кҿрімдік, сҥйінші, кҽде сҧрау, сҽлем беру, ат тергеу, қҧрдастық қалжың т.б.
салт-дҽстҥрге жатады. Қазақ халқы салт-дҽстҥрге бай халық. Ҽдет-ғҧрып,
ырым, тыйым, дағды бҽрі осы салт-дҽстҥрдің кҿрінісі.
Қай заман, қай қоғамда болсын адамзат баласы ҧрпақ тҽрбиесіне зор мҽн
берген. Ҿркениет жолында алға ҧмтылған ҧлт, ең алдымен жастарға оқу-білім
мен тағылымды тҽрбие беру ісін дҧрыс жолға қоюды қолға алған. Ҽр ҧлттың
уақыт тҿрінде кҿрінетін биіктер мен игі жетістіктері ҧрпақ тҽрбиесімен тікелей
байланысты. Толық жетіліп қалыптасқан ҧлттың сана-қабілетінде, тҥсінік талғамында міңез - қҧлқында, ҿзіне тҽн ерекшелік менталитеті болатын ғылыми
тҧрғыдан дҽлелденгені ақиқат. Ҿсіп келе жатқан ҧрпаққа жан-жақты тҽрбие
беру, болашағына жол сілтеу – бҥгінгі кҥн тҽрбиесіндегі бірден-бір қажетті,
кезек кҥттірмейтін мҽселе. Олай болса, бҥгінгі ҧрпаққа берілетін тҽрбиені атабабаларымыз салып кеткен дҽстҥрлі ҧғымдар мен қҧндылықтарымен қабыстыра
білу ҧрпақ тҽрбиесіне ажар беретіні сҿзсіз.
Ҧлттық дҽстҥрге берік, елі мен жерін сҥйіп, қастерлейтін уақыт талабына
сҽйкес болашақты бағдарлайтын азамат тҽрбиелеу – ҧстаздар ҥшін кҥн
тҽртібінен тҥспейтін міндеттердің бірі. Бҥгінде дамыған заманда тҧлғаға жанжақты тҽрбие беру, ең алдымен, ҧлт тағылымын тҽрбиеленуші бойына
сіңіруден басталады.
Бҥгінгі қоғамда ҧлттық қҧндылықтар туралы жиі айтылып жҥргенмен оқу
орындарында ҧлттық қҧндылықтар деген ҧғым этнографиялық тҥсініктер, яғни
тақырыптық қойылымдар кҿрсетумен шектетіліп жататынын бҽріміз білеміз.
Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев қазақ халқы ҥшін жасанды, виртуалды ҽлемде
жоғалып кетпеу, жаһандану заманында ҿз тҿлтумалығымызды, қайталанбас
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ҧлттық болмысымызда, ҧлттық ойлауымыз бен кейпімізді сақтап қалу жолында
кҿптеген қҧнды маңызы жойылмайтын тапсырмалар беруде. Батыс
мҽдениетімен бҽсекеге тҥсе алатындай ХХI ғасырдағы рухы биік
мҽдениетімізді, ҧлттық дҽстҥрімізді қалыптастырған жҿн. Рухы мен мҽдениеті
биік деңгейдегі халық пен мемлекеттің болашағы жарқын болары анық.
Ҧлт қҧндылықтарын насихаттау, дҽріптеу мен адам бойына сіңіру –
тҽрбиедегі басты бағыт. Ғасырлар бойы қалыптасқан тҽрбиенің негізі болар
інжу-маржан: ата-бабаларымыз ҧрпақтарын аманаттаған адамгершілік, ҿмірді
танып білуге қҧштарлық, білім, рухани тазалық, сезім, елжандылық т.б. қҧнды
қасиеттер – бҥгінде ҧстаз беретін тҧлға таным сабақтарының берік діңгегі.
Ҧлттық қҧндылықтардың бағыттарын тҽрбие жҧмысында жҥйелі тҥрде жҥзеге
асырып, болашақ ҧрпақ тҽрбиесін ҧлттық дҽстҥрмен, ҽдет-ғҧрпымен тҽрбиелеу
жарқын болашаққа кепіл болары сҿзсіз.
Қазақ баласының бҥгінгі экономикалық кеңістікте еркін ҽрекет жасар
тҧлға болып қалыптасуы ҥшін де ҧлттық қҧндылықтардың алар орны мен мҽнмаңызы ерекше болмақ. Бҽсекелестікке барынша бейім тҧлға жеңісті де жемісті
нҽтижеге жеткізетін ҧлттық ерекшелікті сақтай білуі мен оның қарсыластікінен
басым екендігіне кҿз жеткізуі қажет. Уақыт талабына сай қазіргі заманда
бҽсекелістік адамның санасы мен тҥсінігіне ауысқан, ғаламдастыру ҥдерісі
шекараларды жоғалтуға барынша тырысып бағып отырған тҧста, белдік
белгісін танытар қазақы қҧндылықтар ҽлемдік аренада жарқ еткізер
мҥмкіндірге жол беретінін, оны ҧтымды да тиімді пайдалану қажеттілігін
мойындауымыз керек. Салт-дҽстҥрінен, мҽдениетінен айырылған ел басқаның
жетегінде кетеді, тҽуелсіз ойлаудан қалады. Ел брендінің қызметі де осы
бағытта атқарылуы тиіс. Салтымызды бҥкіл қазақ болып жаңғыртуға атсалысып
жатырмыз, алайда бҧл жеткіліксіз, оны ҽлемдік деңгейге жеткізу қажет. Ҧлттық
дҽстҥрлердегі, ҧлттық ҿнер мен ҧлт спортын таныстыру орыс жҽне ағылшын
тілде де жҥруі тиіс. Ешкімнен ҧялмай жасқанбай кҿрсете алатындай
мҽдениетіміз бар екен, оны басқалар да білуі тиіс.
Еліміздің бейнесін қалыптастырудағы басты назар аударылуы тиіс бағыт
– ата-баба мҧрасы. Оны да дҧрыс тҥсіне білу қажет, тарихи ескерткіштер де,
ауыз ҽдебиеті де т.б. кҿптеген мҧралар бҧл ҧғымға сҽйкес келеді. Бірақ,
бабаларымыздың бізге қалдырып кеткен басты мҧрасы – салт-дҽстҥр. Кезкелген дҽстҥрдің халық санасын қалыптастыруда атқаратын белгілі бір қызметі
болады. Соған сҽйкес қҧндылықтар жҥйесі де реттеледі. Сол салт-дҽстҥрлер
елдің ажырамас ерекшелігі, одан бас тарту ҿзіне-ҿзің ор қазумен тең. Бҥкіл бір
халықтың жоғалып кетпеуінің негізі де осы салт-дҽстҥрді ҧстану, оның
жоғалып кетпеуіне жол бермеу.
Мысалға, қазақтың ҧлттық ойындарын алайық. Қазір ҧлттық ойындардың
барлығы бірдей насихатталып жҥрген жоқ. Кҿбі қағаз бетінде болмаса,
қолданыста жоқ. Осының бҽрі – ҧлттық дҽстҥрді жоғалту. Ҧлтты жоғалту.
Ҧлттық спорттың кҿптеген тҥрлері бар. Мемлекеттен ақша бҿлінсе де,
ҧйымдастырушы азаматтарымыз ҿзге елдің спортын дамытуға жанын салады.
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Наурыз мерекесін алар болсақ біз оны саяси жиынға айналдырып
жібердік. Бҧл мейрамда ҧлттық киім киіп, ҥлкен ҧжымның басын қосып, кҿже
ішумен ғана шектелеміз. Наурыз бҧған дейін мыңдаған жыл бҧрын шығыс
халықтарында жыл басы мерекесі ретінде тойланып, ерекше кҥн ретінде аталып
ҿткен. Шығыстық данышпандар Махмҧт Қашқари, Ҽбу Райхан Бируни,
Ҽ.Фердоуси, Ҽ.Науаи, О.Хаямнан бастап қазақтың Абай, Ҽлихан, Ахмет,
Міржақып, Сҽкен сынды ғҧламалары да Наурыз туралы еңбектер, ҿлеңдер,
жақсы сҿздер жазып қалдырған. Бҧрын наурыз мерекесінің ішінде кҥрес, ат
бҽйге, ақындар айтысы сияқты ҧлттық қҧндылықтарымыз жарқырап кҿрініп
жататын. Мейрамдарымызды ҿз деңгейінде жаңғыртып, дҽріптеп ҿткізер
болсақ, ҧмыт болып бара жатқан салт-дҽстҥрімізді бҧрынғыдай кҿркейтіп,
болашақ ҧрпаққа дін-аман жететіні анық. Сауықтық ойындардың да тҥр-тҥрі
бар. Сақина салу, алтыбақан, ақ сҥйек, белбеу соқты, қабар кҥн-тҥн, шертпек,
тҥйілген орамал, бастаңғы, ай керек, соқыр теке, жасырынбақ, ҥндемес, орамалтелпек, т.б. болып кете береді.
Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «ҾЗ ТІЛІН, ТАРИХЫН, МҼДЕНИЕТІ МЕН
ДҼСТҤРІН ҚАДІРЛЕЙ
БІЛГЕН ҦЛТ ҚАНА ТОЛЫҚҚАНДЫ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. БІЗДІҢ ҚОҒАМДА ДҼСТҤРДІ САҚТАУДЫҢ МАҢЫЗДЫ
ИНСТИТУТЫ – ОТБАСЫ. МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҚОҒАМНЫҢ ҾМІР СҤРУІ
ТҦТАСТЫҒЫНА ТҼУЕЛДІ. БІЗ МЕМЛЕКЕТІМІЗДІ НЫҒАЙТУДЫҢ
МАҢЫЗДЫ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ ҚОҒАМДАҒЫ ДҼСТҤРЛІ ОТБАСЫЛЫҚ
ҚҦНДЫЛЫҚТАРДЫ НЫҒАЙТУҒА ТЫРЫСАМЫЗ» [3] - деп, нықтап айтқан
болатын. Дҽстҥрлі отбасылық қҧндылықтар бар жерде ҧрпақтар сабақтастығы
ҧлттық қҧндылық ретінде сақталатыны сҿзсіз.
Мемлекет жҽне қоғам қайракері Гҥлшара Әбдіхалықова: «Бҥгін бізге
батыстың желімен домалай беретін қаңбақ ҧрпақ керек емес, пайдасын алып,
зияның бойына дарытпай, дауылға қарсы тҧра алатын, тамыры ҧлт рухына
терең бойлаған білікті ҧрпақ керек. Қазақ қыздарының нҽзіктігімен ибалығы
жоғалып барады. Жат қылықтарға ҽуес ҧрпақ ҿсіп келеді. Осының бҽрі
қоғамымыздың ҧлттық салт-дҽстҥрге, ҽдет-ғҧрыпқа қаншалықты зҽру екенін
байқатады. Ҧлттық тҽрбиеден алыстаған сайын, кҿлденең кесапаттардан шыға
алмай келеміз. Сондықтан жас ҧрпақты толыққанды дҽстҥрлі қазақ отбасында
тҽрбиелеудің маңызы зор » [4], - деп бҥгінгі таңдағы жастардың ҿрескіл ісҽрекеттерге қандай себеппен баратындығы жҿнінде, «Ҧяда не кҿрсен, ҧшқанда
соны ілесің» деген сынды жастарға қазақи салтымыздың маңызы зор екендігін
басып, орынды пікір айтқан. Елбасы Жолдауындағы «Жастар - біздің
болашағымыздың негізі – ҿз болашағын қҧрудың жаңа мҥмкіндіктеріне қол
жеткізеді» деген пікірін еске алайық. Біз ҽлемдегі бҽсекеге аса қабілетті елуелдің қатарына енуді мақсат тҧтқан Қазақстанның келешегін даярлау ісінде
негізгі басымдық ретінде халықтың дҥниетанымы, мҽдени жҽне тарихи, ҿнер
қҧндылықтарымен ҥйлестіре оқыту мен тҽрбиелеуді қолға алғанда ғана
еліміздің жаңа ҿрлеу кезеңіндегі ҧрпақ тҽрбиесін жан-жақты, ерікті де негізді
тҥрде жҥзеге асырарымыз сҿзсіз. Халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан
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тағылым – тҽрбиесі, ҧлт тҧлғаларының ҿмірі мен ерлік істерінің тарихы, нақыл
ҿсиеттері – жастар тҽрбиесіне арқау болатыны анық.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопросы воспитания личности в связи с
национальными ценностями. Национальные ценности характеризуется как
комплексный фактор развития человеческих ресурсов.
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ABSTRACT
In given article considered guestions of edication of the person in connection
with national values. National values characterized as the complex factor of
development of human resources.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
АННОТАЦИЯ
В данной статье автор исследует профилактику преступлений среди
несовершеннолетних, правоспособность и предлагает новые задачи по
профилактике преступлений среди несовершеннолетних
Ключевые слова: профилактика, предупреждение, правоспособность,
дееспособность, несовершеннолетний.
За большинство преступлений, предусмотренных уголовным кодексам РК,
виновные привлекаются к ответственности, если им до совершения
преступления исполнилось 16 лет. В этом возрасте он имеет достаточно четкое
представление о том, чего делать нельзя. И каждый 16-летний молодой человек
знает, что
кража, хулиганство – это преступление. По закону
несовершеннолетний преступник лишается свободы [1].
В соответствии с Гражданским Кодексом РК правоспособность гражданина
возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Правовая
самостоятельность (правоспособность) гражданина в полном объеме возникает с
наступлением совершеннолетия, т.е. по достижению 18-го возраста. Однако
правовая дееспособность приходит юному гражданину и раньше этого возраста,
по мере роста сознательности, ответственности, способности принимать разные
решения .
Некоторые моменты дееспособности относятся к шести годам, когда ребенок
может выполнять небольшие поручения родителей (от 6 до 14 лет).
Предполагается, что с этого возраста ребенок способен разумно действовать и
осознавать значение своих действий при совершении сделок, предусмотренных
Гражданским Кодексом Республики Казахстан [2].
С
14-ти
лет
дееспособность
(правовая
самостоятельность)
несовершеннолетних расширяется. В этот момент начинает действовать
гражданская ответственность. Сам факт возможности привлечения человека к
уголовной ответственности с 14-ти лет за ряд преступлений свидетельствует том,
что человек уже юридически обязан с повышенной ответственностью, относиться
к своему поведению.
Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего
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возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищения человека, кражу,
грабеж , разбой, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение
государственного или личного имущества , терроризм , захват заложника,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хищение либо
вымогательство
оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных
устройств (статья 255), взрывчатых веществ, взрывных устройств, хулиганство при
отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство наркотических
веществ или психотропных веществ, надругательство над телами умерших и
местами их захоронения при отягчающих обстоятельствах, умышленное
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения [1].
За остальные преступления подростки этого возраста не несут уголовной
ответственности. Но если подросток этого возраста совершил общественно
опасное деяние, материалы на него передаются в комиссию по делам
несовершеннолетних, где к нему применяются меры воспитательного характера
Суд, освободив подростка от уголовной ответственности, передает его под
строгий надзор родителям или лицам, их заменяющим. При этом вначале
выясняется, способны ли они правильно воспитывать
и
контролировать
поведение несовершеннолетнего.
Если перевоспитание такого подростка связано с определенными
трудностями, по решению суда он направляется в специальное лечебно
воспитательное
или
учебно-воспитательное учреждение. Комиссия
по
делам несовершеннолетних систематически проверяет, как осуществляется
надзор или наблюдение над несовершеннолетним подростком, и если убедится,
что подросток исправился и ведет себя нормально, выносит решение о снятии с
него надзора или наблюдения. Судом предусмотрена еще такая мера наказания,
как условное осуждение. Виновному дается испытательный срок, в течение
которого он должен доказать, это сделал для себя правильное выводы из
приговора суда и больше не нарушит закона. Продолжительность
испытательного срока устанавливает суд. Условное осуждение - гуманный акт
позволяющий правонарушителю исправиться. Но у подростков не должно
возникать чувства безнаказанности за совершение преступления. В течение
испытательного срока виновный постоянно находится под угрозой наказания,
которое назначено ему судом. Если в этот период он не совершит нового
умышленного преступления, то
наказание погашается. А сам человек
считается не имеющим судимости. К сожалению, некоторые подростки, не
оценив оказанного им доверия, вновь грубо нарушают закон. Расплата следует
незамедлительно. Виновный несет ответственность за последнее преступление
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и плюс за первое, отложенное наказание, Отсрочка исполнения приговора тоже гуманная мера, применяется в том случае, если подросток впервые
осуждается к
лишению свободы. Исполнение приговора может быть
отсрочено. Осужденный подросток находится под постоянным контролем
комиссии по делам несовершеннолетних. Отсрочка исполнения приговора
предоставляется осужденному подростку для того, чтобы дать ему возможность
исправиться. Часто такая гуманная норма закона оправдывает себя: подросток
нормально себя ведет, успешно трудится, хорошо учится. Но
иногда
случается по-другому .Закон становится суровым и непримиримым к тем, кто
не встал на путь исправления. Нередко подростки переходят грань закона,
находясь
под
отрицательным
влиянием
взрослых.
Вовлечение
несовершеннолетних в преступную деятельность происходит по-разному. Для
этого используется запугивание, насилие, обещание что-либо сделать для
подростка при условии, если он пойдет на преступление. Взрослые часто
действуют уговорами, убеждениями, обманом. Обычно в группе подростков
кто-то занимает главенствующее положение, оказывает решающее влияние на
их поведение. Именно он зачастую оказывается инициатором преступления, в
котором участвует вся группа
Данные судебной статистики говорят о том. что 82% преступлений, которые
совершают подростки, составляют кражи, а так же хулиганские действия,
отличающиеся жестокостью.
Культурно-образовательный
уровень
несовершеннолетних
правонарушителей обычно невысок. Они не отличаются трудолюбием,
интересы их носят односторонний характер. Собраться компанией, выпить
бутылку вина, а затем побродить по улицам - вот основной круг "занятий"
таких подростков. У них ослабленное чувство стыда за свои действия,
искаженное представление о таких понятиях, как товарищество, дружба,
смелость. Неблагоприятное бытовое окружение, контакты по месту жительства,
учебы - одна из причин правонарушений среди подростков. Часто они
объединяются в группы, где верховодят ребята, уже совершавшие
антиобщественные поступки. Иногда такие группы находятся под влиянием
взрослых людей, имевших в прошлом судимости. Оторванные от интересных
дел и увлечений, от внимания в семье, такие ребята заполняют свой досуг
бесцельным хождением по улицам, выпивками, хулиганскими выходками [3].
В связи с тем, что «трудные» подростки являются слабыми личностями,
поддающимися влиянию со стороны, необходимо в целях профилактики
классному руководителю начать свою работу с знакомства кругом общения
несовершеннолетнего, с выявления его интересов, привычек, а также направить
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все усилия на то, чтобы вырвать несовершеннолетнего из той среды, которая
негативно влияет на его поведение. Классный руководитель должен владеть
исчерпывающей информацией о каждом ученике в отдельности и обращать
внимание на несовершеннолетних, которые подвергаются негативному
влиянию со стороны сверстников, старших учеников, родителей и т.д.
В целях реализации данных задач классные руководители должны
осуществлять следующие действия, которые помогут вовремя отреагировать на
надвигающуюся конфликтную ситуацию.
Во-первых, классный руководитель должен составить характеристику
каждого ученика.
Во-вторых, определить конкретно-воспитательные задачи индивидуальной
работы с учеником, рассчитанные на определенный период времени.
Задачи по степени их сложности должны подразделяться на задачи –
минимума и максимума.
Для реализации поставленных задач при работе с «трудными»
подростками классному руководителю необходимо руководствоваться
следующими методическими рекомендациями:
- осуществлять постоянный контроль за посещаемостью занятий и
информировать об этом родителей;
-вовлекать несовершеннолетнего подростка в общественно полезную
трудовую деятельность класса, школы методом выполнения им как разовых,
так и постоянных общественных поручений;
- систематически контролировать обстановку в семье и использовать
различные меры воздействия на родителей;
- формировать положительные эмоции несовершеннолетнего методом
поощрения (благодарность, поздравление с днем рождения);
- проводить систематические индивидуальные беседы по заранее
продуманной теме;
- включать несовершеннолетнего во внеклассный, внешкольный
воспитательный процесс и проявлять постоянный интерес к его занятиям в
кружке, секции и использовать эти занятия в воспитательной работе;
- проводить классные часы, собрания, рассчитанные на восприятие
информации конкретным учеником [4].
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ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНДА ӘНДІ ҚОЛДАНУ ӘДІСІ.
АННОТАЦИЯ
Бҧл мақалада шет тілін оқытудың ҽдістемесінің бір тҥрі қарастырылған.
Студенттердің шет тілін уйренуге қызығушылығын артыру ҥшін сабақта ҽнді
қолдану ҿте тиімді. Кҿп жастар ҽнмен ҿмір сҥреді, сондықтан ҽнді сабақта
қолдану, олардың мотивацияларын артыра тҥседі.
Кілт сӛздері: ән, үйрену, әдістеме, қызығушылық, шетел тілі, мотивация.
Қазіргі кезде оқушыларға ағылшын тілін оқытудың ҽртҥрлі деңгейлеріне
сҽйкес оқытудың жаңа технологияларын, ақпараттық жҽне компьютерлік
жҥйелер арқылы ізденіс жҧмыстарын жандандыра тҥсудің барлық
мҥмкіндіктері жасалған. Шетел тілін оқытуда лингафондық қҧрал-жабдықтар,
аудио, видео кешені – оқушылардың ауызша жҽне жазбаша аударудағы білім
жетілдіру, сҿздік қорын қосымша жаңа сҿздермен байыту, толықтыру, ой-ҿрісін
дамыту мақсатында қолданылады. Сондай-ақ оқыту процесінде мультимедия
бағдарламасының кҿмегімен, ғаламтордан алынған ҽлемдік жағдайлар,
педагогикалық технологиялардың тҥрлі ҽдіс-тҽсілдері, комуникативтік
бағыттағы оқыту элементтері кең қолданылады.
Шет тілін оқыту – оқытушының ҥздіксіз еңбегінің жҽне оқушының оған
жауабының тізбегі. Оқытушы алдымен оқушының оқуға қызығушылығын ояту
қажет. Оқушының қызығу жҽрдемімен
оқып ҥйрену барысында
қабілеті ашылып, дарыны ҧшталады, ҿз кҥшіне мҥмкіндігіне сенімі артады,
кісілігі қалыптасып, дара тҧлғалық сипаттарға ие бола бастайды.
Студенттердің қызығушылығын арттыру ҥшін, ҽдіскерлер ҽртҥрлі
тҽсілдер қолданады. Олар талапшыл топ болғандықтан, оларды қызықтыру
оңайға тҥспейді.
Сондықтан оқытушыға
шет тілі сабағын ҿткізуде,
қызғылықты ҽрі қызықты ҿткізуге қҧралдар іздеуге тура келеді.
Шет тілін ҥйренуде оқушы мынадай кезеңдерден ҿтеді:
1. Қабылдау. Оқушы тыңдайды.
2. Қабылдау – еліктеу. Оқушылар қайталайды.
3. Ҽңгімелесу. Оқушы ҽр тҥрлі сҧрақтар қойып, оған жауап беруді ҥйренеді.
4. Сҿйлеу. [1; 8]
Шетел тілдерін оқытуда ең маңызды аспект - тыңдау. Қазіргі заманғы
ҽдіскерлер тыңдап оқытудың тҥрлі тҽсілдерін ҧсынуда. Соның бірі – музыка
немесе ҽн қолдану.
Егер ҽнді жан дҥниеңмен тҥсініп, ой елегінен ҿткізе алсаң, оның шетел
тілдерін оқытуда алар орны ерекше. Шетел тілдерін оқытуда ҽн жеке ҽсерлер
қалдырып, нҽтежиесінде субъективті шығармашылық лингвистикалық ҿнімге
ие болады.
Бҧл тҽсілдің кҿп артықшылығы бар:
Кҿп жастар ҽнмен ҿмір сҥреді, сондықтан ҽнді сабақта қолдану, олардың
мотивацияларын анықтай тҥседі.
40

.Бҽйішев атындағы Ақтҿбе университетінің
ХАБАРШЫСЫ №2 (52), 2016

1. Ҽндердің кҿптігі соншама, тақырыпқа сҽйкес ҽн таңдау қиынға соқпайды.
2. Ҽн арқылы айтылуы мен интонациясын жақсартуға болады.
3. Негізінде ҽндер сҿйлеу тілінде жазылған, сондықтан ҽн кҿмегімен
сҿйлеудің стилін ҥйренуге болады.
Тҥпнҧсқа ҿлеңнің кез келген тілдің маңызды элементтерінің бірі
болғандықтан қатаң назар аударылатыны белгілі. Сонымен қатар ҿлең
оқытылып жатқан елдің тіліне деген қызығушылығын арттыруда таптырмас
қҧралы. Жҽне де жоғары сатыдағы оқытуда тілдік материалдарды қайталаудың
тиімді тҽсілі.
Ҿлең мҽнері тҥпнҧсқа материалдары сияқты кҿпқырлы. Олар бір-бірінен
лингвистикалық қиындығынан, стильдік жҽне тарихи қатысы жағынан
айырмашылығы болуы мҥмкін. Сондықтан оқушының
оқу деңгейіне
байланысты жҽне нақты сабақтың жақын жҽне алыс мақсатына байланысты
ҿлеңдер ҽр тҥрлі қолданылады.
Музыканың адам организміндегі психикалық процестерге жақсы ҽсері
психиаторлармен, дҽрігерлермен, педиаторлармен зерттелген. Сонымен бірге
шетел тілдерін оқытуда ғана қолданылмайды.
Музыкалық ҥзіліс – жаттығу, ҽуен аясында жаттығу жасау – сабақ
барысындағы маңызды қҧбылыс. Сабақтың тақырыбына сҽйкес таңдалған,
балаларға арналған ҽртҥрлі ҽуендерді қолдануға болады. Балаларға арналған ҽн
жинағын «Listen to your heart» атты жинақтан алуға болады [2;].
Шетел тілінде дҧрыс сҿйлеу мҽдениеті тек қана лексикамен, мҽтінмен
жҧмыс арқылы жҥзеге аспайды, сонымен қатар оқушыларды сергіту, қызығуын
арттыру мақсатында іске асады. Ҽндер арқылы оқушылардың білімін ҿмірмен
байланыстырып, ҥйреніп жатқан тілде сҿйлейтін елдердің ҿнерімен,
мҽдениетімен танысады жҽне ҿнер жҧлдыздары туралы ҿз білімдерін
молайтады.
Ҽнмен жҥргізілетін жҧмыс тҥрлеріне мыналарды жатқызуға болады: ҽндік
диктант, ҽн мазмҧны бойынша ҽңгіме жазу, ҽнді оқи отырып таныс
грамматикалық жҥйелерге талдау жасау, ҽннің сҿздерін оқу, ана тіліне аудару,
таныс емес сҿздерді дҽптерге тҥртіп алу жҽне де ҽнді тыңдау мен оны
фонограммамен бірге орындау жиі жҥзеге асырылады. Бҧнымен шектеліп
қалудың да қажеті жоқ. Ҽннің мағынасын ҧғу ҥшін ҽртҥрлі жаттығулар ойлап
табуға болады, жҽне лексико-грамматикалық жаттығулар қолдануға болады.
Жаттығулардың айтылған тҥрлері сабақтың қызықты ҿтуіне, оқушылардың
мотивацияларын арттыруға септігін тигізеді.
Ҽнмен жҧмыс жасау ҽдетте мынадай жолдармен яғни ереже арқылы жҥзеге
асады.
1. тыңдау алдындағы тапсырма;
2. тыңдау кезіндегі тапсырма;
3. тыңдағаннан кейінгі тапсырма.
Ҽнді тыңдатпас бҧрын мҧғалім ҽуелі ҽннің тарихымен таныстырып немесе
қысқаша дерек беріп ҿтсе, оқушылардың ҽнді ҥйреніп, есте сақтауларына зор
ықпал етеді. Кездесетін қиыншылықтардың алдын алу ҥшін жаңа лексиканы
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таныстырып алған да жҿн. Мҧндай жағдайда ҥйренушілер ҽннің мазмҧнын
жартылай біліп отырады. Ҽнді тыңдауға назарын бҧрып, ҽнді тыңдап жатқан
кездегі оқушылар зейінін назардан тыс қалдырмай бақылау қажет. Ҽнді
тыңдағаннан кейін ҽннің шумақтарымен жҧмыс жасап, ҽр сҿйлемді талдап, ҽнге
байланысты тапсырмалар беріп оқушылардың тілдік қорын молайтады.
Жҥргізілген жҧмыс барысы мен нҽтиежесі тілдік танымның компоненті болып
табылады.
Мысалы, Depeche Modeтің «Free love» атты әні бойынша мынадай жұмыс
түрлері жүргізілді. Алғашқы тапсырма түрі әнді тыңдалымға дейінгі
орындалатын жаттығулар және тыңдалымнан кейін орындалатын
жаттығулар. Үшінші кезеңде әнді тыңдай отырып, бірге қосылып айтып,
жатқа айтуға тырысу.
Free love
Pre-listening task
1. Жақшаның ішіндегі етістіктерді Present Perfect Continuous Tense формасына
қойып шық.
2. Тӛмендегі сӛйлемдердің шақ етістік формасын сәйкестендір және қазақ
(орыс) тілдеріне аудар.
You've suffered
Modal Verb
We don't know
The Present Continuous Tense
I'm running
The Present Perfect Tense
I can understand
The Present Indefinite Tense
Free love
If you (1) _______ (hide) from love
If you (2) _______ (hide) from love
I can understand where you're coming from
I can understand where you're coming from
If you've suffered enough
If you've suffered enough
I can understand what you're thinking of
I can see the pain that you're frightened of
And I'm only here
To bring you free love
Let's make it clear
That this is free love
No hidden catch
No strings attached
Just free love
No hidden catch
No strings attached
Just free love
I (3) ______ (run) like you
I (4) ______ (run) like you
Now you understand why I'm running scared
Now you understand why I'm running scared
I (5) _______ (search) for truth
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I (6)_______ (search) for truth
And I (7) ______ (not get) anywhere
No I (8) ______ (not get) anywhere
Hey girl
You've got to take this moment
Then let it slip away
Let go of complicated feelings
Then there's no price to pay
We (9) _______ (run) from love
We (10) _______ (run) from love
And we don't know what we're doing here
No we don't know what we're doing here
We're only here
Sharing our free love
Let's make it clear
That this is free love
No hidden catch
No strings attached
Just free love
No hidden catch
No strings attached
Just free love

Listening
3. Тармақтарды ретімен қойып шық. (Ҽннің тармақтарының орнын ауыстырып
тапсырманы беру).
4. Ҿлеңді жатқа айтамыз.
Қорытындылай келе мынадай шешім шығаруға болады: музыка ҿнері сан
қырлы, ол адамның жанын рухани қҧндылықтарға толтырып, оның
шығармашылық ҽлеуетін ашып, тілдік сапасын жоғарылатады.
Шетел тілін оқытуда ҽннің атқаратын 7 қызметін атап ҿтуге болады.
Психологиялық (есте сақтау қабілетін артырады)
Психогигиеникалық (қанағаттану деңгейінде музыкаға қызығушылығын
арттыру)
Кҿңіл-кҥй мен сезімді жеткізу қҧрлымы
Когнитивті ҽрекетті жеткізу қҧрлымы
Коммуникативті тапсырмаларды шешу қҧралы.
Қорыта айтқанда шетел тілдерін оқытуда ҽуен мен музыканы сауатты
қолдана білу оқушының кҿкжиегін кеңейтіп, шығармашылық ҽлеуетін
арттырады.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНУ ҚҦЗІРЕТТІЛІГІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА АЯЛЫҚ БІЛІМДІ ПАЙДАЛАНУ
АННОТАЦИЯ
Оқушылардың лингвомҽдениеттану қҧзіреттілігін қалыптастыруда аялық
білімді пайдалану жҽне олардың маңыздылығын айқындау.
Кілт сӛздер: лингвомҽдениет, қҧзіреттілік, аялық білім, іскерлік, тіл,
мҽдениет, тҧлға.
Бҥгінгі таңда Қазақстандағы білім беру жҥйесінің отандық дҽстҥр мен
ҥрдістеріміздің ерекшелігіне сай ҿзіндік жолы бар. Еліміздің білім беру
бағытының дамуы ҥшін «компетенттілік амалдың» қажеттігі «Қазақстан
Республикасында
2015
жылға
дейінгі
білім
беруді
дамыту
Тҧжырымдамасының» негізгі қағидаларында белгіленген. Осыған байланысты
шетел тілін оқытуда басты назар оқушылардың алған білімдерінің нҽтижесіне
аударылады. Ал шетел тілін оқытудан кҥтілетін нҽтиже ретінде оқушы игерген
ақпараттар жиынтығы емес, оның тҥрлі мҽселелік жағдаяттарда ҽрекет ету
қабілеттілігі қарастырылады. Мҧнда ҿзекті ҧғым ретінде «компетенция»
термині басты рҿл атқарады. Латын тілінен аударғанда «компетенция»
дегеніміз ҿз ісін жетік білу, танымы мол, белгілі бір мҽселе тҿңірегінде ҿз ойын
білдіруге дайын жҽне мҽселенің шешімін табуға қабілетті, тҽжірибелі деген
мағынаны білдіреді.
Осы ҧғымды зерттеуші ғалым В.Г. Костомаровтың пікірінше, компетенция
дегеніміз - бҧл ҿз мамандығына сҽйкес білім мен біліктілікпен қаруланған,
негізді ой - тҧжырым жасайтын жҽне тиімді ҽрекет ете алатын тҧлғаның
қасиетін білдіретін ҧғым [1].
Компетенция - оқу нҽтижесімен қатар, оқушылардың шығармашылық ісҽрекетін жҽне қҧндылық бағыттарының жҥйесін де кҿрсетеді ҽрі ол
оқушылардың алған білімін, меңгерген іскерлік пен дағдыларын тҽжірибеде,
кҥнделікті ҿмірде кандай да бір мҽселені шешу ҥшін қолдана алу
қабілеттілігімен сипатталады.
Бҥгінде Қазақстанның білім беру жҥйесінде жиі қолданылып жҥрген
компетенция ҧғымы «тҧлғанын белгілі бір мҽселелер шеңберіне қатысты
білімді меңгеруі» немесе «тҧлғаның белгілі бір мҽселелер шеңберінде таным
мен тҽжірибеге ие болуы» деген мағынада кеңінен қолданылып жҥр. Шетел
тілінде сҿйлей алудың ерекшеліктерін есепке ала отырып, жоғарыда аталған
талдауларға «хабардарлық», «бір нҽрсемен таныс болудың дҽрежесі» деген
анықтамалар қосылуы мҥмкін. Компетенция ҧғымы шетел тіліндегі
ҽдебиеттерде «тҽжірибе», «іскерлік», «дағды» мағыналарында кҿбірек
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қолданылса, отандық ҽдебиеттерде бҧл ҧғым «білім», «теория», «процесс»
деген мағынада тҥсіндіріледі [2].
Қазіргі уақытта лингвомҽдениеттану ҽдісінің басты міндеттерінің бірі
шетел тілінде тілдесім мҽдениетіне оқыта отырып оқушылардың мҽдениеттану,
лингвоелтану, лингвомҽдениеттану қҧзіреттіліктерін қалыптастыру болып
табылады. Оқыту ҥрдісінде оқушытерді шетел тіліне ҥйретуде сол елдің
мҽдениетімен салт дҽстҥрімен сол елге ғана тҽн сҿз ҿнерінің ерекшеліктерімен
таныстыру маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Осыған орай белгілі
ҽдіскер С.С. Қҧнанбаева ҿз монографиясында «тіл-мҽдениет-тҧлға»
компоненттерін қамтитын лингвомҽдениет терминін ҽдіснаманың негізгі
категориясы ретінде қарастырады. Шетел тілін беру мазмҧнында кҿрініс тапқан
комплексті жҽне кҥрделі қҧрылым ретінде лингвомҽдениет ғылыми танымның
жҽне дидактикалық оқытудың бірыңғай объектісі болып табылады. Себебі, тіл
мен мҽденет жҥйе ретінде танымдық жҽне екінші когнитивтік сананы
қалыптастырудың ажырамас бҿлігі болып табылады [2].
Тіл мен мҽдениеттің ҿзара байланысын зерттеген ғалымдар Э. Бенвенист
жҽне С.Г. Воркачев «лингвомҽдениет» ҧғымын тіл мен мҽдениеттің, тіл мен
этностың жҽне тіл мен ҧлттық менталитеттің бірлігін бейнелейтін «тілмҽдениет-тҧлға» деп аталатын ҥштіктің негізінде анықтайды. Мҧның мҽнін
ғалымдар былайша тҥсіндіреді: шетел тілін ҥйренуде оқушылар алдымен сол
тілді қолданушы халыққа тҽн мҽдени ерекшеліктермен танысып, оларды ҿз
мҽдениетімен салыстырады, ҧқсастықтары мен айырмашылықтарын
ажыратады. Одан кейін оларға қорытынды жасап, оны ҿз санасында бекітеді.
Осынын негізінде оқушылардың санасында «ҽлемнің тілдік бейнесі»
қалыптасады.
Осы мҽселені зерттеген ғалым В.В. Воробьевтың пікірінше, жаңа шетел
тілін меңгеруде тіл оны қолданушы халықтың мҽдениетімен ажырамас бірлікте
қарастырылуы керек [3].
Тілді ҿзге тіл ретінде оқыту саласына катысты соңғы жылдары
жарияланған мақалалар филология, мҽдениет тарихы жҽне мҽдениетгану
сияқты ғьлымдардың ҿзара жақындаса бастағанын кҿрсетеді. Осының
нҽтижесінде аталған ғылымдардың тҥйіскен жерінен шекаралық ғылым
лингвомҽдениеттану пайда болды. Лингвомҽдениеттану ҽр тілде сол халықтың
тілі аркылы кҿрініп, сол тілде бекіп орнығып, сол халықтың мҽдениетін
ҥйретеді. Мҧны ғалым А.В. Федоровтың сҿзімен айтсақ: «Язык хранит
увлекательную повесть тысячелетних усилий человека познать и объяснить мир
и себя в этом мире» [4].
Басқаша айтқанда, тіл ҧлт мҽдениетімен тығыз байланысты. Ол мҽдениет
арқылы жетіледі, сонда дамиды, сҿйтеді де оны кҿрсетеді. Бҧл еңбектердің
барлығында адам жҽне оның мҽдениеттегі орны арқылы сҿз бірліктерінің
ҧлттық мҽдени семантикасының қалыптасу жайы ҽңгіме болады. Мҧндай
кҿзқарас адамды оның сҿйлеу тілі жҽне осы тілі арқылы кҿрінетін мҽдениетті
бойынша тану керек деген ҧғымға ҽкеледі. Яғни бҧл лингвомҽдениеттанудың
рҿлін биіктете тҥседі. Мҧны ҿз зерттеулерінде
Е.М. Верещагин былайша
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тҧжырымдайды: «Лингвокультурология ориентирована на человеческий, а
точнее на культурный фактор в языке и на языковой фактор в человеке. А это
значит; что лингвокультурология - достояние собсгвенно антропологической
парадигмы науки о человеке центром притяжения которой является феномен
культуры» [5].
Лингвомҽдениеттануды қазіргі жағдайда тіл мен мҽдениеттің ҿзара ҽсері
бойынша мҽдениеттанушылар ҿз қажеттіліктері тҧрғысынан зерттесе, ал
ҽдіскер ғалымдар тілді ҿзге ҧлт ҿкілдеріне оқыту мақсатына сҽйкес зерттейді.
Осыған байланысты Ресей психолингвистерінің бірқатар жҧмыстарын атауға
болады. Мысалы, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова, Р.М. Фрумкиналардың бірігіп
шығарған ҧжымдык монографиялары «Национально-культурная специфика
речевого общения» (1982) атты еңбектері мен «Этнопсихолингвистика» (1988)
т.б. деген кітаптарын атауға болады. Лингвомҽдениеттану тҧрғысынан
карағанда тіл мен мҽдениет адамның кез келген дҥниеге кҿзқарасьн білдіріп
кана қоймай, біріне-бірі ҿзара ҽсер етеді де. Сонымен бірге мҽдени қҧндылығы
бар ақпараттардың жинальп сақталатын қоймасы іспетті рҿлді тіл атқарса, ал
сол тіл арқылы, атап айтқанда, адамның сҿйлеу тілі, аузынан шыққан сҿзі
арқылы оньң мҽдениеті кҿрінетіні белгілі. Сондықтан олар белгілі бір дҽрежеде
адам санасының тҥрлері болып есептеледі. Сонымен, лингвомҽдениеттанудың
зерттеу нысаны - тіл мен мҽдениеттің ҿзара ҽсері. Мҧндайда тіл мҽдени
ақпараттарды беруші қҧрал рҿлін атқарса, ал мҽдениет - халықтың тарихи
жады, есі болып саналады.
Лингвомҽдениеттануға берілген айқындамалардың кҿптігіне қарамастан,
біздіңше, ғалым В.Н. Телияның тіл мен мҽдениеттің арақатынасына берген
айқындамасы барынша нақтырақ кҿрінеді. Ол: «Лингвокультурология - новая
филологическая дисциплина, которая изучает определенным образом
отобранную и организованную совокупность духовных ценностей и опыта
языковой личности данной национально-культурной общности, исследует,
прежде всего, живые коммуникативные процессы и связь используемых в них
языковых выражений с синхронно действующим менталитетом народа» деп
жазды.
Жалпы лингвомҽдениеттанудың теориялык негізі жаңа ғылыми пҽн
ретінде В.В. Воробьевтің еңбектерінде терең зерттеледі. Оның пікірінше,
лингвомҽдениеттану лингвоелтану сияқты тілді оқытып-ҥйрететін аспект емес,
ол - мҽдениет пен филологияны ҥйрететін ғылымдар шегінде пайда болған
аралық ғылым. Лингвомҽдениеттану негізінен тіл мен мҽдениеттін ҿзара
байланысы мен ҿзара ҽсерін қарастырады, ал оқыту тҧрғысынан келгенде, тіл
мен мҽдениетті тҧтас жҥйелі қҧбылыс ретінде қарап, олардың бір-біріне ҿзара
ҽсерін тҽпсірлеуді ҥйретеді [3].
Сонымен бірге лингвомҽдениеттану қҧзіреттілігін В.В. Воробьев былай
тҥсіндіреді: тілде сипатталған сол елдің барлық мҽдениет қҧндылықтарының
жиынтығының жҥйесі [3]. Ал Е.И. Шумагер пікірінше лингвомҽдениет тану
«лингвистика мен мҽдениеттанудың тоғысынан туындаған лингвистика саласы
ретінде, тірі ҧлттық тілге кіріккен жҽне тілдік ҥрдісте кҿрінетін материалдық
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рухани мҽдениет» ретінде немесе «ҿзіне мҽдениет пен тіл біліміндегі
этнолингвистика мен мҽдени антропологиядағы зерттеулер нҽтижесін сіңірген
білімнің біріккен саласы» - деп анықтайды [6]. Сонымен қатар Сепир Уорф
болжамына
сҽйкес
«лингвомҽдениеттану
тілде
кҿрінетін
мҽдени
қҧндылықтардың қоданыстағы жҥйесі, лингвистикалық салыстырмалылық
теориясының негізінде ҽртҥрлі тілдердің лингвомҽдениеттану саласын жанжақты талдау ретінде біртҧтас теориялық сипаттамалық болып табылады.
Виктория
Владимировна
Красных
«Этнопсихолингвистика
и
лингвокультурология» деген еңбегінде лингвомҽдениеттануды «ҽлемнің ҧлттық
кҿрінісін, тілдік сананы, ментальды лингвалдық кешеннің ерекшеліктерін
зерттеумен тікелей байланысты тіл мен дискурстегі мҽдениеттің пайда болуын,
кҿрінісін жҽне орнығуын зерттейтін пҽн» ретінде анықтайды. Сонымен
лингвомҽдениеттану қҧзіреттілік дегеніміз - рухани мҽдениет пен кҿркем
мҽдениетті біріктіре оқыту арқылы оқушылардың жеке тҧлға ретінде
қалыптасуына, мҽдени білімінің кеңейуіне, интеллектісінің дамуына, ҥйреніп
жатқан тілінің ҽлем мҽдениетінде алатын орнын тҥсінуге жҽне сол тілде
қатысым
арқылы
сҿйлеу
ерекшеліктерін
қалыптастыруға,
тілдегі
стереотиптерді тҥсініп қабылдауға кҿмектесе алуы. Лингвомҽдениеттанудың
зерттеу нысаны - белгілі бір халықтың мҽдениетінде символдық, эталондык,
бейнелі - метафоралық маңызға ие болып, сол тілде тіркеліп, бекіген тілдік
бірліктер. Адамзат жасаған рухани жҽне материалдық мҽдениет ҿзінің
кҥнделікті тілде ҿмір сҥруі арқылы лингвомҽдениеттанудың негізгі зерттеу
нысаны қызметін атқара алады. Осының ҿзі ҽлемнің тілдік картинасын
жасайды.
Шынайы тілдесу тілдік қҧзыреттілікпен шектелмейді, ол лингвоелтанулық,
лингвомҽдениеттанулық білімді қажет етеді. Елтану, мҽдениеттану
мҽліметтерін тілді ҿзге тіл ретінде оқып - ҥйренуші басқа ҧлт ҿкіліне толық ҿз
дҽрежесінде жеткізу, ҽрине, қиын. Бірақ оның бҿліктерін оқыту кезінде
біріктіріп ҧсыну ҽлеуметтік-мҽдени қҧзіреттіліктің мақсатты тҥрде дҧрыс
бағытталуын қамтамасыз етіп, халықтар арасындағы тілдесуді, мҽдениеттер
сҧхбатын ҿзара байытудың негізі болып есептеледі.
В.Г. Костомаров
мҧндай қҧзыреттілікті мҽдениетаралық қҧзыреттілік деп атайды. Ғалымныц
пікірінше: «Мҽдениетаралық қҧзыреттілік ҥйренушінің ҿзге мҽдениет
дҽйектерін шыдаммен қабылдауға қабілетін қалыптастырады, шын ниетпен
ҿзге мҽдениетті тҥсінуге сол, тілде сҿйлейтін адамдардың жҥріс тҧрыстарын
солардың кҿз қарастарын ҥйрету болып табылады. Осы жол арқылы бҥкіл
ҽлемдік мҽдениетті қабылдауға, олардың ҧлттық тҧрмысын білуден сол арқылы
ҿз мҽдениеттінде, тілінде байытады [1].
Лингвомҽдениеттану қҧзыреттілігі - мҽдениетаралык, қатысым жағдай ында лингвомҽдениеттану дағдыларын орынды пайдалана білумен
ерекшеленетін кҿп сатылы, бірі екіншісіне тҽуелді бірнеше кезеңдері бар, ҿз
сҿзін дҧрыс ҧйымдастыра білуімен, ең соңында басқа мҽдениет ҿкілімен еркін
тілдесуге қол жеткізуімен айқындалатын қҧзыреттілік. Жалпы алғанда
лингвомҽдениеттану кҧзыреттілігіне былайша анықтама беруге болады:
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Лингвомҽдениеттану қҧзыреттілігі дегеніміз - басқа лингвомҽдени қоғам
ҿкілімен тілдік қатынас кезінде тіл бірліктерінде кҿрінетін ҽлем туралы білім
негіздерін меңгеруі арқылы мҽдениеттер сҧхбатына танымдық іргетас жасай
тілдесе алуын қамтамасыз ететін ҿзара ҽрекеттестік пен ҿзара тҥсіністік
жағдайында сҿйлесуге дайындығы лингвомҽдениеттану қҧзыреттілігі болып
саналады. Бҧл мҽселемен айналысқан ғалымдар ҿзге тілге оқытудың ең соңғы
жетістігі лингвомҽдениеттанулық қҧзыреттіліктің қалыптасу деңгейімен
ҿлшенетінін айтады.
Лингвомҽдени компетенцияның білімділік негізін мына тҿмендегілер
қҧрайды:
1) лингвоелтанымдық білімдер (тілін ҥйреніп жатқан елдің реалиилерін,
эквивалентсіз лексикасын, жҥріс - тҧрыс ережелерін білу);
2) елтанымдық білімдер (тілін ҥйреніп жатқан елдің климаттық,
экономикалық, қоғамдық - саяси жҽне ҽлеуметтік ерекшеліктерін білу, оның
тарихы жҽне мҽдени дамуының негізгі кезеңдерін білу);
3) мҽдени - танымдық білімдер (ҧлттык мінез - қҧлық, тҧрмыстың, ҧлттық
психологияның ерекшеліктерін, дҽстҥрлерін білу) [2].
Келесі кезекте, біз жоғарыда аталған лингвомҽдени компетенцияның
білімділік негізін қҧрайтын «мҽдениет» жҽне «тіл» ҧғымдарын жан - жақты
қарастырып алуды жҿн деп білдік.
Мҽдениет - халыктың мыңдаған жылдар бойы жинақтаған
шығармашылық мҧрасы, онда лингвомҽдени қоғам мен жеке адамның рухани
ізденісі, халық даналығы мен адамгершілік нышандары жинақталған.
Халықтың рухы мен келбеті, оның ерік бостандығы мен тарихи зейін - есі,
философиялық жҥйелері мен рҽміз - таңбалық белгілері, ҿмірлік сабақтары,
діні мен тілі, ділі мен мҧраты бҽрі біте қайнасқан.
Е.М. Верещагин жҽне В.Г. Костомаров ҿз зерттеулерінде «мҽдениет»
ҧғымына бірнеше анықтама берген. Оларды атап ҿтетін болсақ:
Мҽдениет - бҧл қоғамның мҽдени ҽдет - ғҧрыптарын қҧрайтын
материалдық жҽне рухани дамудағы жеткен табыстарының жиынтығы;
Мҽдениет - бҧл тарихи экономикалық базис негізінде жинақталган
қоғамның материалдық жҽне рухани қҧндылықтары;
Мҽдениет - бҧл адамдар қоғамының ҿндірістік, қоғамдық жҽне рухани
ҿмірде жеткен жетістіктерінің жиынтығы [1].
Ал белгілі лингвист С.Г. Тер-Минасова жоғарыда аталған ғалымдардың
пікірімен келісе отырып, ҿзінің «мҽдениет» ҧғымына берген анықтамасын
одан ҽрі былайша кеңейткен: «мҽдениет - бҧл белгілі бір халықтың белгілі бір
уақыт ішінде қол жеткізген жетістіктері».
Жоғарыдағы мҽдениет ҧғымына берілген анықтамалардан жҽне ойпікірлерден мҽдениеттің ҽрбір халықтың ҿзіне ғана тҽн ерекше бір қҧбылысы
екенін байқауга болады. Сонымен қатар, ҽрбір мҽдениетгі оны тҧтынушы
халықтың ҿмірде жеткен жетістіктері, тарихи, мҽдени, экономикалық, саяси
білімдері жҽне сол халыққа немесе этносқа ғана тҽн мҽдени кҧндылықтар
жҥйесі кҧрайтынын аңғаруға болады. Адам қолымен жасалған мҽдениетті
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танытушы ҽрі жеткізуші кҥш - тіл, мҽдениет тек қана тіл арқылы кҿрініс
табады. Осыған байланысты белгілі ғалым
В. фон. Гумбольдтің
мҽдениетті тілдің ішкі қҧрылымдық бҿлшегі қаторында санауы тіл мен
мҽдениеттін арасындағы байланысты жакындата тҥсіп, этнос тулғасын
калыптастыруға арқау болады. Ғалымның пікірінше, мҽдениет керіністері оны
тудырушы халыктың тілінен орын алады жҽне ҧлттық нышанды танытушы,
адам мен табиғатты жалғастырушы кҥш болып саналады.
Сонымен, ҧлттық тілдік тҧлғаның лингвомҽдени қҧзіреттілігін
қалыптастыру ҥшін оның бойында жеткілікті дҽрежеде қажетті білімдер болуы
шарт. Ол ҥшін қатысым жасау кезінде тілін ҥйреніп жатқан елдің салт
дҽстҥріне, тҧрмыс тіршілігіне, мҽдениетіне тҽн етене болып табылатын таза
ҧлттық ерекшкліктерін сипаттауға қажет білім қоры. Осыны ҽдістеме
ғылымында аялық (фондық) білімдер деп атайды. Енді «фондык білім»
ҧғымына нақтырақ тоқталсақ. Оқушылардың шетел тілін оқуда алған жалпы
білімі фондық білім деген атқа ие болады. Ол мҽдениеттің бҿлігі болып
табылады. Фондык білімнің кҧрамына мыналар кіреді:
1) жалпы адамзаттық білімдер;
2) аймақтық білімдер;
3) нақты бір мҽдени, этникалық жҽне тілдік ҧйым мҥшелеріне тҽн
мҽліметтер;
4) ҽлеуметтік топ ҿкілдері туралы мҽліметтер [4].
Фондық білім (ағылшын background knowledge) - тілдік қатынас жасауда
негіз болып табылатын сҿйлеуші мен тыңдаушының болмыстың ҿзара білімі.
Яғни «Фон» терминінің мағынасы: басқа елдің, халықтың ҿмірі, мҽдениеті
туралы білім [20]. Аялық білім ол басқа елдің шынайы ҿмір тіршілігінің бейнесі
жҽне кҿрінісі туралы жиынтық [5]. Е.М. Верещагин жҽне
В.Г.
Костомаров оларды қатысымдық білімдердің жалпы жиынтығы деп анықтайды.
Е.И. Шумагер аялық сҿздерді басқа елдің ҧлттық ерекшелігін айқын
бейнелейтін лексикалық бірліктер деп қарастырады [6].
Осы мҽдениетаральқ қатысымға оқытуда аялық білімнің бір тобы ҥлкен
рҿл аткарады. Олар - басқа мҽдениет ерекшеліктеріне, басқа елге тҽн сҿздер.
Бҧлар да мҽдениетаралық қатысымда ҿзара тҥснісуді жеделдетеді. Бҧларға
реалиялар жатады. Лингвистикада бҧл ҧғымға берілген айқындама ҽртҥрлі.
О.С. Ахманованың тҥсіндіруінше реалия «в классической грамматике
разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как
государственное устройство страны, история и культуры данного народа,
языковые контакты носителей данного языка и т.д. точки зрения их отражения
в данном языке». Реалия - ол да материалдық мҽдениетке жататын заттарды
бейнелейтін ҧғымдар. «Белгілі бір ҧлт пен халыққа ғана тҽн материалдық
мҽдениет атаулары, тарихи деректер, мемлекеттік институттар, ҧлттык жҽне
фольклорлык кейіпкерлердің аттары, мифологиялық жайлар т.б.». Осылайша,
зерттеуші реалия ҧғымына жекелеген заттарды, ҧғымдарды, тҧрмыс пен мҽдени
қҧбылыстарды, сол халық пен сол елдің тарихына катысты сҿздерді жатқызады.
Бҧл айқындамадан автордың реалияны заттың белгісі мағынасында деп
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тҥсіндіргені байқалады.
Г.Д. Томахиннің ҿте дҽл кҿрсеткеніндей реалияларда тілмен мҽдениеттің
тығыз байланысы айшықтала кҿрінеді. Белгілі бір қоғамның материалдық жҽне
рухани ҿмірінде жаңа реалиялардың пайда болуы соған сҽйкес жаңа сҿздің
пайда болуына ҽкеледі [7].
Осы бҿлімді қорыта келе белгілі ҽдіскер Е.И. Пассовтың пікірінше, шетел
тілін оқытатын окытушы ҽрекетіндегі басты мақсат - ҿзге тілді ҥйрету ғана
емес, ҿзге мҽдениетке де ҥйрету болып табылады. Тіл де мҽдениеттің бір бҿлігі
ретінде оның мазмҧнына енуі тиіс. Басқаша айтқанда оқушы ҿзге мҽдениетпен
таныса отырып, оның тілін ҥйренеді. Е.И. Пассов: «На прагматическом уровне
язык можно выучить и вне культуры но только на основе одного (т.е.
единственного) языка, без культурного фона войти в мир языка просто
невозможно», - деп тҧжырымдайды. Лингвомҽдени компетенцияны
қалыптастыруда оқушылардың ҥйреніп жаткан шетел тілін оның мҽдениетімен
бірлікте меңгеруіне баса назар аудару қажеттігін байқадық. Ол ҥшін
оқушыларға шетел тілін ҥйретуде тіл мен мҽдениетті бір - бірінен ажырамас,
бірін - бірі толықтырып отыратын кҧбылыс ретінде жан - жақты меңгертуіміз
қажет.
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АННОТАЦИЯ
В статье говорится о необходимости использования фоновых знаний в
формировани лингвокультурологических компетенций учеников.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье авторы знакомят с видами и классификацией мотиваций
при изучении русского языка. Также указывают на пути решения проблемы
формирования у студентов мотивации изучения русского языка.
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Компонентами мотивации, факторами, побуждающими человека
осуществлять какую-либо деятельность, являются мотивы. «Мотив» буквально
означает «двигатель», «то, что движет».
Анализ различных определений показывает, что в современной
психологии термин «мотивация» чаще всего обозначает совокупность
конкретных факторов, детерминирующих поведение отдельно взятого
человека, инициирующих, направляющих и поддерживающих поведенческую
активность данного человека в данной ситуации на определенном уровне.
Опираясь на этот вывод, в нашем исследовании под мотивацией деятельности
мы будем понимать совокупность факторов, побуждающих человека
осуществлять эту деятельность.
Мотивы являются «мотором» любой деятельности и учебной деятельности
в том числе, «запускным механизмом» изучения иностранного языка. Практика
преподавания разных учебных предметов показывает, что без наличия
соответствующих мотивов учебная деятельность неэффективна. Иными
словами, мотивация обучения тесно связана с эффективностью обучения, с
поиском способов достижения высокого уровня результатов учебной
деятельности.
Уровень мотивации является одним из определяющих факторов успешного
овладения студентами русским языком.
Различают два вида мотивации: внешнюю и внутреннюю. Внешняя
мотивация, или дистантная, связанная с осознанием студентом
общеобразовательной важности изучения языка. Внутренняя мотивация
вызывается положительными эмоциями, которые человек получает от процесса
изучения языка. Разновидностями внутренней мотивации является игровая,
коммуникативная, познавательная и эстетическая, а также мотивация,
связанная с осознанием определенного прогресса во владении языком. Для
формирования внутренней мотивации большое значение имеет установка –
«неосознаваемое личностью состояние готовности к определенной
деятельности, с помощью которой может быть удовлетворена та или иная
потребность (например, изучить иностранный язык)». [1, с. 31].
Важно
отметить, что мотив непостоянен и меняется в зависимости от многих внешних
и внутренних факторов. Студенты при изучении русского языка
руководствуются не одним, а несколькими мотивами. Поэтому говорят о
«мотивационной системе», так как она «может включать потребности, мотивы,
цели и мотивирующие факторы в самом учебном процессе, а также элементы,
которые не входят непосредственно в учебный процесс, но могут выполнять те
же функции, что и названные объекты». [2, с. 320].
Это означает, что необходимо формировать и развивать у студентов
положительное мотивационное отношение к русскому языку. Особенно важно
формировать у них интерес к учебным занятиям, желание общаться на русском
языке, интерес к русской культуре.
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Формирование у студентов мотивации изучения русского языка уже на
протяжении ряда десятилетий рассматривается в качестве одной из
актуальнейших проблем методики обучения русскому языку как иностранному.
[3, с. 334].
Формирование языковой компетенций в процессе обучения русскому языку
как иностранному протекает успешнее, если оно поддерживается
формированием мотивации изучения русского языка. Существует и обратная
связь — успешное обучение является важным мотивоформирующим фактором,
рациональное сочетание способов формирования компетенций и мотиваций в
процессе обучения положительно сказывается и на достигаемом уровне
компетенций, и на достигаемом уровне мотиваций. Взаимосвязь
между
мотивацией и результативностью учебной деятельности свидетельствует о том,
что высокие результаты обучения могут быть косвенным показателем высокой
мотивации изучения русского языка
При разработке системы работы с целью повышения мотивации необходимо
обращать внимание на возрастные характеристики, динамику изменений
интересов
и
индивидуальные
особенности
студентов,
имеющих
непосредственное влияние на стратегию их поведения на уроках русского
языка. Кроме того, важно учитывать действие негативных факторов,
формирующих отношение студентов к предмету и сдерживать их активность.
Прямопропорциональным является зависимость желания учить лучше предмет
от осознания его важности. Другими словами, чем более важным считают
студент для себя тот или иной предмет, тем выше готовность приложить усилия
для улучшения знаний.
Среди факторов, влияющих на снижение уровня активности студентов
на занятиях русского языка является следующее: индивидуальные факторы,
связанные с неуверенностью, низкой самооценкой. Некоторые студенты
считают свои языковые навыки несовершенными и предпочитают молчание,
чем ответы с ошибками и потерю уважения среди сверстников, проблемным
является также высокий уровень требований, особенно для студентов с низкой
самооценкой.
Решение проблемы повышения мотивации студентов можно связать с
комплексным подходом, который должен включать создание специальной
системы заданий, воспитательные мероприятия и минимизацию отрицательной
мотивации. Всестороннее комплексное воздействие на мотивационную
структуру студента будет более эффективным, чем использование отдельных
его компонентов.
Задания должны носить коммуникативный творческий характер,
соответствующий потребностям студентов. Использование специально
отобранного материала, который основывался бы на учете интересов студентов,
их желанием самоутвердиться как взрослая личность; включения для
обсуждения волнующих проблем при использовании коммуникативных и
творческих задач, сделает обучение личностно значимым, что является
неотъемлемым атрибутом высокой мотивации.
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Преподаватель должен предлагать задачи, мотивировать их поддерживать
разговор, пока специально заданная цель не будет достигнута. Большая
концентрация внимания студентов на мотивированном неформальном
общении, чем на грамматическом дает лучший результат, поскольку сама
работа приносит удовольствие.
Можно рекомендовать преподавателям для повышения мотивации
студентов к изучению русского языка:
1) Подбирать аутентичные тексты, учитывая интересы и хобби студентов.
2)Поскольку предпосылкой успешного обучения студентов является общение,
необходимы самые современные темы для обсуждения. Такое общение
осуществляется в форме беседы, которая рассматривается как особый вид
межличностной коммуникации, лежащий между крайними полюсами монолога
и диалога и представляет собой диалогическая речь с "вкраплениями"
монологов разных функциональных типов.
3) использовать элементы народного творчества – пословицы, поговорки,
загадки, которые помогают систематизировать и углублять знания не только по
русскому языку, но и способствуют развитию творческих способностей
студентов. Просьба постараться расшифровать, объяснить действия,
происходящие в народных сказаниях гарантирует не только интерес к учебе, но
и высокую эффективность, поскольку даже студенты с низкой самооценкой с
удовольствием включаются в процесс, поскольку это развивает воображение и
творческие способности, помогает понять культуру.
4) Кроме аудирования, студентам необходимо предлагать научные фильмы для
просмотра, с последующим их обсуждением и выполнением упражнений.
Для изучения грамматики теоретический материал презентуется в наиболее
удобной форме — в виде таблиц. Практический материал представлять
грамматическими заданиями.
5) Разнообразить спектр упражнений: упражнения на исправление ошибок (это
упражнение создает положительную атмосферу, поскольку исправление
существующих ошибок не так волнительно, как их создание), текстовые
упражнения на объяснение употребления времен в определенных
предложениях, упражнения с пропусками и другие, способствующие развитию
умений и навыков грамотного письма и устной речи, необходимых
для изучения русского языка.
Большое значение для повышения мотивации имеет желание самого
студента изучать русский язык, его стремление к использованию своих знаний
и умение в различных жизненных условиях, поэтому мы создаем на занятиях
различные ситуации общения, требующие от студентов принятия
нестандартных коммуникативных решений. Особую роль играет система
упражнений по каждой теме, причѐм упражнения используются в учебном
процессе в зависимости от уровня развития у студентов навыков построения
текстов разных типов, стилей и жанров.
Таким образом, в процессе формирования языковой компетентности у
студентов на занятиях по русскому языку и культуре речи важным условием
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становится обеспечение положительной мотивации студентов, нацеленность на
практическую языковую деятельность, выработку навыка свободного
составления письменных и устных текстов, развитие коммуникативных качеств
речи, повышение культуры речи.
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Аңдатпа
Берілген мақалада авторлар орыс тілін ҥйрену барысындағы
дҽйектемелердің тҥрлері мен жіктелуімен таныстырады.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ КНИГИ В.А СУХОМЛИНСКОГО
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
Аннотация
Цель статьи состоит в приобщении педагогов к наследию В.А.
Сухомлинского (1918-1970 г.г.). В отзыве представлены доказательства жизни
книги «Сердце отдаю детям».
Ключевые слова: человек, познание, психика, дети, душа, добро.
В преддверии 100-летия со дня рождения Василия Александровича
Сухомлинского мы предприняли попытку прочтения известного труда
советского педагога, писателя, классика народной педагогики «Сердце отдаю
детям». Эта книга стала итогом тридцати трехлетней работы в сельской школе,
за которую автору была присуждена Государственная премия УССР (1974).
Новое прочтение книги «Сердце отдаю детям» доказывает актуальность
обращения к жизненному опыту В.А. Сухомлинского, полному духовного
поиска, направленного на трудное и благородное дело – обучение и воспитание
детей. Это книга-открытие об «особом мире детства» при жизни педагога
приобрела популярность, о чем свидетельствует ее перевод на 23 языках мира.
Может ли она оставаться «открытием» для современного поколения педагогов?
У каждого читателя будут свои «открытия».
Для нас первым открытием явилось убеждение в необходимости у
каждого учителя вдохновения к работе. Таким «вдохновителем» для В.А.
Сухомлинского служил Я. Корчак, чей подвиг показал, что высшим
проявлением любви к детям самопожертвование [1, с. 13].
Вторым открытием для нас стало подтверждение в каждой главе книги
сущности названия «Школы радости» практическим опытом работы с детьми.
Третьим открытием оказалась методика «Человековедения» В.А.
Сухомлинского, которая может быть не только авторской, но и должна стать
массовой. Он проводил уроки-открытия «окна в окружающий мир» «под
голубым небом», чтобы дать возможность с удивления, ярких представлений и
образов возникнуть детскому мышлению. Доказал, что такие качества человека
как доброта, сопереживание, любовь к Родине, трудолюбие могут
формироваться только в процессе деятельности (уход за животными и
растениями; экскурсии в природу, производство; теплица и др.).
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Четвертое открытие в процессе прочтения книги мы сделали для себя,
как только осознали вслед за автором первостепенности семейного воспитания
и обучения. Один только факт об этом ярко свидетельствует:
«В течение 33 лет я изучал словарный запас детей младшего, среднего и
старшего возраста, а также взрослых людей. Передо мной открылась
поразительная картина. Семилетний ребенок из обычной семьи колхозника
(отец и мать – люди со средним образованием, в семье библиотека – 300-400
книг) к моменту поступления в школу понимает, чувствует эмоциональную
окраску 3-3,5 тыс. слов родной речи, из них свыше 1,5 тыс. – в его активном
словарном запасе. Рабочий, колхозник со средним образованием в 45-50-летнем
возрасте понимает, чувствует эмоциональную окраску 5-5,5 тыс. слов родной
речи, из них в его активном словарном запасе не больше 2-2,5 тыс.слов» [1, с.
14-15].
О том, что главная цель коллектива должна состоять в развитии его
духовности [11], стала для нас следующим открытием. Обучая детей
состраданию, поддержке в трудные моменты «не для того чтоб все видели,
какой я добрый», а так чтоб эти чувства сострадания изливались
непосредственно из души.
К шестому открытию мы относим глубокие познания автора в
психофизиологии ребенка, на основе которых подбираются эффективные
способы применения детской фантазии, сказки в познавательном процессе,
создания обстановки для раздумья и т.д. Для ребенка сочинение сказки – это
способ раскрытия самого себя. Одну из таких картин мы наблюдаем в «Нашем
уголке мечты». В.А. Сухомлинский также утверждал, что именно в детстве
ребенок должен пройти период мыслительных упражнений, представляющих
собой видение предметов и явлений через воображение. Заметим тот момент,
когда автор сравнивает способность детей мыслить с потоком реки.
Седьмое открытие заключается в отношении к отметке как оценке
совместного труда ребенка и учителя.
Наши «открытия» в процессе прочтения стали для нас путеводителем в
воспитании и обучении детей. На доказательства жизни наследия педагога
также указывают современные исследования [2-13].
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В.А СУХОМЛИНСКИЙДІҢ «БАЛАЛАРҒА ЖУРЕГІМДІ АРНАЙМЫН»
КІТАБЫНЫҢ КАЗІРГІ ОҚЫТЫЛУЫ
Аннотация
В.А Сухомлинскийдің қалдырған мҧрасы арқылы оқытушылар арасында
байланыс орнату мақаланың негізі мақсаты болып табылады. Пікір беруде
«Балаларға журегімді арнаймын» кітаптың ҿмір дҽлелі ҧсынылады.
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CONTEMPORARY READING OF THE V.A SUKHOMLINSKIY'S BOOK
«THE HEART IS GIVEN TO CHILDREN»
Annotation
The purpose of the article consists in introducing teachers to the heritage of
Sukhomlinskiy (1918-1970). Review provides evidence from the book of life «The
heart is given to children»
Keywords: human, cognition, mind, children, soul, goodness.

УДК 81
Сабирова Н.Ж., ст.преподаватель, магистр ,
Актюбинского университета имени С.Баишева
ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ҚҦРМАЛАС СӚЙЛЕМДЕРДІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ
АУДАРЫЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Тҥйіндеме
Мақалада қытай аудармашылығының даму мен аудармашылар аударма
мҽселелерін қандай ҽдіс-тҽсілдер қолданылды, тура мағыналы аударма мен
еркін аударма пайда болуы, жҽне қҧрмалас сҿйлемдерді қазақша аудармаларын
талдау жасап, саралап, жинақтап ҽдістерін қолдана отырып қытай тілінің
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қҧрмалас сҿйлемдерінің қазақ тіліне аударылу ғылыми
қарастырылды.
Кілт сӛздер:Жай сӛйлем, құрмалас сӛйлем, сқйлем құрылымы.

жолдарын

Салалас қҧрмалас сҿйлемдердің аударылуы. Алдымен қазақ тіліндегі
қҧрмалас сҿйлемдерді еске сала кетсек, екі немесе одан да кҿп жай
сҿйлемдерден қҧралып, кҥрделі ойды білдіретін сҿйлемдер қҧрмалас сҿйлем
деп аталады. Жай сҿйлем мен қҧрмалас сҿйлемнің мағыналық жағынан
ҿзгешеліктерінің кестесі
ЖАЙ СҾЙЛЕМ
ҚҦРМАЛАС СҾЙЛЕМ
1. Жай сҿйлем жеке бір ойды Қҧрмалас сҿйлем кҥрделі ойды білдіреді.
білдіреді.
2. Жай сҿйлем бір-бірінен Қҧрмалас сҿйлемнің бірінші сыңары
айырым
интонациямен екіншісімен
ҧласпалы
интонациямен
айтылады.
айтылады.
3. Жай сҿйлем интонациялық Қҧрмалас
сҿйлемнің
сыңарлары
жағынан тиянақты болады.
интонациялық жағынан тиянақсыз болады.
4. Жай сҿйлем аяқталған ойды Қҧрмалас сҿйлемнің алғашқы сыңары
білдіріп, бір бҥтін болып аяқталған ойды білдіре алмайды, бҥтіннің
саналады.
бір бҿлшегі болып табылады.
Қҧрмаластың қҧрамындағы жай сҿйлемдер бір-бірімен салаласажҽне
сабақтаса байланысады. Мысалы: Қорқып тҧрған атты алқымынан алды да,
омбы қардан шығармай жығып алды. Бҧл – салаласа байланысқан қҧрмалас
сҿйлем. Алғашқы сҿйлем мен екінші сҿйлемнің баяндауыштары тиянақты
болып, екеуі тең дҽрежеде байланысып тҧр. Желге тҧмсығын тҿсеп, белгілі иіс
кҥтті. Бҧл–сабақтаса байланысқанқҧрмалас сҿйлем. Алғашқы сҿйлемнің
баяндауышы тиянақсыз болып, екіншісіне бағына байланысып тҧр. Бірінші жай
сҿйлемді екіншісінен бҿліп, ҿз алдына жеке айтуға келмейді.
Қҧрамындағы жай сҿйлемдердің салаласа, сабақтаса байланысуына орай
қҧрмалас сҿйлемдер: салалас қҧрмалас, сабақтас қҧрмалас жҽне аралас
қҧрмалас болып ҥштҥрге бҿлінеді.
Тҥрлері Қҧрамы
Белгісі
Мысалдары
Салалас Кемінде екі Ҿзара
тең Ҽлден уақытта екі атты кісі
қҧрмалас жай
дҽрежеде
келді де, мені ағаштан шешіп
сҿйлем
сҿйлемнен
байланысады,
алды.
қҧралады
баяндауыштары
тиянақты болады.
Сабақтас Кемінде екі Бірі
екіншісіне Жігіттер жабылып болмаған
қҧрмалас жай
бағынады, бірінші соң, ҽнші сандыққа отырды.
сҿйлем
сҿйлемнен
сҿйлемнің
қҧралады.
баяндауыштары
тиянақсыз болады.
Аралас
Кемінде ҥш Ҿзара салаласып Қыздың маңдайынан сипады
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қҧрмалас жай
та, сабақтасып та да, толқындай қара шашынан
сҿйлем
сҿйлемнен
байланысады.
бір сҥйіп, ҿз жҿнімен кете
қҧралады.
берді.
Қҧрамындағы жай сҿйлемдерінің баяндауыштары тиянақтыболып, ҿзара
тең дҽрежеде байланысқан қҧрмалас сҿйлемнің тҥрі салалас қҧрмалас деп
аталады. Мысалы: Сақадай сайланған қырық жігіт маңдайды батысқа қойды да,
тҿскейді ҥзеңгіге ала жҥріп кетті.
Салаластың қҧрамындағы бірінші жай сҿйлемнің баяндауышы – қойды
екінші жай сҿйлемнің баяндауышы жҥріп кетті сияқты тиянақты, сондықтан
олар тең дҽрежеде (салаласа)байланысып тҧр. Салаластың қҧрамындағы жай
сҿйлемдер ҿзара екі тҥрліжолмен байланысады: 1) Іргелес тҧрып, ҧласпалы
интонация арқылы байланысады. Мысалы: Жалпақ балуан оқ бойы алда
отырды, астындағы сары қасқа ат киіктей орғып келеді. 2) Салаластың
қҧрамындағы жай сҿйлемдер жалғаулық шылаулар арқылы байланысады.
Салалас қҧрмалас сҿйлемдерді байланыстыратын жалғаулық шылаулар: 1) да,
де, та, те ҽрі жҽне деген ыңғайлас мҽнді жалғаулық шылаулар арқылы; 2) бірақ,
алайда, дегенмен, сонда да, ҽйтсе де деген қарсылық мҽнді жалғаулық
шылаулар арқылы; 3) ҿйткені, себебі, сондықтан, сол себепті, неге десеңіз деген
себеп-салдар мҽнді жалғаулық шылаулар арқылы; 4) не, немесе, я, яки, не (я)
болмаса, болмаса, ҽлдедеген талғаулық мҽнді жалғаулық шылаулар арқылы; 5)
кейде, бірде, біресе деген кезектес мҽнді жалғаулық шылаулар арқылы.
Қҧрамындағы жай сҿйлемдерінің мағыналық қарым-қатынасына қарай салалас
қҧрмалас сҿйлем алты тҥрге бҿлінеді: 1) ыңғайлас салалас, 2) себеп-салдар
салалас; 3) қарсылықты салалас, 4) кезектес салалас, 5) тҥсіндірмелі салалас; 6)
талғаулы салалас.
Ыңғайлас қҧрмалас сҿйлемдерінің аударылуы. Мағыналық жақтан тығыз
байланыста болатын, қҧрмаластық жақтан бірін-бірі қамтымайтын екі немесе
онан артық сҿйлемшелерден қҧралған тілдік, бірлік қҧрмалас сҿйлем деп
аталады. Қытай тіліндегі қҧрмалас сҿйлемдерді қалыптастыратын жай
сҿйлемдердің (сҿйлемшелердің) арасындағы қатынас сҿздердің рет-тіртібі
ɡ uān lián cí
немесе жалғаулықтар(
,关
,联 ,词 guan lian ci) арқылы бейнеленеді.
Мҧнда қҧрмалас сҿйлемдердің жалғаулықтары біршама жҥйелі болып, жай
сҿйлемдерді байланыстырумен бірге, сол байланыстың сипатын да білдіреді.
Сондықтан, бҧл сҿйлемшелерді ара сематикалық байланыс пен қҧрлымдық
байланыстың белгісі есептеледі. Қҧрмалас сҿйлемдерді аудару жҧмысында жай
сҿйлемдердің рет-тҽртібі мен жалғаулықтар ерекше маңызды рҿл атқарады.
Қытай тіліндегі қҧрмалас сҿйлемдер қҧрамындағы тармақ сҿйлемдердің
грамматикалық байланысы мен жалғаулықтардың сипатына қарай, саллас
lián hé fù jù
piān
қҧрмалас сҿйлем ( ,联 ,合 ,复 ,句) жҽне сабақтас қҧрмалас сҿйлем(
,偏
zhènɡ fù jù
,正 ,复 ,句) болып екі тҥрге бҿлінеді. Саллас қҧрмалас сҿйлем ыңғайлас
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сатылы, талғаулықты, ҧласпалы, тҥсіндірмелі қҧрмалас сҿйлемдерді қамтиды,
мҧнда сҿйлем мҥшелер мағыналық жақтан бірін-бірі тҥсіндірмей,
айқындамай,теңдес келеді де, басыңқылық , бағыныңқылық қатынаста
болмайды. Ал, сабақтас қҧрмалас сҿйлем қарсылықьы, болжамдылық, шартты
себеп-салдары, мақсатты қҧрмалас сҿйлемдерді ҿз ішіне алады. Мҧнда
сҿйлемшілер басыңқылық, бағыныңқылық қатынаста,яғни меңгеру-меңгерілу
байланыста болады. Саллас қҧрмалас сҿйлемдер мен сабақтас қҧрмалас
duō

сҿйлемдер кҥрделесе-араласа келе кҿп қабатты қҧрмалас сҿйлемді(
fù

jù

jù

cénɡ
,多

,层

qún

,复 ,句 ) жҽне сҿйлем шоғырын( ,句

,群 )қҧрайды. Қытай, қазақ тіліндегі

қҧрмалас сҿйлемдер тҥрі жағынан кҿп жағдайда ҧқсап кетеді. Алайда,
сҿйлемшілер ара қатынас қытай тіліндегі сияқты жалғаулықтың тҥріне қарай
емес, қайта баяндауыштың морфологиялық ҿзгерісіне сай айқындалады.
Сондықтан қытай тіліндегі қҧрмалас сҿйлемді қазақ тіліне аударғанда
мағынасын да, формасын да, сақтауға кҥш салу, аударма тілінің бейнелеу
жағындағы ерекшеліктерін де ескеру керек. Қҧрмалас сҿйлемдерді аудару
барысында, сҿйлемшілер арасындағы қатынастың тығыз болмауы,
жалғаулықтардың тҥсіп қалуы, қате қолдануы, сҽкесімдік таппауы жҽне орның
ауысып кетуі сияқты ағаттықтар кейде оңай туындайды. Бҧл қҧрмалас сҿйлем
аудармасында айрықша кҿңіл бҿлуге тиісті тҥйіндердің бірі саналады. Сол
себепті, қҧрмалас сҿйлемді аудару практикасында кездескен мҽселелерді
мазмҧн мен форманың бірлігі прициптік бойынша ҥйлесімді шешу керек.
Бірнеше істі немесе бір істің бірнеше жағынан бірнеше сҿйлем арқылы
теңдес қатынаста жеке-жеке баяндайтын, тҥсіндіретін яғни сҥреттейтін сҿйлем
тҥрі ыңғайлас қҧрмалас сҿйлем деп аталады. Қытай тіліндегі ыңғайлас
қҧрмалас сҿйлем қатарлас ыңғайлас жҽне салыстырмалы ыңғайлас сынды екі
тҥрге бҿлінеді. Демек, мҧның біріншісінде ҿзара байланысты бірнеше істің
немесе бірнеше тараптың қатар тҧратындығын білдіреді, ал, екіншісінде екі
тҥрлі жағдайдың немесе екі тҥрлі істің салыстырмалы яғни қара-қарсы екенін
меңзейді 7, 70].
Сабақтас қҧрмалас сҿйлемдерінің аударылуы. Қҧрамындағы жай
сҿйлемдерінің алғашқысының баяндауышы тиянақсыз болып, соңғысына
бағына байланысқан қҧрмалас сҿйлемнің тҥрі сабақтас қҧрмалас деп аталады.
Мысалы: Тапсырманы тиянақтап алғысы келгенмен, қайта сҧрауға батылы
бармады. Бҧл қҧрмалас сҿйлемнің бірінші жай сҿйлемін ҿз алдына бҿлек айтуға
келмейді, себебі ой тиянақты емес, ойды тиянақтап, аяқтап тҧрған екінші жай
сҿйлем. Қҧрмаластың қҧрамындағы бірінші жай сҿйлем екінші жай сҿйлемге
бағына байланысып тҧр. Қҧрмалас сҿйлемнің қҧрамындағы тиянақсыз жай
сҿйлем бағыныңқы сҿйлем, ал ҿз алдына дербес айтыла беретін, ойды
тиянақтап тҧратын екіншіжай сҿйлем басыңқы сҿйлем деп аталады. Сабақтас
қҧрмалас сҿйлемнің бағыныңқы сыңарының баяндауышыныңжасалу жолдары
тҿмендегідей:
63

.Бҽйішев атындағы Ақтҿбе университетінің
ХАБАРШЫСЫ №2 (52), 2016

A. Бағыныңқының баяндауышы кҿсемше тҧлғалы етістіктен болады.
Мысалы: Аудан орталығына қоныс аударғалы,тҧрмыстары недҽуір тҥзеліп
қалып еді.
B. Бағыныңқының баяндауышы шартты райлы етістік болады. Мысалы:
Біреуге жақсылық жасасаң, ол ешқашан жерде қалмайды.
C. Бағыныңқының баяндауышы -ша/ше, -дай/дей жҧрнақтары мен жатыс,
кҿмектес септікті есімшеден жҽне -дықтан/діктен қосымшалы есімшеден
болады. Мысалы: Жолаушылардың қарасы ҥзілгенше, қорықшы жота басында
қарап тҧрды. Баласынын келген бір жапырақ қағаз кҿңілге демеу болғандай, ана
жҧмысқа қҧлшына кірісті. Кҥн райы бҧзылыптҧрғандықтан,жас тҿлдерді ҿріске
шығармады. Таң қҧланиектеніп атабергенде, ауыл ҥстін айқай-шу басып кетті.
Жҧмысшылар ертежиналғанымен, жҧмыс бірден басталып кетпеді.
D. Есімшеден кейін сайын, соң, бері, шейін, бҧрын шылаулары жҽне кезде,
шақта, уақытта деген кҿмекші сҿздердің тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы:
Қыстаудан жайлауға кҿшкен соң,ауыл-ауыл бір-бірін ерулікке шақырыса
бастайды. Отырғандар қопарыла сыртқашыққан кезде, Қуаныш пен Анар да
жеке серуендеуге беттеді.
Сатылы қҧрмалас сҿйлемнің аудармасы. Соңғы жай сҿйлемде алдынғы
жай сҿйлемде айтылған ойды онан ары тереңдей баяндайтын қҧрмалас сҿйлем
салтылы қҧрмалас сҿйлем деп аталады. Сатылы қҧрмалас сҿйлемде бірер істің,
қимылдың немесе нҽрсенің кҿлемі кішкенеден ҧлғаяды, саны аздан кҿбейеді,
сапасы тҿменнен жоғарлайды, деңгейі таяздан тереңдейді, дҽредесі оңайдан
қиындайды, салмағы жеңілден ауырлайды, уақыты қысқадан ҧзарады, т.б.
Мҧнда сҿйлемдердің рет-тҽртібі тҧрақты болатындықтан, қытай тілінде
олардың орнын беталды ауыстыруға келмейді. Сатылы қҧрмалас сҿйлемшелер
ара қатынас жалғаулықтар арқылы бейнеленеді. Қытай тілінде сатылы қҧрмалас
сҿйлем жай сатылы қҧрмалас жҽне кҿрнектілендіруші сатылы қҧрмалас деп
бҿлінеді. Мҧның біріншісінде екі сҿйлемше де болымдылықты білдіреді, ал,
екіншісінде алдынғы сҿйлемше болымсыздықты білдіріп, соңғы сҿйлемшені
айшықтап - ҽрлендіре тҥседі, сонымен соңғы сҿйлем мағыналық жақтан тіпті де
ілгерлейді, жоғарлайды, жҽне тереңдейді [5,230].
Аралас қҧрмалас сҿйлемдерінің аударылуы. Қазақ тілінде аралас
қҧрмалас сҿйлем — қҧрмалас сҿйлемнің бір тҥрі. Кемі ҥш жай сҿйлемнен
қҧралады. Олар ҿзара синтаксистік байланыстың ерекше тҥрі — аралас
байланыс арқылы қҧрмаласқан. Мысалы: Жалма-жан от жағылып еді, ҥй еңсесі
кҿтеріліп, туырлықтың оюлары кҿзге шалынды (Ғ. Мҥсірепов). Бҧл —
тиянақты-тиянақсыз-тиянақты тҧлғалы аралас қҧрмалас сҿйлем. Аралас
қҧрмалас сҿйлем енді бірде тиянақсыз-тиянақты-тиянақты тҧлғалы болып
келіп, ҽр сыңарының ҿзіндік басыңқы сыңары болады. Мҧнда алғашқы
тиянақсыз тҧлғалы сыңар ҿзінен кейінгі сыңардың бағыныңқысы сипатында
жҧмсалады, ал екінші сыңар тиянақты тҧлғалы бола тҧра, келесі сыңардың
бағыныңқы бҿлігі болып табылады. Ҥшінші сыңар ортаңғы сыңарға басыңқы
сипатта тҧрса да, бірінші сыңармен мағыналық байланысқа тҥспейді. мысалы:
Кҿк қалың болғанмен, жерде ҽлі сыз бар, қар суын бойына тартып, дегди
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қоймаған-ды (Ҽ.Нҧрпейісов). Аралас қҧрмалас сҿйлемнің айтылу ырғағы да
кең. Онда салаласқа тҽн тиянақты, сабақтасқа тҽн тиянақсыз ҧласпалы ырғақ
орын ауысып, бірде тиянақты-тиянақсыз, бірде тиянақсыз-тиянақты тҥрде
келеді. Аралас қҧрмалас сҿйлемнің мағыналық топтастырылуында ҿзгешелік
бар. Бірінші топ қатарын бірыңғай қатынастағы тҥрлер қҧрады да, екінші топ
қатарын ҽрыңғай қатынастағы тҥрлер тҥзеді. Ал бҧл екеуінің мағыналық жігін
танытуда бір-бірінен ҿзгешелік жоқ, қойылған талап бір. Оның ҥстіне
мағыналық қатынастардың белгіленуі жеке сыңарлардың тҧлғалануына тҽуелді
емес. Ең алдымен алғашқы екі сыңар аралығындағы, соңынан соңғы екі сыңар
аралығындағы мағыналық қатынас айқындалады. Осы мағыналық
қатынастардың сҽйкес келіп, бір атаумен аталуы оның бірыңғай қатынастағы
сҿйлем екенін кҿрсетеді. Оның ыңғайлас мҽнді, себеп мҽнді, шарт мҽнді,
салыстырма мҽнді, тҥсіндірме мҽнді, мезгіл мҽнді тҥрлері бар. Ал сҿйлемдегі
алғашқы екі сыңар аралығындағы жҽне соңғы екі сыңар аралығындағы
мағыналық қатынастар екі тҥрлі болған жағдайда ҽрыңғай қатынастағы Аралас
қҧрмалас сҿйлем болып қосақталған тҥрде белгіленеді [9, 35].
Ҧласпалы қҧрмалас сҿйлемдердің аударылуы. Қҧрмалас сҿйлемнің
қҧрамындағы жҽй сҿйлемдер жалғасты жҥргізіліп жатқан ҿзара байланысты істі
немесе қимылды рет-тҽртібі бойынша баяндайтын қҧрмалас сҿйлемдер
ҧласпалы қҧрмалас сҿйлем деп аталады. ҧласпалы қҧрмалас сҿйлемнің басты
ерекшелігі: жҽй сҿйлемдердің орнын ауыстыра беруге болмайды, ергер реті
ауыстырылатын болса, олардың арасындағы мағыналық байланыс былығып
кетеді де, аударған кезде жаңсақтық туылады.
Аударма тарихына қатысты қолда бар (кітапханаларда деп тҥсініңіз)
ҽдебиеттердің
ҧсынар
мҥмкіншілігіне
сай,
ежелгі
ҿркениеттердің
кейбіреулеріне ғана тоқталып отырмыз.
Қытай тіліндегі қҧрмалас сҿйлемдердің қазақ тіліне аударылуындағы
ҽдістерді тереңінен зерттеліп қазақша аудармашылыққа жаңалық енгізілді.
Қытай аудармасының пайда болу алғышарттарын, қытай қоғамындағы
қажеттілік деңгейін, оның қытай қоғамының дамуына жеткізген ҽсерін
зерделеу;
Қытай тілінің қҧрмалас сҿйлемдерінің қазақ тіліне аударма жасау
ережелерін жҽне қолдануға болатын амалдарды сипатталды; жҽне аудару
барысында пайда болатын мҽселелерді талқы жасалынды, қазақ тіліндегі
аударсына ең ҧтымды тҽсілдерді қолданылды. Қазақша аударманы дамыту
ҥшін, қҧрмалас сҿлемдердің аударма жасауды ҥйретуге болатынын дҽлелденді.
Қытай аудармасындағы қҧрмалас сҿйлемдердегі қытай-қазақша, қазаққытайша аударма мҽселелердің алдын ала, олардың аударма кезінде болған
қиындықтарын ортаға қойып зертелді. Мақаланың теориялық негізін Қытай
тіліндегі қҧрмалас сҿйлемдердің аударылу туралы зерттеулері қҧрайды.
Мақаланы жазу барысында қытай аудармашылығының даму мен
аудармашылар аударма мҽселелерін қалай ҽдіс-тҽсілдер қолданылды, тура
мағыналы аударма мен еркін аударма пайда болуы, жҽне қҧрмалас сҿйлемдерді
қазақша аудармаларын талдау жасап, саралап, жинақтап ҽдістерін қолдана
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отырып қытай тілінің қҧрмалас сҿйлемдерінің қазақ тіліне аударылу ғылыми
жолдарын айқындадық.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК
Аннотация
В данной статье расматриваются проблемы перевода сложных предложений
с китайского на казахский язык. Перевод сложных предложений с китайского
на казахский язык включает в себя
виды сложных предложений:
сложносочинѐнное предложение, сложноподчинѐнное предложение, сложное
предложение с разными видами связи.
Ключевые слова: простое предложение, сложное предложение, структура
предложений.
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ҚЫТАЙ ТІЛІН ОҚЫП ҤЙРЕНУ КЕҢЕСТЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ
Тҥйіндеме
Мақалада қытай тілін оқыту ҽдістерінің принциптері қарастырылады.
Шет ел мҽдениеті аспектілерін ҿзара байланыстыра оқыту принципі - оның
тҽлімдік, танымдық, тҽрбиелік жҽне даму аспектілерінің ҿзара байланынысы
мен бірлігінің кҿрінісі.
Кілт сӛздер: Қытай тілі иероглифтері, қарым- қатынас, диалект, принцип,
мәдениет.
Коммуникативті ҽдіс қҧрылымына оқушыны тҽрбиелеуге бағытталған
танымдык, дамыту жҽне оқыту аспектілері кіреді. «Коммуникативті»
ҧғымының мазмҧнын, сондай-ақ оқыту жҥйесінің кҿпқырлылығын ескере
отырып, коммуникативті ҽдістің мынадай методикалық принциптерін
тҧжырымдауға болады:
Қарым-қатынас - материалдық жҽне рухани мҽдениеттен нақты
тҽжірибелер мен іс-ҽрекет алмастырылып тҧратын ҽлеуметтік процесс. Қарымқатынас барысында азаматтардың эмоциональды жҽне рационалды ҽрекеттестігі
мен бір-біріне жасаған ықпалы іске асады.
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Осылайша, қарым-қатынас коммуникативті оқыту ҽдісіндегі тҽрбиелеу,
таным-тҥсінігін қалыптастыру, дамыту жҽне оқыту функциясын атқарады.
Шет тілімен қарым-қатынас жасауға оқыту процесі - негізгі параметрлер
бойынша нақты қарым-қатынас жасау процесінің моделі: дҽлелдеу,
мақсаттылық,
қарым-қатынас
процесінің
мҽлімделуі,
жаңашылдық,
ситуациялық, функциональдық, қарым-қатынас жасаушылардың ҿзара
ҽрекеттестік сипаттамасы меп сҿйлеу қҧралдарының жҥйесі.
Шет ел мҽдениеті аспектілерін ҿзара байланыстыра оқыту принципі - оның
тҽлімдік, танымдық, тҽрбиелік жҽне даму аспектілерінің ҿзара байланынысы
мен бірлігінің кҿрінісі. Осы аталған аспектілердің бҽрінің де қҧндылығы бірдей.
Оқу процесіндегі кез келген жаттығу мен кез келген жҧмыс тҥріне шетел
мҽдениетінің тҿрт аспектісі іріктіріледі.
Бҧл принципке аралық аспектілік жҽне ішкі аспектілік ҿзара қарымқатынас қатысты. Мҽселен: оқу процесіңдегі ішкі сҿйлеу ҽрекетінің тҿрт
тҥрінің (оқу, айту, аудиоқҧрылғы жҽне жазу) ҿзара шарттастығы мен ҿзара
байланысы ҧйғарылады.
Шет тілдері мҽдениеті аспектілерінің мазмҧнын модельдеу принципі. Елтану мен
лингвистикалық білім кҿлемін бір ғана мектеп курсы шеңберінде игеру мҥмкін
емес. Сондықтан танымдық нысан мазмҧнының моделін қҧру қажет. Мҧнда
қаралатын елдің мҽдениеті мен тілдік жҥйесі жеткілікті кҿрініс алатын болуы
шарт. Сол ҥшін оқытуда танымдық талап-тілектерді ескерген орынды. Кванттық
жҽне программалық база негізіндегі оқу ҥрдісін басқару пиринципі. Кез келген
оқыту жҥйесіндегі оқу ҥрдісінің барлық компоненттері (мақсаты, оқу
қҧралдары, материалдары т.б.) квантталуға тиіс. Кванттаусыз мақсат орынсыз,
материал нҽтижесіз, шарт оңтайлы бол алмайды, сондай-ақ қажетті оқу
қҧралдары да сҽйкес келмеуі мҥмкін. Оқытуды басқару мен оның тиімділігін
бақыламайынша оқу жҥйесін оңтайлы ету мҥмкін емес. Қазіргі уақытта
кҿптеген адамдар қытай тілін оқып ҥйренуге қызығушылық танытып, қытай
тілін ҥйренуге шешім қабылдайды. Бҧл шешімге ҽркімнің ҿз жолы бар, ҽркім
сҧрақ қояды, қытай тілін оқып ҥйренуде неден бастау керек? Біз бҧл мақалада
негізгі ақыл- кеңестер мен ҧсыныстарды жинауға тырыстық. Кҿптеген
бастамаларыңызға ең бастысы- табандылық жҽне шыдамдылық керек. Бҽлкім,
бҧл қытай ҥшін кез- келген басқа тілге арналған ретінде шынайы болып
табылады.Тіл қиын деп айтады, айтатын ештеңе жоқ. Бірақ, қытайдың нақыл
сҿзі бойынша- кім қалайды, сол қол жеткізеді. Сондықтан, басынан бастап бар
кҥшін салу қажет.
Ең бастысы қытай тілі неден қҧралады соны тҥсіну керек. Қытайдың ҽр
жерінде ҿз диалектілері бар. Ҽркім ҿзінің диалектісін қолданса, олар бірін- бірі
тҥсінбейді. Егер олар парақ алып, соған ҿз сҿздерін жазса, сонда тҥсінісушілік
орын алады.
Қытайлық иероглифтік жазу- диалект сҿздерге ортақ. Себебі, олар ҽрбір
жекеленген тілдерге бҿлінбейді. Бҥкіл ел ішінде ҽмбебап байланыс орнату
ҥшін, Ресей мемлекеттік тілде ең кҿп таралған диалектісі негізінде путунхуа
ҽзірленіп отыр. Бҧл сол қытай тілі, яғни біз шетелдіктер оқып жҥрген. Ҽрине,
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сіз кҿптеген қытайлық диалектілерді мақсатты оқуыңызға болады. Бірақ, бҧл
кейбір зерттеулер сияқты нақты байланыста болуы қажет. Мысалы: ғылыми,
немесе сіз кҿп кҥш жҧмсайсыз. Бҧнда сізді тек сол диалекті қайдан шыққан сол
бҿлігі ғана тҥсінеді. Ал путунхуа бҧл қытайда кез- келген жерде сҿйлейтін
қытай тілі, ҽмбебап нҧсқасы. Қытай тілінің дыбыс жҥйесі.
Қытай тілін оқу дыбыстық жҥйесінен басталуы керек. Қытай тілінің
дыбыстық қҧрылымы біздің тілдік отбасы қҧрылымнан мҥлдем ҿзгеше болып
табылады (орыс, ағылшын, неміс, испан тілдері т.б). Қытай тілінде ҽріптер
тҥсінігі жоқ. Ең тҿменгі дыбыс бірлігі - буын, бірнеше айқын дыбыстардан
қҧралады. Буынды жазуға таңба сипаты сҽйкес келеді. Қытай тілінде
буындардың саны шексіз, ал путунхуада 414. Ҽрбір буын латын жазуын
қамтиды, пиньинь деп аталатын. Ең алдымен сізге буындарды ҥйрену керек,
сонымен бірге олардың ҽрқайсысының айтылуын есте сақтау керек. Біз сіздерге
буынның екі нҧсқалы кестесін дайындадық. Бірінші нҧсқада орыс оқуы
Палладия нормативтік транскрипциясы жҥйесіне сҽйкес кҿрсетілген. Бҧл жҥйе
ресми орыс тілді қҧжаттарда орыс ҽріптерімен қытай сҿздерін ( қытай
қалаларының атауы, тегі т.б) жазуда міндетті болып табылады. Бірақ, бҧл жҥйе
кейбір қытай дыбыстарды дҧрыс емес береді. Сондықтан, біз екінші нҧсқаны
қҧрдық. Бҧнда Ресей оқуы қытайша айтылу сҽйкестігі тҧрғысынан берілген.
Бірақ бҧл Палладия нормативтік транскрипциясы жҥйесіне сҽйкес емес. Ең
бірінші оқу барысында екінші нҧсқаны қолдануды ҧсынамыз. Сонымен қатар,
тҽжірибелі мҧғалімнен немесе тілді тасымалдаушы адамнан дҧрыс айтылуын
білу. Сондай-ақ, оқулықтан жазба тыңдауыңызға, қытайша айтылуы бойынша
бірнеше кеңестер алуыңызға болады. Сосын дҧрыс айтуға ҥйрену кезінде
Палладия жҥйесін оқу қажет болады. Бҧл неге қажет, егер онда қытайша
айтылуы сҽйкес келмесе? Содан кейін қытай есімдерін орыс тілінде дҧрыс
жазу. Мҥмкін сіз аудармашы боларсыз, ал аударма ісінде ауытқушылықтар
қолайсыз болып табылады, жҽне интернетте форумдарда хабарламалар
қалдыруда да дҧрыс жасау керек. Мысалы: Гуанчжоу деп қабылданған
жағдайда Гуанджоу деп жазбау керек. Алғашқы қарағанда айырмашылық
шамалы, бірақ тҽжірибелі қытайлықтар осындай қателіктерді бірден кҿзге
алады. Одан ҽрі, қытай тілінде ҥн тҧжырымдамасын білу керек. Ҥн- буынның
айтылу ерекшелігі, біз бҧл буынды қалай айтамыз, жоғары немесе тҿменгі
дауыс ырғағы арқылы. Путунхуада 4 ҥн қолданылады. Бірінші ҥн жоғары, тегіс
жҽне созылмалы. Екінші ҥн тҿменнен жоғары. Ҥшінші ҥн бірінші тҿмен, сосын
жоғары. Тҿртінші ҥн жоғарыдан тҿменге дейін, кенеттен тырыспалы. Буын
сияқты ҥнді дҧрыс жадта сақтау ҥшін мҧғалімді немесе тасымалдаушыны
мҧқият тыңдау, болмаса жазба тыңдау қажет. Ҽрбір 414 буын тҥрлі ҥнде айқын
болады. Кейбір фонетика тілі ауқымын кеңейтеді.
Кілттер мен таңбалар қытай тілінің негізгі бірлігі болып табылады. Ҽрбір
таңба біздің ҽріптен айырмашылығы оның ҿз мағынасы бар
( иероглиф [ni 你] -ты, иероглиф[hao 好] –хорошо, иероглиф [爱 ai]- любовь ).
Сҿздердің басым кҿпшілігі қытай тілінде бір немесе бірнеше таңбадан тҧрады.
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Сондай-ақ сҿздер ҥш немесе одан да кҿп таңбадан тҧрады. Бҧл негізінен
кҥрделі терминдер немесе шетелдік тиісті атаулар. Қытай тілінде таңбалардың
саны нақты емес, сандар 40 мың, 50 мың жҽне т.б. Бірақ, ең кҿп таралғаны
шамамен 3-4 мың. Бҧларды біле тҧра сіз қытайдың ресми мҽтіндерін ,
баспасҿздерді оңай тҥсінетін боласыз. Ҽрбір таңба мҥмкіндіктер мен кілттердің
жиынтығы. Ҽрбір кілт ҿз мағынасына ие, жҽне ол қарапайым сипаттағы бір тҥрі
болып табылады. Сізге қытай тіліндегі барлық кілттерді ҥйрену керек. Ол ҥшін
барлық кілттің жазылуы мен мағынасын есте ҧстаған жҿн.
Сонымен бірге, қытай тіліндегі кітаптарды қараңыз. Олар қазірде аз емес.
Мысалы: А.Ф Кондрашевский « Практический курс китайского языка» ,
Х.Шуин Т.П Задоенко « Начальный курс китайского языка» жҽне т.б.
Кітаптарда жаңа материалдар бҿліктер мен қҧрылымдық болып беріледі.
Сонымен қатар, міндетті тҥрде ілеспе оқулықтағы аудио жазбаны тыңдаңыз.
Егер сіз ҥнемі Қытайда жҽне тілдік ортада болмасаңыз ең басынан дҧрыс
фонетикаға ҥйренісу керек. Ең басында қытай тілі курсына жазылу керек. Олар
қазірде кҿптеген, мысалы: шығыс тілдері университеттері жҽне жеке
мекемелерде қосымша білім беру. Басында мҧқият оқыту бағдарламасын біліп
алыңыз, ең бастысы бҧнда білікті мамандар білім беріп, тҽжірибелік тілдік
практика Қытайда болуы керек. Оқу процесін одан ҽрі таңдаулы оқулықтармен
не курс бағдарламасымен ҿз бетіңізше жалғастырыңыз.
Егер сіз қарапайым деңгейді алсаңыз , сізге орыс тілін ҥйренуші қытайлық
ҽріптес табу оңайға соғады. Бҧл жағдай туралы қазірдің ҿзінде қараңыз. Мҥмкін
жақын арада институтта немесе қытайлықтардың алмасып оқуы не интернет
желісінде болуы мҥмкін. Оқулықтар жҽне тірі қарым- қатынас ҽрдайым оқыту
тиімділігін арттырады.
Сонымен, жоғарыда айтылған ақпаратты қорытындылай келе, қытай
тілін ҥйрену ҥшін қажет:
1. Шыдамдылық пен табандылық кҿр нҽрсе ҧтады;
2. Қытай тіліндегі буындармен танысу, Палладия кестесін ҥйрену. Бҧны
білікті мамандармен немесе тіл тасымалдаушымен ҥйрену;
3. Қытай тіліндегі 4 ҥнмен танысу;
4. Қытай тіліндегі кілттерді ҥйрену, жазылуы мен мағынасын есте сақтау;
5. Қытай тіліндегі оқулықты таңдау, ең бастысы – қытай тілі курсына
жазылу;
6. Қытайлық ҽріптес тауып, тҧрақты байланыс орнату, міндетті емес бірақ,
ҿте маңызды.
Ҿткізетін тҥрлі іс шаралар ҥшін қытай тілі байланысу қҧралы ретінде қытай
тілінде мамандарды даярлау біздің елімізде Қазақстан мен Қытай арасындағы
қарым –қатынастың даму тҧрғысынан қазіргі уақытта ҿте ҿзекті болып
табылады. Алайда,қытай тілін оқытудың ҽдістері мҽселесі салыстырмалы жаңа
жҽне аз екені белгілі. Осы саладағы іргелі жҧмыстар жҽне басқа да зерттеулер
ғалымдары мен оқытушылары, қытайтанушылар мен практиктердің арасында
белгілі бір алшақтыққа байланысты есептеледі. Нҽтижесінде,осы саладағы ең
ҥздік ҧлттық дҽстҥрлер практикалық оқытудың озық тҽжірибесін ғылым
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ретінде шет тілі оқыту ҽдістемесі қарқынды дамуы артта қалып, сабақтастығын
тоқтатады. Кҿптеген Шығыс елдеріндегі жоғарғы оқу орындарында
студенттердің тілдік дағдыларын дамытудың орнына, тек тіл тіралы тҥсінік
қалаптастырады. Қазіргі уақытта Қазақстанның қытай тілі мен мҽдениетіне
қызығушылығының артуына байланысты сол тілді оқытушыларының шет тілі
тҽсілдерін зерделеуде ынталары артты. Қытай тілінде жҧмыс істейтін жас
зерттеушілер осы саладағы жеткіліксіз ғылыми негіз ҽсерінен кҿп қиындыққа
ҧшырайды. Осы қҧжаттың мазмҧны шет тілі ретінде оқу ҽдістемелік қытай
ҽдістерінен зерттеу қараудың нҽтижесі болып табылады. Бҧл мақала шетелдік
тілдің оқу ҽдістемесі ретінде қытай мҽселелері ҽзірлеу дҽрежесін осы салада
жҧмыс істейтін зерттеушілерге бағытталған. Біз бҧл зерттеушілердің белгілі бір
перспективалық паралель бағытта жҧмыс істейтін авторларының еңбектерімен
танысуға қарастыруға кҿмектеседі. Біз бҧл жаңа бастаған қытайтанушыларға
қытай тілін одан ҽрі дамыту ҥшін нашар зерттелген қырын таңдауға
кҿмектеседі деп ҥміттенеміз. Қазіргі уақытта шет тілі іргелі жҧмыс ретінде
қытай тілін оқыту ҽдістемесі саласындағы жҧмыстар кҿп жоқ. Бҧл
жҧмыстардың арасында Н.А. Деминаның қытай тілін практикалық оқыту
ҽдістемесін айтуға болады. Ол жҧмыста методологиялық принциптері, қытай
тілін оқыту жолдарын тҧжырымдап оларға қол жеткізуге білдіреді. Автор
қытай тілін оқҧытудағы жас оқытушылардың ортақ қателіктерін кҿрсетеді.
И.В.Кочергин қытай тілін уйренуші негізгі теориялық жҽне методологиялық
мҽселелерді тҧжырымдап оларды шшешу жолдарын белгіледі. Жҧмыстардың
улкен саны Щығыс Сібір мен Қиыр Шығыстағы зерттеушілерге тиесілі себебі
олар Қытаймен неғҧрлым озық деңгейде.Иркутск мемлекеттік университетінде
Чэнь Шуан фразеологизмдердің ең кҿп тараған тҥрі-чэньюй тусіндірумен
айналысады. Ол оқу студенттеріне арналған фразеологизмдері сҿзінде білім
мен дағдылары ҥшін сондай ақ фразеологизмдердің пайдалану жҿніндегі
жаттығулар ҧсынылған олардың ҧғымын кҿрсетті принциптерін ҽзірледі. Бҧл
жҥйенің тиімділіг 4 курс студенттерімен ҿз жҧмыстарының барысында
расталды. Қиыр Шығыстағы қытай оқытушылары жоғары мектеп, орташа
мектеп, тіпті бастауыш мектепте орайластрылған. Қытай тілі бастауыш
мектепте оқытудың интерактивтілігін ескере отырып, бастауыш сынып
мҧғалімі О.В.Савчук балаларға білім беру саласындағы тҥрлі қорлардың
маңыздылығын балаларға арналғанқытай тілі ҽдістерін оқытудың міндетін
сипаттайды. Айқындық принципі Фролова пікірі бойынша оның жоспарлы
жҽне жҥйелі пайдалану ҧлы істі қҧрайды Қытай тілін оқытуда кҿрнекі
қҧралдарды қолдану қытай жазбаша дамуында маңызды роль атқарады.
Соңында, қытай тілін тҥрлі аспектілерін зерттеумен Томск Политехникалық
университетінің жас мҧғалімдері айналысады. Мысалға Н.В.Королевич ерте
сатысында оқу ҽдістемелік білімдер мен Қытай тҥсініксіз жазбаша дағдыларын
айналысты. Бҧл сондай ақ студенттің жазушылық шеберлігі оған ие болу керек
деп санайды.
Е.С. Бабушкина қытай тілін негізгі тіл ретінде оқитын студенттер ҥшін ілеспе
аударма дағдыларын зерттейді.
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Қытай тілін ҥйренуге бір мезгілде тҥсіндіру мҽні атай отырып ол
тҥсіндіру дағдыларын дамыту жҽне нығайту ҥшін нақты жаттығулар жҥйесін
ойластырды. Ол сондай ақ индикативтік негізі фонетикалық дыбыстық
рҽсімдеу сҿз тіркестерін қҧрылды.
Қазір Шығыс Сібір мен Қиыр Шығыста Қытай тілін оқыту белсенді
дамып келеді бірақ тек жергілікті деңгейде Қытайдың солтустік ҿңірлерінің
жақындығы жҽне сауда экономикалық қарым қатынастырн дамуту қытай тілін
білуді қажет етеді. Қытай тілін оқыту ҽдістемесі бастауыш класстардан бастап
оқытылады, Батыс сібір мен Европа бҿлігінде қытай тілін оқыту ҽдістемеснің
сҧрақтары қарасттырылады. Қытай иероглифтерінің жазбаша жҽне синхронды
аудару біліктерін студенттерде қалыптастырады. Жоғарғы оқу орындарында
қытай тілін оқыту ҽдістемесне ерекше назар аударылады. Ал мектептерде
жеткілікті дамымаған. Кейбір мҽліметтер бойынша кейбір мектептер қытай тіл
ретінде қарастырылады. Қазіргі уақытта біздің кҿзқарасымыз бойынша қытай
тілін оқытудағы зерттеулерге сҥйенсек сҿйлеу жазбаша сауаттылықты дамыту
керек. Жазбаша сауаттылықты иеороглифтерді дҧрыс жазу грамматикалық
жҽне стилистикалық сҿйлем қҧру. Ауызша сойлеуде дыбыстарды дҧрыс айту ҿз
ойын сауатты жеткізе білу, студенттердің деңгейіне байланысты. Қытай тілін
оқыту мҽселесін мектептен бастау керек.
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ҚҦРАМЫНДА САН ЕСІМ, ЕСІМДІК, ЕЛІКТЕУ, ОДАҒАЙ, ШЫЛАУ
МОДАЛЬ СӚЗДЕР КЕЗДЕСЕТІН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ
ГРАМАТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ СЕМАНТИКАЛЫҚ КҦРЫЛЫМЫ
Аннотация
Қазақ тіліндегі номинативтік фразеолагизмдер субстантив, адъектив,
вербал жҽне адвербиал фразеологизмдерге топтасып, ҽрбір сҿз табына қатысты
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фразеологизмдер ҿздеріне тҽн семантикалық, морфологиялық, синтаксистік,
қҧрылымдарымен, категориялық қасиеттерімен сипатталады.
Кілт сӛздер: субстантив, адъектив, вербал және адвербиал
Сан есім заттың сан мҿлшерін, ретін, шамасын білдіретін сҿз табы болса,
қҧрамында сан есімдер бар фразеологизмдердің мағынасы сан мҿлшермен,
ретпен, шамамен тікелей сай келе бермейді, яғни тілімізде сҿз табы бар деп
кесіп айтуға болмайды. Мысалы: алтау ала болса; алпыс екі тамыры босау;
алпыс екі айлалы; алты арыс т.б. фразеологизмдердің тҧтас мағынасы сандық,
мҿлшерлік, заттың қҧбылыстың қанша екенін білдірмейді.
Сан есім ҿзінің мағынасымен қызметі жағынан сын есімге біршама жакын
болғандықтан, я болмаса субстантивтеніп
қолданылатындықтан, олар
фразеологизмдердің қҧрамында нақты мҿлшерді білдіруден гҿрі, ҿте ҥлкен,
шамадан тыс мҿлшерлік мағыналарды жасауға қызмет етеді. Қҧрамында сан
есім кездесетін фразеологизмдердің фразеологиялық маңғынасының
қалыптасуына сан есімдердің семантикалық жақтан ҿзгеріске тҥсуі негіз
болған. Мысалы: алты батпан азап, бес биенің сабасындай, екі езуі екі
қҧлағында сияқты фразеологизмдердегі «алты», «бес», «екі» сан есімдері
ҿздері тіркескен сҿздер айтатын заттардың бойына тҽн тҥрлі тҥрлі мҿлшерлік
сапалық сандық та қасиеттерді білдіріп тҧрған жоқ, тҧтас фразеологизмнің
астарлы мҽнге ҿтуіне ықпал ететіндей семантикалық ҿзгеріске тҥскен. Бҧл
фразеологизмдердегі мҿлшерлік мағына ішкі экспрессивтік , туынды мҽнде
ҧғынылады. Сол себепті «бес тиынға тҧрмайды», «екі дҥние бір қадам»,
«алпыс екі тамыры босады» т.б. сияқты қҧрамында сан есімдер кездесетін
болып тҧрады. Бҧларды сан есімдерге жуықтастыратын белгісі – олардың
бҽршама мҿлшерлік астарлы мағыналары ғана, олар тікелей зат я қҧбылыстың
қанша екендігін білдірмейді.
Қҧрамында сан есім кездесетін фразеологизмдер ҿзінің номинативтік
қызметіне жҽне тҧтас семантикасына қарай ҽр тҥрлі сҿз таптарымен мағыналас
болып келеді. Мысалы: алты батпан азап, алты арыс т.б. – субстантив
мағыналы; алпыс екі тамыры босау, бес тиынға тұрмау т.б. – етістік
мағыналы; алпыс екі айлалы, бес биенің сабасындай т.б. – адъектив мағыналы
т.б.
Сан есімді фразеологизмдер ҽр тҥрлі сҿз таптарымен мағыналас болып
келетіндіктен, олар ҿздері қатысты сҿз таптырының морфологиялық,
синтаксистік кҿрсеткіштерін қабылдап, ҽр тҥрлі синтаксистік қызмет атқарады.
Фразеологизмдердің бҧл топтарының да ҿзгеріп тҥрленуі мен басқа сҿздермен
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синтаксистік байланыстары фразеологиялық норманың сақталу шегіне дейінгі
ҿзгерістерді ғана қамтиды.
Сан есімдер кез келген сҿзбен қарым катынасқа тҥсе бермейтіндіктен,
фразеологизмнің қҧрамындағы сан есім мен ол тіркескен сҿздің арасына басқа
сҿзді қыстыруға, сан есімнің ҿзін ҿзгертіп- тҥрлендіруге болмайды.
Фразеологизм қҧрамындағы сан есімдермен тіркескен сҿздер қабыса я жанаса
байланыссада сан есімдерден кейін тҧрады, орындарын ҿзгертіп қолдануға
кҿнбейді. Фразеологизмнің қҧрамында сан есімдердің тікелей тіркесіп келетін
сҿздері- зат есімдер, зат есімнен жасалған сын есімдер, етістіктер , ал жинақтық
сан есімдер субстантивтеніп қолданылатындықтан, бҧл нормаға бағынбайды
мысалы, «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, тӛртеу түгел болса тӛбедегі
келеді» т.б.
Қҧрамында есімдіктер кездесетін фразеологизмдердің семантикалық
жҽне граматикалық қҧрылымына ҧқсас. Олар мағынасы жағынан ҽртҥрлі сҿз
табының қатарына топтасады: бұл дүние, бұл дүниелік адам, мен де біреудің
атқан оғы т.б. – субстантив фразеологизмдер; кай жарасына жаратады, кім
білгенге басты, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді, біреудің отына
жылынды, ешкімнің ала жібін аттамады т.б. – вербал фразеолагизмдер; анау
– мынау емес т.б. — адъектив фразеологизмдер; ҽлде не уакытша т.б. –
адвербиал фразеологизмдер.
Есімдікті фразеологизмдердің семантикалық жақтан ҿзгеріске тҥсіп
ауысып мағынаға ҿтуіне қҧрамындағы есімдік сҿздердің семантикалық
дамуының ҽсері болғандығы байқалады. Мысалы, « қай
жарасына
жаратады» етістік фразеологизмінің тууында «қай» есімдігі «кҿп кемшілікті,
я жетіспеушілікті» меңзеп тҧрғандығын кҿреміз, бастапқы тура мағынадағы
«кҿп жара» келе келе « кӛп кемшілік , жоқтық, жетіспеушілік, тақыр
кедейлік» - ҧғымын білдіру мағынасына ҿткен. “Қай” есімдігінің мағынасы
“жара” сҿзінің мағынасымен байланысында екі жақтан семантикалық даму,
ҿзгеріс пайда болады. Бҧл фразеологизмдердің морфологиялық жақтан ҽр тҥрлі
фарадигмалық кҿрсеткіштерге ие болуы жҽне синтаксистік қызмет атқаруы,
олардың кай сҿз табымен семантикалық жақтан арақатнастылығына, сҿйлемде
қандай сҿздермен байланысқа тҥсуіне байланысты.
Кҧрамында еліктеу сӛздер кездесетін фразеологизмдердің семантикалық
жҽне граматикалықерекшеліктері басқа номинативтік я комуникативтік
фразеологизмдердің тілдік табиғатынан алшақ кетеді. Фразеологизмдердің
тілдік табиғатынан алшақ кетеді. Фразеологизмдердің қҧрамында еліктеу
сҿздер кҿбінесе тікелей етістіктермен тіркесіп келеді, соның ішінде “ет”
,“кел”,“бол”, “де”, “тус” “қыл” с ҿздерімен тіркесу сипатында болады.
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Еліктеу сҿздер фразеолагизмдердің қҧрамында да толық мағыналы дербес
етістіктердің ҿздерінің тҧлғаларына орайласатындарымен тіркесуі жҽне
семантикалық байланысы негізінде ҿзгеріске тҥсіп, фразеологизмнің тҧтас
мағынасын жасауға ат салысқан. Мысалы: арс етті, беті шылп етпей, былш
еткізді; алау-далау болды, дел-сал болды, арса-арса болды, әлтек тәлтек
болды, бұрқ-сарқ болды; алқын-жұлқын келді; апылӛтапыл басты; артын
жым жырт кылды; арсаң қақты; әш-пүш дегенше; беті ду ете түсті т.б.
етістік мағыналы. Олардың бір сыңары міндетті тҥрде етістік сҿздер болып
келеді.
Фразеологизмдер қҧрамында еліктеу сҿздердің етістіктерден басқа
сҿздермен тіркесіп келуі кездеспейді, сондықтан қҧрамында еліктеу сҿзі бар
фразеолагизмдер етістік мағыналы болып келеді, етістік фразеологизмдер
сияқты ҿзгеріп- тҥрленеді жҽне синтаксистік қызмет атқарады.
Жалпы еліктеу сҿздердің еліктеушілік жҽне бейнелеушілік сипаты,
дыбыстық қҧрамында мағынаға ҽсер ететін сипат болатындықтан, оларды
адма іс-ҽрекеттеріне , ҽр-тҥрлі қҧбылыстарға қатысты астарлы мҽндері етістік
сҿздермен байланысында дамыған да, фразеологизмдердің астарлы тҥрде атау
қызметіне ҿтуіне негіз болған.
Еліктеу сҿздер фразеологизм қҧрамында негізінен етістіктермен
тіркесіпкелетіндіктенеліктеу сҿз бар фразеологизмдердің синтаксистік қызметі
баяндауыш болып табылады. Мысалы: Қасқыр жеп кеткен ірі қараның сҥйегі
арса-арсасы шығып, ағарып жатыр екен. Фразеолагизмнің қҧрамындағы
еліктеу сҿзбен тіркескен етістік ҽр тҥрлі формада келеді, ал фразеолагизм басқа
сҿз таптарымен мағыналас болған жағдайда, оның синтаксистик табиғаты
басқаша болады: Әш – пүш дегенше жетіп келді де, жҧртты қамшының астына
алды. Бҧл жерде “әш пүш дегенше” ҥстеу мағыналы (лезде кҿзді ашып
жҧмғанша).
Қҧрамында одағай сӛздер кездесетін фразеологизмдер кҿп емес: ай-шай
деспей, әу десті, әу дейтін жер, ойбай салды, аһ ұрды, шу дегеннен , ай түйге
қарамай, айт-үйт жоқ,
бәсе десеңші т.б. одағайлар катысқан
фразеолагизмдердің семантикасы одағайлардың етістіктен тіркесуі негізінде
семантикалық бірлікке ие болған. Бҧлардыңда морфологиялық ж2не
синтаксистік табиғаты, шектеулі болса да қздері мағыналас сҿз таптарының
категорияларына тҽн қасиеттермен ерекшеленеді. Ҿйткені, одағайлар қатысқан
фразеолагизмдер еліктеу сҿз, шыылау сҿз, сан есім, есімдік қатысқан
фразеолагизмдер сияқты, фразеолагизм заңдарына бой ҧсына бермейді, олар
сан жағынанда аз жҽне олардың кҿпшілігі фразеолагизм мағынасынан жарық
тҧрады.
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Фразеолагизмдердің қҧрамына қатысқан шылау сӛздер семантикалық
жақтан ҿзгеріске тҥскен сҿздерді байланыстырып қана тҧрады: азы мен
тозы;ай мен күндей, әмбеге бірдей ақпен қызыл арасында; алып та жығады;
асқан мен тасқан; бірде бие бірде түйе т.б.
Модаль сӛздер кҿбіне номинативтік жҽне коммуникативтік
фразеолагизмдерді контекстке енгізу қызметін атқарады да номинативтік те
коммуникативтік те фразеолагизмдердің қҧрамына қатыспайды. Мысалы «Ер
шекіспей бекіспейді» деген, шекістім сен жеңдің деймін, - дейді ішінен
Қоңырқҧлжа, - міне қолым. Жалпы модаль сҿздер номинативтік жҽне
коммуникативтік фразеолагизмдердің қҧрамында кездеспейді. Номинативтік
фразеолагизмдердің
қайсы бір қасиеттерін
еркін сҿз тіркестерімен
салыстырып қарастырудың нҽтижелерін біраз фразеологтардың еңбектерінен
кездестіруге болады.
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Резюме
Казахские номинативные фразеологизмы субстантив, адъектив, вербал и
адвербиал группируясь в фразиологизм относиться каждому частью слова.
Фразеологизмы характерезуется категорическими свойствами и своеобразные
семантическими, морфологическими и синтаксическими строением.
Ключевые слова: субстантив, адъектив, вербал и адвербиал.
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GRAMMATICAL AND SEMANTIC PHRASEOLOGY STRUCTURES
WHICH IN COMPOUND ADJECTIVE, PRONOUNS, INTERJECTION
AND MODAL WORDS.
Resume
Kazakh nominative phraseology substantive, addictive, verbal and adverbial
grouped in phraseology and related to each part of word. Phraseology
characterized categorical properties and unique semantic, morphological and
syntactic structures.
Key words: substantive, addictive, verbal and adverbial

УДК 63
Тлеуов С.Ж. а.ш.ғ.к., профессор
С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті
БӚГДЕ ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ АЗЫҚ – ТҤЛІККЕ
ӚТУ ЖОЛДАРЫ
Түйендеме
Бҧл мақалада бҿгде химиялық заттардың азақ-тҥлікке ҿту жолдарының
проблемалары қарастырылған.
Кілт сӛздер: Химия, бҿгде затттар, азық-тҥлік.
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Азық – тҥліктердегі концерогендік химиялық заттар (КХЗ) кҿздеріне, ең
алдымен ҿнекҽсіп орындарының, жылу электр станцияларының, кҿліктердің т.б
қалдықтары жатады.
Бҧл концерогендер атмосферада, топрақта жҽне су қоймаларында кҿшіпқона жҥріп, азық – тҥліктерге тҥсуі мҥмкін. Қауіпті концерогендердің ішінде
полициклды арамат кҿмірсутектер (ПАК), нитрозоқосылыстар (НҚ), ауыр
металлдардан: хром, кадмий, алюминий, никель, мҧнай мен қара металлургия
ҿнеркҽсіптерінің шығатын канцерогендер. Осымен қатар, пестицидтер
тағамдық жҽне жем- шҿп ҿсімдіктерін ластайтын канцерогендік химиялық
заттардың (КХЗ) маңызды кҿздері болып табылалы. Қазіргі уақытта тағам
шикізаттарын технологиялық ҿндеу процесінде канцерогендік заттардың
тағамға ену арта тҥсуде.
Зерттеу нҽтижесінде, яғни ыстау тҥтінімен ҿңдеу кезінде ет пен балық
ҿнімдерінде, қҧрамында отын жағу ҿнімдерінде, қҧрамында отын жағу ҿнімдері
бар, ыстық ауамен кептіру кезінде ҿсімдік ҿнімдерінде, қуыру кезінде,
майларды бірнеше мҽрте қыздыруда ПАК (полициклды аромат кҿмірсутектері)
пен НҚ (нитрозоқосылыстары) тҥзілу мҥмкіндігі дҽлелденді.
Нитраттар, нитреттер жҽне қҧрамында азот кездесетін ҿзге қосылыстар
қазіргі уақытта экологктар мен гигинистердің назарын аударып отыр.
Себебі, зерттеу нҽтижесінде азот тыңайтқыштарын кҿп мҿлшерде
қолдану, топырақта нитрат деңгейінің артуына ҽкеліп отыр, кейіннен олар
тікелей азық-тҥлік жҽне ауылшаруашылық жем-шҿп дақылдарына кҿшіп отыр.
Сондықтан, ниттартардың тҽуліктік мҿлшерінің 80-90 % кҿкҿністер мен
кҿктердің есебін тҥседі. Нитраттардың кҿп жинақталуымен ерекшеліктерінде:
салат (3600 мг\кг) т.б.
Табиғм еттердегі нитраттардың деңгейі кҿп емес 5-20 мг \кг, балықта
оданда аз 2-15 мг\кг. Ал, шетелдік ет ҿнімдерінде ниттратар мен нитреттер
жоғарғы қҧрамда кездеседі: сан еттерде 130-300 мг\кг, ветчинада 340-570 мг\кг,
тартылған шҧжық еттерінде 50-100мг\кг, сосискаларда 120-140 кг жететіндігі
дҽлелденіп отыр.
Нитреттер қанға тҥскен соң , гемоглобинмен ҿзара ҽрекеттеседі. Қандағы
оттегі сыйымдылығының азаю салдарынан гипоксияның клиникалық картасы
дамиды.
Жедел улану ағзаға кемінде 200-300мг нитрит тҥскенде болады. Нитраттардың
1-4 грамға дейін ішке қабылданған жағдайларда жедел улану байқалады.
Тамақпен улану едҽуір таралған ауырулардың тҥрлеріне жатады.
Микробтардан келген тамақпен улану олар кейбір микроағзалармен немесе
олардың токсиндерімен
ҽкелініп, тамақ ішінде адамды жҧқпалы тҥрде
асқазанды ауыртады. Тамақ токсикоинфекциялар ағзаның қысқы мерзімде
жҧқпалы ауыруға шалдығуы. Осы жағдайда микроағзалардың кҿбиіп, кҿп
мҿлшерде микробтар мен токсиндері ішек- асқазан жолдарына тҥседі.
Кесте 1.
Азық- тҥліктен уланудың жіктелуі
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Улану тҥрлері
1. Токсикоинфекциялар

2.

Токсикоздар
а) Бактериялдық
б) Микротоксикоздар

3. Ҿсімдің ҿнімдерімен
4. Жануарлардың шыққан ҿнімдерімен

Этиологиялық фактор
1 . микробтық
Потенциялдық
–
патогендік
микроағзалар, антропатогендік т.б
тҥрлері
Botulinumшығаратын
токсиндер,
микроскопиялық
саңырауқҧлақтардың
тҥрлерін
шығаратын микротоксиндер.
2. Микробсыздар
Амигдарині
бар
маттауық
жемістердің дҽндері бар ҿсіп кеткен
картоп, фазині бар ішкі бҧршақ
Сигезатеротоксині
бар
балық:
уылдырық
шашу,
кезіндегі
балықтардың кейбір тҥрінің бауыры,
уылдырығы жҽне ҧлық бездері,
аралардың улы ҿсімдіктерін тҽтті
шырыгы жинағында араның балы.

Гинетикалық модификацияланған организмдер (ГМО) бҧлардың гендік
кодына бҿтен гендер «жабыстырылған» ағзалар болып табылады.
Мысалы: картоп генінің қатарына сарышаян генін қосу нҽтижесінде біз
ешқандай жҽндік жемейтін картоп аламыз.
Немесе, кҥнделікті пайдаланып жҥрген томатты алсақ, оған солтҥстік
камбаланың генін қосқан. Енді ол аязға тҿзімді, ҥсімиді т.б. Осындай
азықтардан пайда болатын зияндар.
1) Ҿте қауіпті аллергиялық реакциялардың пайда болуы.
2) Трансгенді ҿнімдерді пайдалану асқазанның сілемейлі қабатының қҧрлымын
бҧзады.
3) Ісік ауыруларының кҿбейуіне себеп болады. Жасушаларды мутацияға
ҧшыратады.
Қазіргі кезде азық – тҥлік экологиясының адамағзасына ҽсер
мынандай,егерде қҧс балапандарын екі ай ішінде тез оңалтып, салмақ қҧру
ҥшін жемге тҥрлі дҽмдер мен антибиотиктерді қосса адам ағзасына зиян ҽсері
ҿте кҿп.
Кесте 2
Сауалнама нәтижесі
Тамақтардың атауы
Ролтон

Тамақтар туғызатын ауырулар
Бауыр ауырулары54%
Семіру 14%
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Фаст- фуд тағамдары
Тетрапактағы сҥт

Гендық модификацияланған тамақ
Биологиялық белсенді қоспалар

Радиацияланған тағам
Ауыр металдарды кҿп мҿлшерлі
тамақ
Нитраттар кҿп кҿкҿніс

Гастрит 12%
Миға кері ҽсерін береді12%
Нейтрал10%
Семіру 85%
Нейтрал10%
Тағамға қатты ҥйрену 5 %
Антибиотиктер бауырға ҽсері 58%
Ҽсер етпейді, пайдасыда жоқ 24%
Тыныс мҥшелерінің ауыруы10%
Ішек ауырулары 8 %
Гендық мутациялар 46 %
Тҧқым қуалаушылық ауырулар 28%
Тері ауырулары 16%
Қан қысымына ҽсер 62%
Жҥрек ауырулары 25 %
Семіру 10%
Тері ауырулары 16%
Имунитетті нашарлатады 2%
Бҽрі жағынан да қауіпті 100%
Ішек аурулары 35%
Кҿз ауырулары 34%
Сҥйек ауырулары 31%
Тыныс ауырулары54%
Анемия35 %
Кҿз ауырулары 11%

Ал біз жақсы кҿретін сосисканың қҧрамында 25 пайыз – соя ақуызы, 15
пайыз – қҧс еті, 7 пайыз – мал еті, 5 пайыз – крахмал ҧны, ал 45 пайыз – малдың
терісінен, тарамыс – тамырлары мен бҥйрке бауырларынан жасалған
эмульсиядан тҧрады.
Ауыл шаруашылығындағы ластанудығ негізгі кҿздері пестициттер,
тыңайтқыштар, мал шарушылығының ағындылары жатады.
Тамаққа пестициттердің тҥсуі адамда ауру туғызады. Топыраққа жҽне
ауыл шарушылығы ҿнімдеріне фосфор тыңайтқыштарымен бірге едҽуір
мҿлшерде ауыр металдар (кадмий, кобальты, мырыш) тҥсіп жиналуы мҥмкін.
Ауыр металдардың шамамен 70% адам ағзасына тамақ ҿнімдері арқылы
тҥседі де адамдардың денсаулығына зиян келтіреді.
Микронутриенттердің жетіспеушілігі (Йод). Ол қҧрсақтағы нҽрестеден
бастап адамның кез келген жасында пайда болатын жемісау жҽне кретинизм
сияқты ақыл ой бҧзуларынан дейн ҿрбитін ауыруларға ҽкеледі.
Толықҧнды гемоглабин тҥзу ҥшін микроэлемент темір қажет, ал ол
организмге тек тамақ ҿнімдерімен жҽне аздап ауыз суымен тҥседі.
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Эритроциттердің
мҿлшері
кемуінен
пайда
болатын
гемоглабин
концентрациясының тҿмендеуін анемия немесе қан аздылыҿ деп атайды.
Мҧндайда организмде оттегінің жетіспеуі жҽне ағзаның кҿмірқышқыл улануы
пайда болады.
Кесте 3
Темірге қажеттілік
Жасы және жынысы
1-3 жас
4-6 жас
7-9 жас
Еркектер 10 -18 жас
Ҽйелдер 10 -18 жас

Темірге қажеттілік мг\ кҥн
6
6
9
15( 10- 14 жас)
19( 15-18 жас)
14(10-14 жас)
31(15-18 жас)

Темір адам организіміне негізінен еттік, балықтық, сҥттік жҽне астықтық
тағам ҿнімдерінен, сонымен қатар ҿсімдік, кҿкҿністерден тҥседі.
Ауырулардың негізгі себебі - тҧз, май, қант сияқты азықтарды
мҿлшерден тыс қолдану.
Қорытынды
Қазір ҽлемде экологиялық проблемалар ҿзінің қоғамдық мҽні жағынан алдынғы
қатардағы мҽселелердің біріне айналды.
Адамның табиғатқа ҽсері мыңдаған жылдар бойына қалыптасқан табиғи
жҥйелерді ҿзгерту, сондай – ақ топрақты, су кҿздерін, ауаны ластау арқылы
жҥзеге асуда.
Эколгиялық қауіпсіздікті сақтау ҥшін:
1. Ел экономикасына жоғары технологияларды белсенді енгізу.
2. Экологиялық қауіпсіз технологияларды пайдалану арқылы ресурстар
тиімділігін арттыру.
3. Ҧлтты сауықтыру ҥшін тамақ ҿнімдерінің сапасын бақылауды кҥшейту
ісіне ерекш кҿңіл бҿлу.
4. Таза азық – тҥлік ҿнімдер арқылы халықтың орташа ҿмір сҥру деңгейінің
ҿсуіне, гинетикалық ауытқулардың азаюына, иммунитеттің нығаюына,
денсаулықты қалпына келтіру шығындарын азайту нҽтижесінде еңбекке
қабілеттілікті арттыруға қол жеткізе аламыз.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Гринберг, М.С. Қоғамдық қауіпсіздікке
/М.С.Гринбергю – Свердловск, 1999. – 302 б.
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ҚАЗАҚ ОНОМАСТИКАСЫНДАҒЫ АНТРОПОНИМДІК ЖҤЙЕНІҢ
ҚАЛЫПТАСЫП ДАМУЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ
Бҧл мақалада қазақ есімдерінің қалыптасып дамуы кҿтеріледі. Осыған дейін
де бҧл мҽселе сҿз болған. Қазақ есімдерінің зерттелуінде зор орны бар ғалым Т.
Жанҧзақовтың есімдерді дҽуірлегені баршаға аян. Ҽр кезеңге тҽн есімдерімізді
нақты мысалдар арқылы беру – мақалаға арқау болды.
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Тҥйін сӛздер: антропоним, ҧлт болмысы, этнос,
Антропонимдер адамдардың ҿткендегі тҧрмысын, қоғамдық, ҽлеуметтік
қҧрылысын жҽне материалдық ҽрі мҽдени ҿмірдің қҧбылыстарын да кҿрсете
алады. Біз зерттеу нысанымызда тікелей қатысы бар профессор Т.Жанҧзақов
зерттеулеріне ерекше назар аудардық. Профессор Т.Жанҧзақов зерттеулерінен
бастап, кейінгі Қ.Рысбергенова, С.Оңайбаева, Ҧ.Ержанова, М.Мҧсабаева,
Б.Бияров,
З.Жанғабылова,
А.Арысбаев,
Г.Мадиева,
А.Жартыбаев,
Б.Тілеубердиев т.с.с. ғалымдардың зерттеулері қазақ антропонимиясына тҽн бір
ерекшелік ретінде оның тақырыптық шеңберінің ҿте кең екенін кҿрсетті.
Антропонимия (anthropos «кісі» жҽне onoma «ат», «есім» деген сҿзі) деп бір
тілдегі яки бір облыстағы кісі аттарының жиынтығын айтады. Жер жҥзі
халықтарының бҽрінде ҽрбір кісінің ҿзіне тҽн аты-жҿні бар. Адамзат қоғамында
есімі, аты жоқ адам кездесуі мҥмкін емес. Бірақ кейбір елдерде фамилиясыз,
фамилия иемденбейтін адамдар ҧшырасуы мҥмкін (кейбір мҽліметтерге
қарағанда , исландықтарда фамилия болмайды екен). Қазақ есімдері де санаулы
жыл ішінде тосыннан пайда бола қалмаған. Оның ҿзіне тҽн тарихы, шығу,
пайда болу жолы бар. Қазіргі есімдеріміздің ішінде сол ерте замандарда шығып,
кҿненің қарт куҽсі, жҧрнағы ретінде ҿмір сҥріп келе жатқандары да , орта
ғасырға тҽн жҽне жаңа дҽуірде жасалғандары да кҿп. Профессор
Т.Жанҧзақовтың қазақ антропонимдер қҧрлысының жаңарып, кҿбейе тҥсуіне
ҽсер еткен деп кҿрсеткен ҽлеуметтік мҽдени факторының бірі ислам дінінің
тарауымен байланысты. Ғалымның атап кҿрсеткеніндей, Х ғасырдан бастап
ислам діні қазақ даласының тҥкпір-тҥкпіріне тарп, мҥмкіндігінше сіңісе
бастайды. Сҿйтіп, мҧсылман дінінің ықпалы кҥшті болып, тҧрмыстық,
қоғамдық жағдаяттың барлық саласына ҽсерін тигізді.
Антропонимдердің этномҽдени, ҽлеуметтік мҽнін, мазмҧнын сипаттайтын
қҧжаттық қызметін анықтаудың қазіргі антропоҿзектік бағыттағы зерттеулерде
мҽні ерекше.
Мысалы, қолданудан ҽлдеқашан шығып қалған, бірақ тілімізге тҽн, жалқы есім
сҿздер антропонимияда сақталып отыр. Мҽселен, Ардақ, Байсал, Ораз, Жора,
Жекен т.б. Демек,
антропонимдер арқылы берілетін ақпаратта ҿзіндік
ерекшелік болады. Балаға ат қою ҽр халықтың ҿзіндік дҥниетанымымен, салтдҽстҥрі мен наным-сенімдермен тығыз байланысты. Мысалы қазақ халқында:
Абзал, Мақсат, Нұрлан, Айгүл, Азамат, Айбек, Дәулет, Дархан, Бексұлтан,
Айнұр, Күнсұлу, Гүлім, Сұлушаш, Гүлнар, Назгүл, Айдана т.б. кҿптеген атаулар
игі мақсатымен қойлған. Бҧл атаулардың астарында ата-анасының, ат қойған
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адамның баланың бойында осы сҿздердің мағынасында бар жақсы қасиеттері
мол азамат болсын деген арман-тілегі, ниеті жатыр.
Кейбір есімдер баланың туған уақытымен нақты жағдайымен байланысты
қойылады. Мҽселен: Наурызбай, Майгүл, Маусымжан, Маусымбай, Қазанбек,
Қаңтарбай
сияқты есімдер баланың туған
(уақытысымен) тікелей
байланыстырып қойылған. «Наурыз» мейрамы, «Жеңіс кҥні» мерекесі кҥндері
туылған балаларға да Наурызбай, Жеңіс, Жеңісхан, Жеңісбек сияқты ат
қойылады. Ал Меңгүл, Меңсұлу, Қалдыгүл, Қалдыбек сияқты есімдерінің меңі,
қалы бар нышанды балаларға қойылатыны белгілі.
Профессор Т.Жанҧзақовтың қазақ есімдерін табиғат құбылыстармен
байланысты есімдер, мал шаруашылығына байланысты есімдер, асыл
металдарға байланысты атаулар, жеміс-жидек атаулары байланысты
есімдер, туыстық атаулармен байланысты есімдер, жер-су аттарына
қойылған есімдер, түрлі тағам аттарына байланысты есімдер, тағы аңдар
мен үй хайуандары және құстарға байланысты есімдер деп, он лексикасемантикалық топқа жіктейді. Осы еңбектің жҽне содан бастау алған осы тектес
зерттеулердің ( Ж.Смағҧлова, Д.Керімбаева, Ж.Ағабекова, З.Жанғабылова т.б.)
нҽтижесінде қазақ антропонимдерінің лексика-семантикалық топтарына негіз
болған мынандай дереккҿздер мен этномҽдени факторларды кҿрсетуге болады:
1. Қазақ антропонимиясын байытудағы фольклордың орны ерекше. Кейбір
фольклорлық жалқы есімдер жоғары образдылығымен, жоғары дҽрежеде
типтене отырып, жалпыҧлттық символдарға айналады. Мҧндай фольклорлық
есімдер жалпыҧлтқа танымал болады, ҧлттық мҽдениеттің негізгі тҧжырымын
білдіреді. Мысалы: Қобыланды батыр, Қыз Жібек т.б. ертегілер мен аңызҽңгімелер кейіпкерлер аттары.
Антропонимдер адамдардың ҿткендегі тҧрмысын, қоғамдық-ҽлеуметтік
қҧрлысын жҽне материалдық ҽрі мҽдени ҿмірдің қҧбылыстарын да кҿрсете
алады. Олардың кейбір топттары қазақ ауылының ертедегі тіршілік, ісҽрекетінен жҽне шаруашылық кҥйінен мағлҧмат береді. Мҽселен, тҿрт тҥлік
малға, шаруашылық , тҧрмыстық сҿздерге байланысты есімдер. Халықтың
ҽдет-ғҧрып, тарихи дҽстҥрлері мен кісі аттарының арасында тозбас желі бар.
Кісі аттарына байланысыты жиналған мыңдаған мысалдарды жҽне есімдердің
морфемын талдап қарағанымызда, қҧрылысы, лексиклық материалы,
фонетикалық ерекшеліктері жағынан олардың ҽр кез, ҽр дҽурге тҽн екенін
бірден байқаймыз. Шындығында бҧлай болудың ҿзіндік сыры бар. Ҿйткені
ҽрбір кісі аты ҿзінің шыққан заманы мен дҽуіріне, оның тілдік заңына тікелей
байланысты. Соған орай олардың шығу себебін дҽлелдейтін алуан тҥрлі тарихи
жайлар мен сан қилы оқиғалар бары аян. Қазақ есімдерінің де ҿзіне тҽн тарихи,
шығу пайда болу жолы бар. Кісі есімдерінің шығу, қойылу тарихы ҿте кҿне
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замандарға, алғашқы рулық қоғамға барып тіреледі. Ҽуелде ру, тайпа
аттарының, сондан кейін кісі аттарын шыққаны кҥні бҥгінде ғылымда белгілі
болып отыр. К.Маркс, Ф.Энгельс неке мен отбасы қалыптасуы туралы
еңбегінде алғашқы қоғамдағы рулардың шығуын, олардың есімдерінің қойылу
тарихын ғылыми тҥрде кеңінен сипаттайды:
«Ҽрбір рудың белгілі бір есімдері немесе бірнеше ҧқсас есімдері болады,
ол есімдермен бҥкіл тайпа ішінде сол рудың ҿзі ғана пайдалана алады, ендеше
ҽрбір мҥшесінің есімі де оның қай рудың адамы екенін кҿрсетеді» - дейді
Ф.Энгельс. Осымен бірге, ертедегі рулар аттарының хайуандар аттарымен
байланысты болғанын кҿреміз. Ол туралы Ф.Энгельс: «Кейбір рулардың
аттары хайуандар аттарымен де аталатын болған. Сенеке тайпасында қасқыр, ,
аю, тасбақа, құндыз, бұғы, балықшы, кӛкқұтан, бүркіт деген сегіз ру бар
екен. Халық аузындағы аңыз бойынша, басқа рулар аю мен бҧғы атты рулардан
тараған кҿрінеді». Бҧл хайуандар аттары ҽрі сол ру басының есімдері ретінде
жҧмсалған. Кейінгі этаптарда осы ру аттары адам аттарына ауысып отырған.
Кейіннен адамдарды бір-бірінен ажырату ҥшін арнайы ат беріледі. Ол ат бала
туғаннан соң жеті кҥннен кейін қойылатын. Бастапқы кездегі аттардың ана
тіліміздің тҿл сҿздерінен қойылғандығы байқалады. Мысалы:
Бӛрібай,
Қойлыбай, Жетібай, Алтын, Күміс, Күмісбек, Бектай, Барыс, Құтжан,
Темірбек, Күнбек т.б. Байқап отырғанымыздай, бҧл есімдердің қойылуынан
этномҽдени уҽж анықталады. Атап айтқанда, ай мен кҥнге, тау мен ҿзен, кҿлге
табынып сыйынуға сҽйкес мифтік таным негізінде қалыптасқан есімдер
мыналар еді: Айсұлу, Айхан, Айдай, Күнай, Күнбек, Айкүн, Таутай, Таубай,
Кӛлбай, Кӛлтай, Бӛрібай т.б.
Бҧл жай туралы тҥркімен онмастикасын зерттеуші З.Б.Мҧхаммедова :
«древнейшими , на наш взгляд, следует считать имена, восходящие к
названиям атмосферных осадков, солнце, луны, растений, и животных» деп
жазса , ҿзбек антропонимикасы туралы Э.Бегметов: «Имена, Тангриберген,
Тангриберди, Тангриқүл, Қуанышбек, Ойзада, Ойкон связаны с культом неба,
солнца, и луны, являются ярким свидетельством поклонения и почитания
людьми этих небесных и наземных «божеств»», - дейді. Осымен байланысты
жоғарыда атап кҿрсетілген антропонимия мҽселесін тіл мен ҧлт, тіл мен
мҽдениет сабақтастығында зерттейтін жаңа бағыт, жаңа сала –
этноантронимика. Оның алғашқы ғылыми негіздері профессор Ҽ.Қайдар,
Е.Жҧбанов, Қ.Ҿміралиев, Е.Жанпейісов сияқты ғалымдардың еңбектерінен
басталады. Нақты айтқанда, этнонимдер (ру, тайпа аттары) мен
атропонимдермен
жасалған
есімдерді
ғалымдар
этноантропонимия
(ТЖанҧзақов) дап атайды.
Бҧл термин антропонимияның бір тармағы болып саналады. Тіліміздегі ру,
тайпа, халық аттары мен кісі аттарының ҿзара байланысты, ауысу процесі
тарихи – дҽуірлермен ҧштасып келе жатқан қҧбылыс.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КАЗАХСКИХ АНТРОПОНИМОВ
АННОТАЦИЯ
В этой статье рассматривается деление казахских антропонимов на эпохи,
опираясь на литературные труды различных ученых, нужда на пересмотрение
различных квалификации, разработанных исследователями. Язык и история – одно целое, и поэтому следует рассматривать
анропонимы как часть языка, которая связана с историей.
Ключевые слова: антропоним, природа нации, этнос,
Tugelbayeva S.T. upgraduate
Аktobe university named after S. Baishev
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF KAZAKH ANTHROPONYMS
ABSTRACT
The division of the Kazakh antroponimis is considered in article, taking into
consideration different literature works of scientisis. There is also a need of
reevaluation different materials clssifikations developed by explorers. Given
linguistic fact anthroponomy called periods consumed being selected concretized.
Systematic division of historical periods chosen for the future of science
anthroponyms
Keywords: antropony, nation nature, ethnos

УДК 398.1
Федак А.К., магистр.
Актюбинский университет им.С.Баишева
РУССКИЙ МАГИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР В КАЗАХСТАНЕ НА ФОНЕ
ВЗАИМОДЕЙТВИЯ РУССКОЙ И КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В статье автор рассматривает особенности и трудности развития русского
магического фольклора в Казахстане
Ключевые слова: фольклор, взаимодействие культур, межкультурное
общение.
Дружественные
дипломатические
отношения
между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан были установлены 22 октября 1992 года.
Они являются стабильными: за период новейшей истории столкновений на
национальной почве между казахами и русскими не было. Дружеские
отношения подтверждают и различные базовые документы: договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи (от 25 мая 1992 г), декларация о вечной
дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (от 6 июля 1998г),
договор о коллективной безопасности (ОДКБ). Более того, Россия и Казахстан
установили безвизовый режим. С 1 июля 2011 года на границе России и
Казахстана отменѐн транспортный контроль [1; c.216- 218].
Многовековой опыт дружеский взаимоотношений и желание народов и
лидеров страны продолжать взаимовыгодные дружеские взаимосвязи привели и
к повышению роста интереса к культуре братского народа. Так, в 2004 году был
проведѐн год России в Казахстане, а 2003 год отмечался как год Казахстана в
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России[ 2]. Таким образом, можно подытожить: дружеские отношения между
РФ и РК поддерживаются на высшем политическом уровне. Безусловно, этому
способствуют и бытовые взаимоотношения представителей тюркского и
славянского этносов. Такие хорошие связи между этносами сложились
исторически благодаря и географическому положению стран: самую
протяженную границу (около 7512 км) Россия имеет именно с Казахстаном.
Более того, граница между нашими государствами является самой протяженной
сухопутной границей на планете[3, c. 349].
На начало 2015 года русское население составляло 21,05% от населения
страны[4;c. 201]. Это доказывает, что русское население является самой
многочисленной группой неказахского населения в Казахстане. В связи с такой
многочисленностью, в Казахстане был принят ряд законов, поддерживающих
развитие русской культуры и языка. В первую очередь, этому способствует
Конституция. Согласно части 2 статьи 7 Конституции Республики Казахстан
от 1995 года, «в государственных организациях и органах местного
самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется
русский язык»[5]. Такое бережное отношение к статусу русского языка
повлияло как на сам русский, так и на казахский языки. В речи представителей
обеих культур можно встреть большое количество межъязыковых вкраплений.
Например, в казахской речи: «Ол бҧрын крупный болған» (Раньше он был
крупным). «Мен саған пошутил деп айттым ғой» (Я же сказал тебе – пошутил).
В русской речи: «Он зашел и сразу сҽлем бердi» (Он зашел и сразу
поздоровался). «Мне хабарла» (Мне сообщай. Будь на связи. Хабарлау инфинитивная форма глагола «сообщать»)[6; c. 59].
Однако взаимообогащение и взаимопроникновение культур не языковом
уровне не остановилось. Все чаще можно отметить и одобрение и образцов
традиций братского народа. Национальные праздники обоих народов не
остаются без внимания: на Наурыз казахские семьи угощают национальными
блюдами своих русских друзей, на Пасху представитель казахского этноса
имеет большой шанс получить кулич и крашеные яйца от своего русского
друга. Конечно, в данной ситуации следует отметить, что представитель
русского этноса более подвержен изменениям, ведь он находится вдалеке от
исторической родины. Тем не менее, русский народ освоился в Казахстане
благодаря правильно выстроенной политике. Все принятые меры помогают
русским сохранять не только свой язык, но и культуру.
Однако отдаленность от исторической родины приносит и свои плоды:
очень часто представители русского этноса не могут объяснить некоторые
явления и истоки собственной культуры. Особенно это касается русского
магического фольклора. В качестве примера приведем часть анализа опроса,
проведенного на территории города Актобе (Западно-Казахстанская область) в
период с 06.11.-02.12.2015 [7]. Данный опрос показывает, что процесс
взаимообмена приветствуется как представителями казахской, так и русской
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культуры. В ходе опроса были поставлены следующие задачи: 1. Выяснить,
какими знаниями о русском магическом фольклоре владеет респондент,
находясь не на исторической родине. 2. Узнать, ценит ли респондент фольклор,
использует ли его в жизни, стремится ли передать свои знания потомкам. 3.
Узнать, использует ли респондент в своей бытовой практике элементы
казахской культуры.
Следует отметить, что расшифровка записей с диктофона проходила
основываясь на фольклористический принцип передачи аутентичности.
Большинство опрошенных (около 85 %) обладают знаниями о русском
магическом фольклоре в той или иной степени. Но, к сожалению, неоспорим
тот факт, что очень часто знания родного фольклора основываются на
увиденных ранее кинофильмах и прочитанных художественных произведений,
или услышанной ранее непроверенной информации. Так, например, респондент
описывает внешность домового: «Ну я не представляю какой он… Никогда с
этим не сталкивалась. Но моя сотрудница утверждала, что она видела домового.
Она постарше немного меня… Она его имя даже называла. Не помню, как они
его зовут… Она его описывала, что он небольшого роста. Это мужчина, он в
каком-то колпачке, вообщем, что-то такое»[7].
Другим примером является описание русалки: «Ну образ… Конечно, это
красивая женщина с длинными волосами, с красивым чешуйчатым
этим…хвостом! Ну то есть как это… Ну, то что мы взяли и почерпнули из
книжек, сказок. Сами всегда читали и детям читать будем. У меня все в семье
читающие, так что это пришло к нам из книг»[7].
Реальное существование некоторых персонажей русского фольклора
активно отвергается: «… нет конечно! Про русалку не подумаю! Вообще никак
не верю. Вот во что, во что, а в русалок – нет. Может, рыбка какая в воде
проплывет, но вот русалка… Даже никогда в мыслях такого не было!»
Тем не менее, благодаря опросу, было выявлено, что на достаточно
высоком уровне практикуется бытовая обережная магия. Большинство
опрошенных респондентов в той или иной форме верят в силу сглаза и порчи
и стараются защититься: «Вообще да, в сглаз я верю. Маленьким детям булавки
прикрепляли разные или там бусинки разные вешали. Каким-то образом
пытались их защитить, оберечь». «Когда выходишь за порог, нужно говорить:
«Ангел мой, пойдем со мной. Я – впереди, ты – за мной». «Есть молитва от
порчи. В нашей семье она передалась от бабушки. Но порчу нельзя каждый
день снимать, нельзя каждый день снимать венец безбрачия…»[7].
Среди респондентов нередки случаи обращения к так называемым
«бабушкам- целительницам»: «Вот испугался ребенок и надо, чтобы он не
плакал и покрестили. Некрещеного целительница не возьмет лечить. Значит,
если крестили, но все равно какие-то тревоги, обращаешься… ты знаешь, что
бабушка добрая. Чаще это знакомая. И надеешься на то, что ради того, чтобы
ребенок рос спокойным, здоровым, идешь на это. И наперед знаешь, что вреда
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не будет. Может, это будет как на самовнушении что-то, а вот чтобы от и до
исцелить… даже врачи не всесильны. Я ходила с дочерью. Мне сказали, что
пупочная грыжа очень часто, даже говорят, что в роддоме неправильно пупок
завязывают. Мы к знакомой бабушке носили ее. Надо было сносить туда, к ней
три раза. Подряд три дня. И при возвращении от бабушки ни с кем не
встречаться, не разговаривать, и вот я за два квартала обходила, если кого-то
встречали, мы быстро пробегали, будто мы их не знаем»[7].
Особенно часто практикует обережная магия по отношению к
беременным женщинам и детям. Более того, в таких ситуациях нередки случаи
передачи информации об оберегах из поколения в поколение: «И вот в это
верилось ради ребенка. Ради спокойствия, ради здоровья ребенка. Я не думала,
я знала, что ничего такого не случится. Я наблюдала со стороны. Это было
основано на молитвах каких-то. Какие-то манипуляции руками, ничего
особенного… Мне мама советовала: «Вот беременная, потом родишь ребенка,
старайся в воскресенье не стирать, не вязать, не мазать». Это связано с тем, что
выходной день, воскресенье, для славян день, когда…. Не зря ж придумано, что
неделя рабочая, и один выходной, ради которого так построено. Такой режим
человеческий. Нам отдых тоже нужен. Может это повредит, может не повредит,
но нужно придержаться. Так у нас в семье было. Хотя бы до обеда не трогай
полы, постирать… Вот уже после обеда, когда служба в церкви пройдет, вот
потом пожалуйста. Беременность старалась сильно не афишировать, только
близкие. Это радость семейная. Начнутся лишние вопросы»[7].
Около 40% опрошенных допускают в своей бытовой практике
исполнение казахских традиций. Более того, респонденты сами подчеркивают
принадлежность исполняемых традиций к традициям казахского народа: это
отмечается благодаря использованию респондентами слов на казахском языке:
«Даже когда пришли две тети мои, ну вроде как больше меня проведать, я им
сказала «Ну пройдите, посмотрите на моего ребенка», они в один голос: «Ой, да
что там на нее еще смотреть!» Мне это понравилось. Лучше поопаситься, так
сказать. Лучше придерживаться каких-то издревле придуманных канонов. Для
ребенка хуже уж не будет. А уж как там будет, не будет?.. Я сама ради своих
детей я вот это вот старалась соблюдать. А уж если на ребенка смотрят, лучше
взять с них «кҿрімдік», чтобы на всякий случай отбить сглаз»[7].
Таким образом, исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать
следующие выводы:
1. Представители русского этноса в достаточной мере сохранили информацию
о русском магическом фольклоре. Наиболее охотно из поколения в
поколение переходят элементы обережной магии. Сами респонденты в
большинстве случаев объясняют это тем, что «все так делали и плохо от
этого не было никому». Тем не менее, передача фольклора из поколения в
поколение указывает и на тот факт, что русские относятся к своей культуре
уважительно и стремятся передать хотя бы часть своих знаний будущим
поколениям хотя бы на бытовом уровне.
91

.Бҽйішев атындағы Ақтҿбе университетінің
ХАБАРШЫСЫ №2 (52), 2016

2. Русские достаточно активно используют в своей практике элементы
казахской культуры, но чаще всего это касается элементов обережной магии,
которая также используется по принципу «хуже не будет». Но и нельзя
отрицать, что использование чужой культуры в своей практике указывает на
уважительно отношение к чужим традициям.
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ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ӘОЖ 330
Адильгереева Ж.Н. магистрант
С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті
AҚТӚБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІНІҢ
НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ
Туйіндеме
Бҧл мақалада Ақтҿбе облысы бойынша кҽсіпкерлік қызметтің дамуының
қазіргі жағдайының талдауы жҽне оны жетілдіру бойынша ҧсыныстар
қарастырылған
Кілт сӛздер : инвестиция, шағын жҽне орта кҽсіпкерлік, салық
саясаты,бизнес –инкубатор, грант.
Aқтҿбе облыcының экономикacынa кҽciпкеpлiктiң caлғaн ҥлеci жыл caйын
apтып келедi. Елбacы 2050 жылғa дейiн Қaзaқcтaндa кҽciпкеpлiктi дaмыту
елiмiз ҥшiн экономикaлық нapықтa cтpaтегиялық бacымдылық бaғыттapы
болып тaбылaтынын жҽне iшкi жaлпы ҿнiмнiң кҿлемiн 50 пaйызғa жеткiзу
қaжеттiлiгiн aтaп кҿpcеттi.
Ҿткен кезеңде кҽciпкеpлiктi қолдaуғa теңдеciз шapaлap қaбылдaнып, ол ҿз
кезегiнде шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiктi дaмытуғa қоcымшa cеpпiн беpдi.
Cонымен, еcептiк кезеңде облыcтa тipкелген шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiк
cубъектiciнiң caны 10% ҿciп 63,9 мың бipлiктi, оның iшiнде белcендi шaғын
жҽне оpтa кҽciпкеpлiк cубъектiлеpi 39,6 мың бipлiктi қҧpaды, олapдың
шығapғaн ҿнiмiнiң кҿлемi 400 млpд.теңгеге жеттi.
Шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiк cубъектiлеpiнен тҥcкен caлық жҽне бacқa дa
бюджеттiк тҿлемдеp 124,0 млpд. теңгенi қҧpaды жҽне ол 2013 жылмен
caлыcтыpғaндa 7,5% жоғapы.
Белcендi ШОК cубъектiлеpiнiң caны, мың бipлiк ШОК caлacындa жҧмыc
жacaйтындap caны (мың aдaм)
Жеpгiлiктi aтқapушы оpгaндapмен «Бизнеcтiң жол кapтacы- 2020»,
«Моноқaлaлapды дaмыту», «Жҧмыcпен қaмтудың жол кapтacы- 2020»,
«Aгpобизнеc- 2020», жҽне бacқa дa мемлекеттiк бaғдapлaмaлap бойыншa
кҽciпкеpлiктi кең кҿлемде қолдaу қapacтыpылып, белcендi жҧмыcтap жҥpгiзуде.
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2014 жылдың бacынaн беpi облыcтың «Бизнеcтiң жол кapтacы 2020»
бaғдapлaмacын дaмытуғa 4,7 млpд.теңге бҿлiнiп, олap мынa caлaлapғa
бaғыттaлды:
- пaйыздық cтaвкacын cубcидиялaуғa - 1,4 млpд. теңге;
- ШОБ неcиелеpiн кепiлдендipуге - 51,0 млн. теңге;
- бизнеcтi cеpвиcтiк қолдaуғa - 69,6 млн. теңге;
- гpaнттapды тaбыc ету - 14,0 млн. теңге;
- бизнеc объектiлеpiне қaжеттi инфpaқҧpылымды жеткiзуге 3,2 млpд. теңге.
2014 жылы 10,0 млpд. теңге кҿлемiнде облыcтық жеке кҽciпкеpлiк
cубъектiлеpiнiң 162 ҿтiнiм мaқҧлдaнды.
Бизнеcтi дaмыту ҥшiн қолaйлы жaғдaй жacaу мaқcaтындa ҥлкен жҧмыcтap
жҥpгiзiлуде. Cонымен, бҥгiнгi кҥнi облыcтa екiншi деңгейлi бaнктiң 23
филиaлы, 40-aca МКҦ, ҿңipлiк теxнопapктеp жҽне ҼКК, КҚО, КДО, ҾКП,
«Дaму» ҚДК» AҚ AФ жaнынaн кҽciпкеpлiктi қолдaу Мобильдiк оpтaлығы
қҧpылды.
ШОБ кҿпшiлiк caнын Мемлекеттiк қолдaу қҧpaлдapымен, cоның iшiнде,
жетекшi кҽciпкеpлеpдi қaмту мaқcaтындa, aғымдaғы жылы облыc aудaндapындa
ҿз бизнеciн aшу жҽне дaмыту ҥшiн кҽciпкеpлеpге қызметтiң толық aуқымын
кҿpcететiн кҽciпкеpлеp пaлaтacының ҿкiлдiктеpi мен "Дaму" КДҚ кҽciпкеpлiктi
қолдaу оpтaлықтapы aшылды.
Кҽciпкеpлiктi жaңaдaн бacтaушылapғa қaжеттi жaғдaйлapды туғызу
мaқcaтындa облыcтың aудaн оpтaлықтapындa Бизнеc-инкубaтоpлap aшу ici
қолғa aлынa бacтaды. Ондa кҽciпкеpлiкпен шҧғылдaнушылapғa кҽciптеpiнiң
aлғaшқы кезеңiнде жеңiлдiкпен ғимapaттaн оpындap беpiлiп, теxникaлық жҽне
конcультaциялық қызметтеp ҧcынылaды.
Бҥгiнгi тaңдa облыcтың Ойыл, Мҽpтҿк жҽне Ыpғыз aудaндapындa Бизнеcинкубaтоpлap жҧмыc жacaйды, 2014 жылы Aлғa aудaнындa Бизнеc-инкубaтоp
aшылды.
Инвеcтоpлapғa aқпapaттық-конcультaциялық қолдaу кҿpcететiн бipыңғaй
бизнеc-инфpaқҧpылымын қҧpу, cонымен қaтap pҧқcaт қҧжaттapын қapaу жҽне
aлу меpзiмдеpiн қыcқapту мaқcaтындa ҥcтiмiздегi жылы Aқтҿбе қaлacындa
Инвеcтоpлapғa қызмет кҿpcету оpтaлығын қҧpу жоcпapлaнып отыp. Бҧл
оpтaлықтa қapжы оpтaлықтapы мен pҧқcaт қҧжaттapын беpетiн мемлекеттiк
мекемелеpдiң ҿкiлдеpi оpнaлacтыpылып, кҽciпкеpлеpге «бip теpезе» қaғидaты
бойыншa конcультaциялық қызметтеp кҿpcетiлмекшi.
Оcылaйшa, қҧpылғaлы отыpғaн оpтaлық облыcтa кейбip ҽкiмшiлiк
кедеpгiлеpдi жойып, кҽciпкеpлiктi дaмыту белcендiлiгiн apттыpуғa мҥмкiндiк
беpедi.
Облыcтa бизнеc-жaғдaйды жaқcapту ҥшiн 2014 жылы облыc ҽкiмдiгi
Aқтҿбе облыcының кҽciпкеpлiк пaлaтacы жҽне «Дaму» КДҚ» AҚ AФ-мен
облыcтa кҽciпкеpлiктi қолдaу жҽне дaмыту мҽcелелеpi бойыншa бipқaтap
Мемоpaндумғa қол қойды [1].
Кеcтеден кҿpiп отыpғaнымыздaй, aудaндap бойыншa ШОК cубъектiлеpiнiң
кҿбici Aқтҿбе қaлacындa 51,5 мың бipлiк, Мҧғaлжap aудaнындa – 2,1 мың
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бipлiк, Aлғaдa – 1,5 мың бipлiк, Xpомтaудa – 1,5 мың бipлiк жҽне Шaлқap
aудaнындa – 1,4 мың бipлiк.
Ең aзы Ыpғыз (452 бipлiк ) жҽне Ойыл (534 бipлiк ) aудaндapынa келедi
(кеcте 1).
Кеcте 1 -2014 жылғa aудaндap кеciндici бойыншa шaғын жҽне оpтa
кҽciпкеpлiктiң дaму кҿpcеткiштеpi

2014 ж.

2013
жылғa
%

2014 ж.

2013
жылғa
%

Ӛнiм кӛлемi
(тaуapлеp мен
қызметтеp)
(млн. теңге)
2013
2014 ж.
жылғa
%

778
1502
633
452
626
689
998
2059
1163
534
1477
1403
51571
63895

97,0
109,2
116,4
106,6
105,2
108,5
102,7
99,0
106,2
98,0
107,3
111,2
104,2
104,5

6 198,0
4 969,0
3 856,0
1 797,0
4 146,0
5 335,0
5 691,0
7 656,0
3 920,0
3 527,0
5 316,0
8 903,0
96 732,0
158 046,0

101,6
102,4
105,3
102,6
100,3
100,9
101,3
103,1
102,8
100,6
104,7
101,5
103,8
103,2

4 251,6
7 677,4
3 050,0
561,0
6 231,1
2 271,8
7 415,9
12 701,1
3 900,3
667,9
5 456,6
9 799,8
87 848,5
151 833,0

Cубъектiлеp caны
(бipлiк)

Aдaмдap caны
(aдaм)

Aудaндap

Ҽйтекеби
Aлғa
Бaйғaнин
Ыpғыз
Қapғaлы
Қобдa
Мҽpтҿк
Мҧғaлжap
Темip
Ойыл
Xpомтaу
Шaлқap
Aқтҿбе қ.
Бapлығы

101,2
105,8
136,2
103,4
108,4
102,8
109,2
107,0
143,6
109,0
102,7
100,8
103,0
105,1

Еcкеpту, ҚP cтaтиcтикaлық aгент мҽлiметтеpi негiзiнде aвтоpмен еcептелген

Оcы кезеңге cубъектiлеp caны бойыншa ең кҿп ҿciм беpген Бaйғaнин – 16,4
%, Шaлқap – 11,2 %, Aлғa – 9,2 % aудaндapы.
Aлaйдa, Ҽйтеке би aудaнындa 3,0 %, Ойыл - 2,0 % и Мҧғaлжap aудaнындa
- 1,0 % тҿмендедi.
Тipкелген шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiк cубъектiлеpiнiң жaлпы caнындaғы
жҧмыc жacaйтын шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiк cбъектiлеpiнiң ҥлеci бойыншa
aудaндapды жiктеп шығуғa болaды. Оcы кҿpcеткiштiң деңгейi неғҧpлым
жоғapы болca, aймaқтa бизнеc жҥpгiзу жaғдaйлapы cоғҧpлым жaқcы болмaқ.
2014 ж. қоpытындыcы бойыншa ҽpбip 1000 тҧpғынғa оpтa еcеппен 61
кҽciпкеpлiк cубъектiciнен келедi, 2013 жылмен caлыcтыpғaндa ҿciм 2 бipлiк.
Облыc aудaндapындa бҧл кҿpcеткiш 25-35 бipлiктi қҧpaды, aл Aқтҿбе
қaлacындa – 99. Шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiкте жҧмыc жacaйтын aдaмдap
caнының меншiк тҥpлеpi бойыншa ҿciмi 2013 жылмен caлыcтыpғaндa келеciдей
жaғдaймен cипaттaлaды [2]. ( 2-кеcте).
Кеcте 2 -Шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiкте жҧмыc жacaйтын aдaмдap
caнының меншiк тҥpлеpi бойыншa бҿлiнуi
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мың aдaм

2013 ж.
caны
ҥлеci, %

Кӛpcеткiштеp

2014 ж.
caны
ҥлеci, %

ШОК caлacындaғы aдaмдap caны, мың aдaм,
153,2
100,0
158,0
оның iшiнде:
Зaңды тҧлғaлapдa
84,4
55,1
87,9
Шapуa қожaлықтapындa
24,2
15,8
24,3
Жеке кҽciпкеpлiкте
44,6
29,1
45,8
Еcкеpту ҚP cтaтиcтикa aгенттiгiнiң мҽлiметтеpi бойыншa aвтоpдың еcептеуi

100,0
55,6
15,4
29,0

Aтaлмыш caлaдaғы жҧмыc жacaушылap caны бойыншa ең кҿбi зaңды
тҧлғaлapдa - 87,9 мың aдaм немеcе 55,6 %, aл жеке кҽciпкеpлiк жҽне шapуa
қожaлықтapындa 45,8 мың aдaм (29,0 %) жҽне 24,3 мың aдaм (15,4 %).
2014 жылы шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiктiң 115 ныcaны қҧpылып, 1,7 мың
жҧмыc оpны aшылды (3- кеcте).
Кеcте 3-Шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiк cубъектiлеpiмен енгiзiлген ныcaндap
Ныcaндap, бipлiктеp
Жҧмыc оpындapы, бipлiктеp
Aудaндap
Ҽйтекеби
8
43
Aлғa
15
207
Бaйғaнин
5
11
Ыpғыз
3
25
Қapғaлы
17
79
Қобдa
6
45
Мҽpтҿк
11
54
Мҧғaлжap
2
30
Темip
10
111
Ойыл
3
9
Xpомтaу
9
25
Шaлқap
16
50
Aқтҿбе қ.
10
967
Бapлығы
115
1656
Еcкеpту ҚP cтaтиcтикa aгенттiгiнiң мҽлiметтеpi бойыншa aвтоpдың еcептеуi
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Жоғapыдa 3 - кеcтеден кҿpiп отыpғaнымыздaй, қҧpылғaн жҧмыc
оpындapының ең кҿп бҿлiгi Aқтҿбе қaлacынa (967 жҧмыc оpны), Aлғa (207)
жҽне Темip (111) aудaндapынa келедi
Шaғын жҽне оpтa кҽciпкеpлiк cубъектiлеpiнен тҥcкен caлықтық
тҥciмдеpдiң жaлпы caлықтық тҥciмдеpдiң 22,1 % қҧpaйды немеcе 2013 жылмен
caлыcтыpғaндa 5,4 ҿcкен
Кҽciпкеpлiк дaмуының негiзгi шapттapының бipi мемлекет тapaпынaн
шaғын жҽне оpтa бизнеc cубъектiлеpiн қapжылaй қолдaу болып тaбылaды.
Бизнеcтiң ҽлеуметтiк cеpiктеcтiгiне еpекше кҿңiл бҿлiнуде. Оcылaйшa,
2014 жылы «Қaзaқойл Aқтҿбе» ЖШC «Apaй» жобacын icке acыpды. Жобa
aуқымындa Мҧғaлжap aудaнының 57 тҧpғыны бизнеcтi дaмытуғa 850,0 мың
теңгеге дейiнгi мҿлшеpде қaйтapымcыз aқшaлaй гpaнттapдың иегеpлеpi
aтaнды.
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Жеке кҽciпкеpлiк cубъектiлеpi қоғaм aлдындa ҿзiнiң коpпоpaтивтi
ҽлеуметтiк жaуaпкеpшiлiгiн
қaлыптacтыpу жҽне apттыpуғa бaғыттaлғaн
«Пapыз» pеcпубликaлық конкуpcынa кҽciпкеpлеpдi қaтыcтыpу бойыншa
ҧйымдacтыpылғaн жҧмыc жҥpгiзiлуде.
Бiздiң облыcтaн 31 кҽciпоpын қaтыcты. Aлғaш pет «Ҥздiк ҽлеуметтiк
жaуaпты кҽciпоpын» номинaцияcындa Гpaн-пpидi «CНПC-Aқтҿбемҧнaйгaз»
AҚ компaнияcы жеңiп aлды.
«CНПC-Aқтҿбемҧнaйгaз» AҚ
1997 жылдaн бacтaп 2014 жылдың
қapaшacынa дейiнгi кезеңде демеушiлiк-қaйыpымдылық caяcaтынa 8378 млн.
теңге бҿлдi [3].
Қолданылған әдебиеттер тізімі
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In this article considered analysis of entrepreneurial activity to on the
Aktyubinskoy area and way its perfection
Keywords: investment, small and middle business, tax policy, business of
inkubator, underback.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ТУРИЗМА
Аннотация
В статье рассматривается молодежный туризм, который сейчас
приобретает большую популярность. Молодежный туризм развивает наиболее
динамический и активный элемент производительных сил региона и потому
способствует повышению ресурсного потенциала территории в целом.
Ключевые слова: Молодежь, туризм, дестинация, рафтинг
В наши дни передвижение людей в туристских целях охватило все страны
земного шара, и благодаря этому контакты между людьми из разных стран
стали повседневной реальностью. В результате – сейчас туризм является одним
из самых динамично развивающихся видов международного бизнеса [1].
Туристские компании обеспечивают быстрое перемещение в любой конец
света, позволяя решать деловые вопросы; большая часть путешествий связана с
потребностями людей в релаксации и улучшении здоровья, в удовлетворении
познавательных потребностей.
В системе мирового туристского развития особое и значительное место на
сегодняшний день отводится молодежному туризму. Во всей системе мирового
туризма доля молодежного туризма ежегодно увеличивается на 1,5%.
Значительно изменилась и структура возрастного состава туристских потоков.
Теперь доля путешествующих лиц до 30 лет занимает более 40 % турпотоков.
Под определение «молодежный туризм» попадает особый вид
путешествий, иногда молодые люди предпочитают отдыхать большими
компаниями, объединенных общей целью и хотят познать мир. В случае если
говорить о молодежном туризме, следует особо отметить, что именно эта сфера
путешествий является весьма перспективной. Главной целью молодежного
туризма является познание мира, весьма полезны и популярны поездки по
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своей стране. Потрясающие перспективы, раскрывающиеся в поездке, дают
возможность познать историю и много нового.
Молодежный туризм развивает наиболее динамический и активный
элемент производительных сил региона и потому способствует повышению
ресурсного потенциала дестинации в целом. Молодежь - это фактор
социальных перемен, инновационная сила. Это не только объект воздействия со
стороны общества и государства, но и потенциально наиболее энергичный и
новаторский субъект общественного развития.
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет как одна из социально незащищенных
групп в полной мере подвержена воздействию негативных факторов внешней
среды. Урбанизация, ограниченные возможности для полноценного развития и
реализации своего потенциала, гиподинамия и другие стрессовые ситуации
вызывают
повышенную
потребность
у
молодѐжи
в
доступных
оздоровительных, рекреационных, развлекательных услугах. Решение этой
проблемы наряду с духовным оздоровлением нации является одной из
стратегических задач, как на федеральном, так и на региональном уровне. В
этой связи является актуальной задача разработки особого подхода к
организации туристского обслуживания молодежи.
Молодежный туризм – это спорт, здоровье, активный досуг, возможность
лучше узнать историю, географию Казахстана, прямой путь к воспитанию
молодых казахстанцев патриотами и гражданами своей страны. Молодежный
туризм дает возможность проявить себя, научиться принимать решения, стать
настоящим лидером. Большинство подростков в нашей стране имеют слабое
здоровье, юноши физически не подготовлены к службе в армии. Исправить это
положение может, опять-таки, туризм. В походах происходит закаливание
организма, физические нагрузки восстанавливают и укрепляют здоровье.
Туризм – это панацея от многих бед современности. Если молодой человек
выбирает туризм, значит, он говорит «нет» наркотикам, алкоголю, пассивному
образу жизни.
Настоящий бум развития молодежного туризма в нашей стране был в 30-е
и 60-е годы прошлого века. Туристские секции и клубы работали на всех
крупных предприятиях, в ВУЗах, во всех городах; по всей стране работали
доступные туристские базы. Без преувеличения можно сказать, что миллионы
молодых людей имели возможность лично увидеть и полюбить свою страну.
Туризм активно влияет на развитие хозяйства, на структурную перестройку экономики и смену приоритетов, в т.ч. социальных, увеличивая вклад в
общее экономическое благосостояние населения. В системе мирового
туристского развития особое и значительное место на сегодняшний день
отводится молодежному туризму. Во всей системе мирового туризма доля
молодежного туризма ежегодно увеличивается на 1,5%. Значительно
изменилась и структура возрастного состава туристских потоков. Теперь доля
путешествующих лиц до 30 лет занимает более 40 % туристических потоков.
Сфера деятельности молодежного туризма сегодня является по сути
бесхозной. Нет ни одного ведомства, которое занимается туризмом в ком99
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плексе, нет реальной поддержки молодежи, в ее стремлении узнать свою
страну, нет стимулов для занятий туризмом и нет и системы льгот для
молодежи. Сейчас в стране проживает примерно 28 млн. молодых людей в
возрасте от 16 до 30 лет, но туризмом занимается примерно 0.3 млн. [2].
В настоящее время отсутствует комплексный подход к развитию туризма в
стране (в 90-е годы руководство туризмом было разведено по 14 ведомствам и
частному капиталу). Количество молодых людей знающих свою страну и
имеющих навыки жизни в природной среде сократилось на несколько
порядков. Туризм как отрасль экономики Казахстана, не занимает лидирующих
позиций среди других стран (в 2012 г. в Казахстане побывало 2.5 млн.
иностранных туристов, а во Франции 80 млн. туристов). Опыт и технологии в
области развития туризма, накопленный за последние 80 лет, практически не
востребован. Кроме того, из-за слабой туристкой инфраструктуры и отсутствия
туристских кадров, Казахстан теряет средства сопоставимые с доходами в
нефтяной и газовой промышленности.
Существует концепция, что молодые люди на этапе своего жизненного
пути до 25 лет, пока не завели семью и детей, должны посмотреть мир,
совершить путешествия, узнать, как живут другие народы. Это поможет им
выбрать правильный путь в жизни, сформировать собственные жизненные
принципы. Путешествия для молодежи — это стиль жизни развитого
социального общества.
В наши дни многие люди в возрасте до 26 лет могут позволить себе хотя
бы раз в 1-2 года совершить какое - либо путешествие, в том числе и в рамках
высшего образования.
Такие молодежные туры получили большое распространение. Они
фактически составляют особый вид туризма по его особенностям организации
и исполнения [3].
Перспективность и популярность молодежного туризма в настоящее время
в мире явно растет. В соответствии с существующими данными в рамках
молодежного туризма возраст обычно составляет от двадцати до двадцати пяти
лет. И количество туристов неизменно увеличивается, особенно в странах
Европы, что обусловлено стабильной экономической ситуацией этих
государств.
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Рисунок 1. Виды молодежного туризма
Примечание- составленно автором на основе анализа источника [4]
К понятию молодежный туризм можно отнести следующие виды
деятельности молодежи: профильные лагеря, волонтерская деятельность,
стажировки,
экскурсии,
туристские
соревнования
и
мероприятия,
экстремальные виды деятельности в природной среде: спортивный туризм,
альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование, рафтинг.
Путешествия для молодежи - это стиль жизни развитого социального
общества. Существует концепция, что молодые люди на этапе своего
жизненного пути до 25 лет, пока не завели семью и детей, должны посмотреть
мир, совершить путешествия, узнать, как живут другие народы. Это поможет
им выбрать правильный путь в жизни, сформировать собственные жизненные
принципы. Студентам дневных образовательных учреждений и нестуденческой
молодежи до 25 лет повсеместно предоставляются существенные льготы для
совершения путешествий, устанавливаются пониженные тарифы на перевозку
практически всеми видами транспорта (но в туристском или экономическом
классе), на проживание в специальных молодежных общежитиях (хостелях), на
посещение музеев, аттракционов и тематических парков. Более того, им дается
особая скидка в цене, а иногда вовсе предоставляется возможность бесплатно
позвонить родителям.
Существует концепция, что у молодежи более свободный режим жизни в
смысле наличия времени на отдых и путешествия, они имеют
продолжительные каникулы в зимнее и летнее время. Студенты путешествуют
группами в сопровождении преподавателя или работника образовательного
учреждения. Нередко студенты объединяются в небольшие группы 3--5 человек
и самостоятельно совершают достаточно протяженные путешествия по стране
и за рубежом. Примечательно, что сопровождающему лицу также
предоставляются определенные скидки. Организацией льготного режима для
путешествий занимаются международные молодежные организации. Например,
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организация путешествий для молодежи входит в функции Federation of
International Youth Travel Organisation - Международной федерации
организаций молодых путешественников. Федерация создана в 1951г., штабквартира находится в Копенгагене, функционирует федерация под эгидой
ЮНЕСКО.
ISIC и другие международные удостоверения для молодежи
Молодежь и студенты - самая путешествующая часть населения земного
шара. Вместе с тем представителей этой категории никак не назовешь людьми
состоятельными [5].
Студенты-путешественники - это:
-Экономные
потребители,
пользующиеся
специализированными
туристскими продуктами, услугами и маршрутами, соответствующими их
индивидуальным потребностям, интересам и кошельку;
- Часто путешествующие потребители, выезжающие на учебу или на
каникулы;
- Независимые туристы, предпочитающие более гибкие цены;
- Предприимчивые, для которых путешествия составляют неотъемлемую
часть их жизненного опыта;
-Верные потребители, преданные компаниям, предоставляющим
качественные продукты и услуги по приемлемым ценам;
Всю свою молодость нужно прожить так, чтобы в глубокой старости было
что вспоминать. А отличный молодѐжный отдых и путешествия являются
очень запоминающимися моментами.
Туризм – это спорт, здоровье, активный досуг, возможность лучше узнать
историю, географию, душу Казахстана, а это – прямой путь к воспитанию
молодых казахстанцев патриотами и гражданами своей страны.
Изучив эту тематику можно сделать следующие выводы:
Во-первых, в Казахстане молодежный туризм начал развиваться
относительно недавно, и число молодых путешественников, как и число
предложений именно для них от мировой практики пока далеки. Правда,
учитывая существующие темпы развития, перспективы здесь у Казахстан очень
неплохие. По словам Бориса Самарянова, генерального директора
туристической компании STAR Trаvel, специализирующейся на студенческом и
молодежном туризме в Казахстане, в 2015 году за границу по студенческой
визе отправилось, как минимум, 150 тыс. человек, что на 25% больше, чем в
2014.
Во-вторых, в Казахстане выездной туризм превышает въездной – деньги
утекают за границу. Молодежь стремиться отдохнуть за рубежом, поскольку на
наших курортах пока не созданы такие «тусовочные центры», как, допустим, в
той же Турции или Тунисе, Греции или Испании. Причем, самыми
популярными среди молодежи являются курорты именно Турции (Мармарис и
Шарм-эль-Шейх), Туниса (город Сусс) и Испании (Ибица). А наши курорты
молодежь привыкла считать «совком», потому что условия во многих
молодежных лагерях не совсем подходящие для молодежного отдыха. Да и нет
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особой рекламы для привлечения молодежи на наши курорты, так сказать
отсутствует культура путешествий для молодых по России. Об этих проблемах
говорят эксперты в туристской области [5].
В-третьих, с ростом благосостояния страны, молодежь всѐ больше
начинается интересоваться образовательным туризмом за границей и
волонтерской деятельностью. Появляются туроператоры, организующие туры
для молодежи, как по Казахстану, так и за рубеж. Их мало, но они есть:
«Молодежный центр «Юность», компания «Студентур», компания "Columbus
Travel", компания «Светлана- Актобе», компания Travelmart, STAR Travel,
«Nomad Трэвел».
Также в нашей стране укрепляются Международные молодежные
организации, волонтерские лагеря, осуществляющие обменные программы,
создаются дешевые хостэлы для молодых путешественников. Кроме того, в
Казахстане для удобства и уменьшения затрат на путешествия за границу
действует специальная скидочная карточка ISIC.
Но, как ни крути, всѐ упирается в деньги и разумное их распределение. Это
и инвестиции государства и деньги родителей, которые хотят, чтобы их чадо
повидало мир и выросло гармоничной смелой личностью.
В-четвертых, в Актобе, исходя из исторических, культурных особенностей
города, коммерческий молодежный туризм получил огромное развитие. В
свою очередь, сегодня в Алматинской области, активно действуют такие
молодежные организации, как Станция юных туристов, Туристский клуб
«Мирас-память» и др.объединения. Таким образом, перспективы развития
молодежного туризма в нашем регионе вполне оптимистичны.
В-пятых,
протекционная политика государства обещает улучшить
ситуацию в молодежном туризме Казахстане. Целенаправленные инвестиции со
стороны государства в туристскую инфраструктуру страны позволят увеличить
приток иностранных путешественников, а значит увеличить доходные статьи
бюджета страны; позволят укрепить положительный образ Казахстан в глазах
мирового сообщества.
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ЖАСТАР ТУРИЗМІ БОЛАШАҒЫ БАР ТУРИЗМНІҢ БІРІ РЕТІНДЕ
Бҧл мақалада танымдылығы артып келе жатқан жастар туризмі
қарастырылады. Жастар туризмі аймақтың ҿндірістік кҥштерінің ырғақты жҽне
белсенді элементтерін дамытатындықтан толықтай аймақтың ресурстың
ҽлуетінің жоғарлауына ҽсер етеді.
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The article is about youth tourism, which now becomes very popular. The youth
tourism develops the most dynamic and active element business efforts and therefore
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
Тҥйіндеме
Мемлекеттік басқаруды жетілдіру ең алдымен экономикалық жҽне
қҧқықтық базаны реформалауға тҽуелді болып келеді. Сондықтанда
мемлекеттік басқарудың ҿзекті мҽселелері мемлекеттік қызметкерлердің жаңа
элитаны қалыптастыру жҽне шетелдік озық технологияларды отандық
тҽжірибеде пайдалану болып табылады.
Кілт сӛздер: Мемлекеттік қызмет, БҦҦ, аймақ, қҧқық, шенеунік,
ҽлеуметтік институт, қҧқықтық институт.
Республикамызда табысты жҥзеге асырылып жатқан мемлекеттік қызмет
жҥйесінің
реформасы
Қазақстан
Республикасы
Ҥкіметінің
басым
бағыттарының бірі болып табылады. Мемлекеттік қызметті жетілдіру
мҽселелері кез-келген мемлекет қҧндылықтары бағыныстылығында маңызды
орын алады. Ҿйткені, мемлекеттік қызметті дҧрыс ҧйымдастыра білуден,
шенеуніктердің кҽсібилігі мен біліктілігінен мемлекеттің ҽлеуметтікэкономикалық жағдайын жақсартуға бағытталған реформалар да нҽтижелі
болмақ.
Біздің республикамызда соңғы онжылдықтар кҿлемінде мемлекеттік
қызмет жҥйесін реформалау бойынша іс жҥзінде айтарлықтай тҽжірибе
жинақталды. Мемлекеттік қызметті реформалауда оның тиімділігін
арттырудың қажетті шарты ретіндегі ашықтық пен жариялылыққа ерекше ден
қойылып отыр, бҧл - кірістер туралы декларациялар ҧсыну, ақпаратты міндетті
тҥрде бҧқаралық ақпараттық қҧралдар бетінде жариялау арқылы конкурстық
іріктеу жҥргізу, «сенім телефоны» тҽжірибесін енгізу жҽне т.б.
Еліміз аталған мҽселеде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізсе де,
олармен шектеліп отырған жоқ. Мемлекеттік қызметтер сапасын жақсарту,
мемлекеттік қызметшілерді қабылдау мен олардың қызмет баспалдағымен
жылжуы, еңбектерін ынталандыру жҽне жауапкершіліктерін арттырудың
неғҧрлым оңтайлы жҥйесін іздестіру бойынша жҧмыстар атқарылуда.
Халықаралық ҧйымдар мен сарапшылардың бағалауы бойынша Қазақстан
мемлекеттік қызметті реформалау саласында ҿзінің заңнамасы мен ҥдерістерін
халықаралық стандарттарға жақындатып, жоғары нҽтижелерге қол жеткізді.
Ал, кҥтілетін нҽтижелерге келетін болсақ, біздің ойымызша, олар бҽріне
аян - бҧл мемлекеттік басқарудың оңтайлы жҥйесін қҧру жҽне халыққа
кҿрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту [1].
Сонымен бірге, мемлекеттік қызметшілердің кҽсібилігі мен қызметінің
тиімділігіне кері ҽсерін тигізіп, қоғамның мемлекеттік билік институтына деген
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сенімін тҿмендетіп, жалпы алғанда, ел экономикасының дамуы мен бҽсекеге
қабілеттілігінің артуына кедергі болып отырған бірқатар проблемалар да орын
алады. Бҧл - мемлекеттік қызметтің корпоративтік сектормен салыстырғанда
бҽсекеге қабілеттілігінің тҿмендігі, кадрлардың тҧрақтамаушылығы мен
олардың саяси басшылық ауысқан жағдайларда қызметтерін ауыстыруы,
мемлекеттік қызметшілердің ҿз қызметтерін адал жҽне ҽділ атқаруына
мотивацияның тҿмендігі, мемлекеттік аппараттың шамадан тыс кҿп болуы мен
функциялардың қайталануы, басқару мҽдениетінің тҿмендігі мен тҿрешілдік,
сондай-ақ ҧсынылатын мемлекеттік қызметтер сапасының тҿмендігі.
Мемлекеттік қызметті жетілдіру шарттарының біріне, біздің ойымызша,
мемлекеттік қызметтің кадрлық қҧрамын дарынды, болашағы бар, жоғары
білімді адамдармен толықтыру.
Мемлекеттік қызметшілерді қызмет баспалдағымен жылжуында, жуырда
Мемлекет Басшысы атап ҿткен, «орталық- ҿңір» бағыты бойынша
ауыстырудың маңыздылығы артып отыр. Президенттің аталған тапсырмасын
орындау мақсатында ҿңіріміз ҿзінің кадрлық қҧрамын орталық мемлекеттік
органдардан ауысқан ҥш мемлекеттік қызметшімен толықтырды.
2016 жылдың 1 қаңтарынан «5 институттық реформаны жҥзеге асыру
бойынша 100 нақты қадам» – Ҧлт жоспарын орындаудың практикалық кезеңі
басталды.
Мемлекетті, экономика мен қоғамды дамыту ҥшін қағидатты жаңа
қҧқықтық орта қалыптастыратын 59 заң кҥшіне енді.
Осы жаңғыртуларға шешуші рҿл беріліп отыр. Олар Қазақстанды, оның
экономикасын, мемлекет пен қоғамды ҿзгертетін тарихи міндеттер кешенін
шешуге даңғыл жол салады.
Олар планетадағы аса дамыған мемлекеттерді біріктіретін Экономикалық
ынтымақтастық жҽне даму ҧйымының стандарттарына сҽйкес келетін елді
дамыту, экономикалық ҿсім мен барлық қазақстандықтардың ҿмірін жақсарту
ҥшін жаңа лайықты жағдайлар қалыптастырады.
2015 жылдың бірнеше айының ішінде ғана Бес институттық реформаның
басталуын заңнамалық жҽне ҧйымдастыру тҧрғысынан қамтамасыз ету
бойынша орасан зор жҧмыстар атқарылды.
Бес
институттық
реформа
Қазақстан
экономикасы
жаһандық
экономикалық қиындықтардың кҥшті ықпалын сезініп отырған қазіргі кезеңде
ерекше маңызды.
Бірінші реформамыз «Мемлекеттік қызмет туралы» жаңа Заң негізінде
мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыруға бағытталған.
Мемлекеттік қызметтің реформасын біз алғашқы заңнамалық акт –
Президенттің «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет туралы» заң
кҥші бар Жарлығы қабылдануының 20 жылдығы тҧсында жҥзеге асыра
бастауымыздың нышандық мҽні бар.
Қазір қазақстандық мемлекеттік қызметті дамытудың жаңа кезеңі бастау
алды.
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«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет туралы» жаңа заңы
2016 жылдың қаңтарынан бастап қабылданды. Жаңа заң 72 баптан тҧрады
(ағымдағы заңда барлығы 30 бап бар). Енді жаңа заңның арқасында елімізде
сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді кҥрес жҥргізілетін болады. Мысалы, 2016
жылдан бастап, мемлекеттік қызметке жаңадан келгендер меритократия
талаптарына сҽйкес, ҿздерінің мансап жолын ең тҿменгі лауазымнан бастайтын
болады. Олар бҧл ҥшін заңнамаларды білетіндіктері жҿнінде арнайы
тестілеуден жҽне қызметі бойынша ҽңгімелесуден ҿтеді. Ал сынақ мерзімі
«3+3» формасында болады. Яғни, ҥш ай жҽне алты айдан кейін жҧмыстарына
қатысты қорытынды жасалады [2].
Сонымен қатар, ол жаңа заңға сҽйкес қызмет бабымен басқа ҿңірге
ауысқан ҽкімшілік-мемлекеттік қызметкерлердің ҿздеріне берілетін қызметтік
баспанасын енді жекешелендіре алмайды.
Жаңа заң бойынша зейнеткерлік жасқа жеткен мемлекеттік
қызметкерлердің қызметтен босатылуы мҥмкін екендігін айтты. Алайда, жҧмыс
беруші онымен бір рет, 1 жыл мерзімге ғана еңбек келісім-шартын жасауға
қҧқылы.
Сондай-ақ, жаңа заңға сҽйкес, ҽскер қатарына шақырылған мемлекеттік
қызметкердің жалақысы сақталмағанымен жҧмыс орны сақталатын болады.
Тағы да айта кеткен жҿн, жаңа жылдан бастап, «Б» корпусының кадрлық
резервті қалыптастыру институты таратылады. Ал «А» корпусының кадрлық
резервті қалыптастыру институты сақталады.
Осылайша, тек мемлекеттік қызмет жҥйесі ғана емес, сондай-ақ,
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл танытатын, яғни жемқорлық кҿріністерінің
барынша алдын алуға бағдарланған жҥйе де жаңғыртылып отыр.
Мемлекеттік қызметтің жаңа мансаптық моделі мемлекеттік орган
қызметкерлері арасында жоғарғы бос лауазымға тек ішкі конкурспен, ал
тҿменгі лауазымдарға тек жалпы конкурс арқылы ғана тағайындалуды кҿздейді.
Егер республика кҿлемінде айтатын болсақ, ҿткен жылы министрліктерде,
олардың ведомстволарында жҽне жергілікті атқарушы органдарында орта
есеппен 828 азамат ашық конкурссыз ішкі ауысу тҽртібі арқылы тағайындалған.
Қазіргі таңда мҧндай ауысулар мҥмкін емес. Аталған жаңашылдықтың тағы да
оң тҧсы ретінде мемлекеттік қызметшінің ішкі конкурстан ҿту кезіндегі
ҥміткердің кҥшті немесе ҽлсіз жақтары мҽлім екендігін айтуға болады. Осындай
мансаптық модель арқылы жас мемлекеттік қызметшіге аса маңызды болып
табылатын психологиялық тҧрғыда бейімделуіне ҽрі оның кҽсібилігінің
артуына, болашаққа сенімді тҥрде қарауға жҽне мемлекеттік қызмет аясында
ҧзақ мерзімді мансаптық ҿсуді жоспарлауға ҿз септігін тигізеді.
Екіншіден, барлық мемлекеттік қызметшілерге жеке жҧмыс жоспарлары
бекітіліп, сҽйкесінше тоқсан жҽне жыл сайын бағаланатын болады. Нақтылап
айтар болсақ, «Б» корпусындағы қызметшілерді бағалау кезінде бағалаушы
ретінде тікелей басшы, бағынысты қызметкерлер жҽне ҽріптестер қатысады.
Сондай-ақ, басшыны бағалауда тек басшылардың пікірі ғана емес, сондай-ақ,
ҽріптестер мен қоластындағы бағынысты қызметкерлердің де пікірлері
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ескеріледі. Тағы бір ескеретін жайт, аталған бағалау нҽтижелері еңбекақының
кҿлеміне тікелей ҽсерін тигізеді [3].
Қызметке алғаш рет кірген мемлекеттік қызметшілер ҥшін олардың
атқаратын мемлекеттік лауазымдарына сҽйкестігін тексеру мақсатында 3 ай
сынақ мерзімі белгіленеді. Сынақ мерзімінің нҽтижесi қанағаттанарлықсыз
болғанда, сынақ мерзімі мемлекеттік лауазымға тағайындау қҧқығы бар
лауазымды адамның не органның шешімі бойынша кейіннен қайта
ҧзартылмайтын ҥш айға ҧзартылады. Бҧл ҿз кезегінде, кадрлардың
тҧрақсыздық деңгейін тҿмендетеді.
Сынақ мерзімі кезеңінде мемлекеттік ҽкімшілік қызметке алғаш рет кірген
мемлекеттік қызметшілерге тҽжірибелі мамандар арасынан тҽлімгерлер
бекітіледі. Олар мемлекеттік қызметтің баспалдағын алғаш рет аттағандар ҥшін
практикалық кҿмек кҿрсетеді жҽне бҧл ретте дағдылану жоспары бекітіледі.
Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Қазақстан Республикасы мемлекеттік
қызметшілерінің ҽдептілік нормаларын жҽне мінез-қҧлық қағидаларын одан ҽрі
жетілдіру жҿніндегі шаралар туралы» 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153-ші
Жарлығымен ҚР мемлекеттік қызметшілерінің Ҽдеп кодексі бекітілді.
Меритократия, тиімділік жҽне қоғамға есеп берушілік қағидаттарына
негізделген қазіргі заманғы мемлекеттік аппаратты қалыптастыру жҽне дамыту
ҥшін мемлекеттік қызметшілер ҿздерінің кҽсіби біліктілігін ҥнемі арттырып
отырулары қажет.
Бҧл Ҽдеп кодексі мемлекеттік қызметкерлердің қызметте жҽне кҥнделікті
ҿмірдегі жҥріс-тҧрыстарының жаңа стандартын бекітті. Соның негізінде енді
мемлекеттік органдарда этика бойынша арнайы уҽкілдер жҧмыс істейтін
болады. Олал ҽдептілік нормалардың сақталуын қадағалайды.
Мемлекеттік қызметшілердің жҧмыс барысындағы басты қҧралы болып
табылатын жаңа Ҽдеп жҿніндегі кодексі, бҧл — жауапкершілік жҥгін
арттыратын, талаптар ауқымын белгілейтін маңызды қҧжат. Ол мемлекеттік
қызметшілердің моральдық-этикалық келбетін ғана емес, сондай-ақ олардың
ҿзін-ҿзі ҧстау мҽнерінің базалық стандарттарын бекітеді. Мемлекеттік
қызметшілер ҿздерінің кҥнделікті жҧмысында қарапайымдылық, ҽділдік,
адалдық, сатылмаушылық сияқты принциптерді ҧстану керектігі басты орында
тҧрады.
Мемлекеттік қызметшілердің ҽдептілігі мен сыбайлас жемқорлықтың бетін
қайтаруы бірін-бірі толықтыратын фактор болып табылады. Сондықтан
мемлекеттік органдардың осы бағытта жҥйелі тҥрде жҧмыс істеуі бҥгінгі
кҥннің талабы болмақ.
Ҽдеп жҿніндегі кеңестің негізгі міндеті — мемлекеттік қызметшілер
тарапынан орын алатын қҧқықбҧзушылықтардың алдын алу. «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы кҥрес туралы» Заңмен қарастырылған аталған ҽрекеттерге
жол бергені ҥшін жауапкершіліктер тҥрі сақталады. Мемлекеттік қызметке кір
келтіргені ҥшін лауазымынан босатылған мемлекеттік қызметшілер алдағы
уақытта мемлекеттік қызметке орналаса алмайды.
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Ҽдеп жҿніндегі кеңестер қызметтік ҽдеп нормаларын бҧзуға, соның ішінде
мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылықтарға жол берген басшы
лауазымдағы мемлекеттік қызметшілердің істерін қарайды. «Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік қызметі туралы» Заңының 50-бабына сҽйкес
мемлекеттік қызметке кір келтірген қызметшілер тҽртіптік шараға тартылатын
болады. Бҧған дейін тҽртіптік жазаға тартатын негіз 14 тармақшадан аспаса,
аталған баптың 1-тармағы енді 19 тармақшаға дейін жеткізілді.
Ҽдеп жҿніндегі уҽкіл қызметтік ҽдеп нормаларының сақталуын жҽне
мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама
мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ҽдеп кодексін
бҧзушылықтардың профилактикасын қамтамасыз ету қызметін жҥзеге
асыратын, сондай-ақ ҿз функциялары шегінде мемлекеттік қызметшілер мен
азаматтарға консультация беретін мемлекеттік қызметші.
Ҽдеп жҿніндегі уҽкіл ҿз қҧзыреті шегінде мемлекеттік қызметшілерге
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасының жҽне Ҽдеп Кодексінің талаптарын
сақтау мҽселелері бойынша консультациялық кҿмек кҿрсетеді; мемлекеттік
қызметшілердің заңдарда белгіленген шектеулер мен тыйымдарды сақтауына
ықпал етеді; мемлекеттік қызметшілердің қҧқықтары мен заңды мҥдделері
бҧзылған жағдайларда, оларды қорғауға жҽне қалпына келтіруге бағытталған
шараларды қабылдайды [4].
Сонымен қатар, мемлекет басшысының Жарлығымен ҚМЭБИ қҧрылды,
оны жыл сайын біліктілігі жоғары 200-ден астам маман бітіреді. Президенттің
―Болашақ‖ бағдарламасының жҧмыс істегеніне он жылдан асты, оның
жолдамасымен талантты жастарымыз дҥние жҥзінің ең таңдаулы
университеттерінде білім алады. Ҥш таңдаулы оқу орнын – дипломатиялық
жҽне сот академияларын, сондай-ақ мемлекеттік қызмет академиясын
біріктірген Президент жанындағы мемлекеттік басқарудың жаңа академиясы
жҧмыс істейді.
Оқуды ҿмір бойы жалғастыру ҽр адам ҥшін заңдылыққа айналды.
Президенттің Жарлығымен бекітілген ережеде мемлекеттік қызметшілерді
қайта даярлау жҽне біліктілігін кҿтеру олардың қосымша кҽсіби білімдерінің
негізгі ҥлгісі болып табылады.
Жарты жылдың қорытындысы бойынша Президент жанындағы
мемлекеттік басқару академиясында облыс бойынша 75 мемлекеттік қызметші,
аймақтық біліктілігін арттыру жҽне қайта даярлау орталығында – 514 жҽне
басқа да салалық оқу орындарында 126 адам оқыды, бҧл былтырғы жылмен
салыстырғанда кҿбірек.
Жоғары сиімділіксе жұмыр жарайсын мемлекессік аппарас Қазақрсанның
2020 жылға дейінгі дамтының барсы бер бағысын сабырсы жүзеге арыртдың
негізі болып сабылады.
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АКАДЕМИК С. БӘЙІШЕВТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ІЛІМДЕРІНІҢ
ӚЗЕКТІЛІГІ
АННОТАЦИЯ
Сақтаған Бҽйішевтің ҽлеуметтік-экономиканы дамыту мақсатындағы қосқан
ҥлестері жҽне ҽлеуметтік мҥдденің экономикалық мҥддеден бҧрын тҧруы
кҿрсетілген.
Кілт сӛздер: ҽлеуметтік-экономика, социалистік индустрияландыру, мҽдени
революция
Қазақстанда қоғамдық экономикалық ғылымның қалыптасуы мен дамуы
С. Бҽйішевтің есімімен тікелей байланысты.
С. Бҽйішевтің жетекшілігімен кҥрделі қаржының тиімділігі жҽне оны
арттырудың факторлары, еңбек ресурстарын қоғамдық ҿндірісте тиімді
пайдалану, жаңа қоғамның материалдық–техникалық базасын қҧруда
Қазақстанның ролі мен орнын белгілеуге ҥлес қосты.
Ғалымның қаламынан 300-ден астам ғылыми жҧмыс, оның ішінде 7
монография туды. Ғылыми жҧртшылыққа кең танылған басты еңбектерінің
ішінде «Советтік Қазақстанның ҽлеуметтік экономикалық дамуы» секілді іргелі
зерттеулерді атауға
толық мҥмкіндік бар. Ғылыми еңбектерінің
дені
республика экономикасының проблемаларына арналған. Ҽрине, ҿткен онжылддықтардың бҥкіл қиындықтары мен қайшылықтарына бҥгіннің биігінен
кҿз салсақ, С. Бҽйішев еңбектерінің бҽрі бірдей ҿзекті бола бермеуі мҥмкін.
Дегенмен, уақыт озған сайын ғылымның да жаңарып, ҿзгеріске ҧшырап
отыруы заңдылық.
Сонымен бірге экономиканың, кҿркем
творчествоның
жеке
мҽселелеріне, бірлі-жарым ҽдеби туындыларға байланысты ғалым сол кезде
айтқан пікірлері де болды.
С.Бҽйішевтің экономика жҽне тарих ғылымына қосқан ҥлкен ҥлесі
ретінде тағы да, «Советтік Қазақстанның ҽлеуметтік-экономикалық дамуының
мҽселелері»
атты зерттеуін атауға болады.
Мҧнда республикадағы
социалистік индустрияландыру, ауылшаруашылығын коллективтендіру жҽне
мҽдени революцияны жҥзеге асыру тҽжірибесі нақты материал арқылы сыншыл
кҿзқараспен талданады.
Қазақстанның 70-жылдарғы ҽлеуметтік-экономикалық дамуына С.
Бҽйішев жасаған талдаудың ҥлкен практикалық маңызы бар. 70-жылдардың
орта тҧсында республикада қуатты экономикалық потенциал жинақталды,
халықтың саны ҿсті, соған сҽйкес халық шаруашылығында еңбек ететін
жҧмысшылардың, колхозшылар мен қызметкерлердің қатары кҿбейді. Қаралып
отырған кезеңдегі Қазақстан экономикасына сипат бере отырып, ғылым
қоғамның ҥдемелі қозғалысындағы қуатты фактор ғылыми-техникалық
революцияның прогрестік маңызын атады. Республика экономикасын одан ҽрі
дамытудың жетекші факторлары ретінде С. Бҽйішев ғылым жетістіктерін
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кеңінен жҽне дҽйекті пайдалануды, еңбек ҿнімділігін ҥздіксіз арттыруды,
материалдық ҿзгеріс саласы қызметкерлерінің жалпы білімдік деңгейі мен
кҽсіптік мамандығын кҿтеруді, табиғи ресурстарға бай жаңа аудандарды
қарқында игеруді қажет деп тапты [1].
Оның болашағы зор зерттеулердің барлығы ел экономикасын одан ҽрі
дамытудың жетекші факторлары ретінде С. Бҽйішев ғылым жетістіктерін
кеңінен жҽне дҽйекті пайдалануды, еңбек ҿнімділігін ҥздіксіз арттыруды,
материалдық ҿзгеріс саласы қызметкерлерінің жалпы білімдік деңгейі мен
кҽсіптік мамандығын кҿтеруді, табиғи ресурстарға бай жаңа аудандарды
қарқынды игеруді атады.
Мысалы, ҽлеуметтік мҥдденің экономикалық мҥддеден бҧрын тҧруы
талас туғызбайды. Ал, іс-жҥзінде ҽркез бҧлай болмағаны аян.
Дегенмен,
Сақтаған Бҽйішҧлы болса 60-70 жылдар тҧсында-ақ
экономиканы дамытудың ҽлеуметтік факторларының маңыздылығын дҽл
бағалап, қажетті зерттеулер жҥргізудің инициаторы бола білді. Ғалымның
жетекшілігімен болашақта Қазақ ССР-інің ҿндіргіш кҥштерін дамыту жҽне
орналастыру жҿніндегі зерттеулер жҥргізілсе, республиканың экономикалық
дербестігі кеңейіп отырған бҥгінгі таңда, ондай болжаулар халық
шаруашылығын дамыту ҥшін маңызды бағдар болып табылады.
Осы еңбекте айтылған маңызды мҽселелердің барлығы жан-жақты қолға
алынып, шешуін табатын болса, аймақ кҿп ҧзамай аса қуатты экономикалық
аймақ болатындығына сенім білдіріп жҽне бҧларды игеруге ғылыми болжамдар
жасап, ғылыми дҽйекті де дҽлелді ҧсыныс жасауы шағын жҽне орта қалалар
проблемаларын шешуге аса назар аударғандығының белгісі екендігін байқауға
болады.
Осылайша С.Бҽйішев ғылым арқылы халқының ҽлеуметтік-тҧрмыс
жағдайын жақсарту, еліміздің экономикасын ҿркендету ісіне зор ҥлес қоса
білді. Жалпы ғалым саналы ғҧмырын еліміздің экономикалық қуатты, басқа
республикалармен терезесі тең, яғни ҿндірісі дамыған Кеңес елінің Еуропалық
бҿлігіндегі республикалар деңгейінде кҿргісі келгендігін байқау қиын емес.
Себебі, республикамыздың батыс аймақтарындағы шикізаты мол жҽне ҿндірісті
дамытуға мҥмкіншілігі зор екендігі туралы ғылыми еңбектердің жазуы осының
дҽлелі [2].
Қазіргі экономикалық жағдайда,яғни бҥгінгі кҥннің талабынан
қарастырсақ ғалымның кҿтерген бастамаларының ҿзекті екені белгілі. Бҧның
дҽлелі ретінде елімізде ҿндіріс саласын жаңа технологияға сай ҿркендету
мҽселесін атауға болады.
Ол
республиканың тҥрлі аудандарына, соңғы жылдары Батыс
Қазақстанға сапары нҽтижесінде жоғары органдарға байсалды ҧсыныстар
тҥсірді. Республиканың осынау кең байтақ аймағының табиғи байлықтарын
игерудің жҽне ҿндіргіш кҥштерін комплексті дамытудың проблемалары
жҿнінде ҿзін толғандырған мазасыз ойларын ғалымның «Правда» газетінің
оқырмандарымен бҿліскені
белгілі[3]. Ғылым академиясының ҿндіргіш
кҥштерді зерттеу кеңесіне
қатысқан кездері ол Батыс Қазақстанды
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экономикасын кешенді дамыту проблемаларына ерекше назар аударудың
қажет екендігін ескертті.Бҧндай мҽселені Кеңес елі кҿлемінде кҿтеруге ол кезде
ҿте тиянақты зерттеудің жҽне нақты ҧсыныстардың нҽтижесінде ғана мҥмкін
болатын.
...Ол кейінгілерге мҧра етіп заман шежіресін талмай жазған кітаптарын
ғана емес, жоғары идея, азаматтық борышты, халқы алдында жанқиярлық
еңбектің ҥлгісін қалдырды.
Сондықтан да, ғалымның сол жылдардағы зерттеулері, ғылыми
тҧжырымдары бҥгінгі таңда да ҽлеуметтік-экономикалық зерттеулердің негізгі
жҽне басты бағыттарының бірі болуы тиіс.
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Аннотация
В данной работе показана экономическая сущность государственных и
иностранных инвестиций, их структура и классификация, мнения инвесторов о
преимуществах и недостатках нашего инвестиционного климата, а так же
действия правительства по улучшению инвестиционной привлекательности
Казахстана, обеспечения стабильности условий, снижения риска для
инвесторов.
Ключевые слова: капиталовложения, инвестиции, экономика, финансовый
кризис.
Капиталовложения — это ресурсы, направляемые на приобретение
основных средств предприятия и на их воспроизводство, на капитальное
строительство. Капиталовлoжения следует рассматривать, как инвестиции в
производство для расширения и технической модернизации предприятия
промышленности, коммерческих организаций, сельского хозяйства. Частными
капиталoвложениями называют долю в капитале, паи или акции предприятия
или компании. Капиталoвложения можно так же назвать прибылью, потому что
приобретение активов не относитсякубыткам [1].
Ориентирующегося на рыночные отношения, главным направлением
экономических реформ становится выработка и реализация инвестиционной
политики государства, нацеленной на обеспечение высоких темпов
экономического роста и повышение эффективности экономики. В сложившихся
условиях для обеспечения структурных преобразований экономики на основе
программы действий правительства по углублению реформ и в условиях
ограниченности внутренних источников финансирования исключительно
важное значение приобретает привлечение иностранного капитала в экономику
республики.
Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в
экономику РК является основой, одним из направлений взаимовыгодного
экономического сотрудничества странами. С помощью иностранных
инвестиций можно реально улучшить деформированную производственную
структуру экономики Казахстана, создать новые высокотехнологические
производства, модернизовать основные фонды и технически перевооружить
многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих, внедрить передовые
достижения менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить внутренний рынок
качественными товарами отечественного производства с одновременным
увеличением объемов экспорта в зарубежные страны.
Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана является
объективно необходимым процессом. Мировой опыт многих стран
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свидетельствует, что приток иностранного капитала и государственное
регулирование его использования позитивно воздействуют на экономику.
Инвестиции
содействуют
становлению
и
укреплению
частного
предпринимательства в странах со средним и низким уровнями экономического
развития, мобилизуют капитал для реализации серьезных проектов, создания
смешанных компаний, рынков ссудного капитала. От того, насколько успешно
экономика Казахстана будет интегрироваться в мирохозяйственные связи,
зависит стратегия и тактика преодоления кризиса.
Важно отметить, что иностранному инвестору важны не льготные условия
налогообложения, а их стабильное, предсказуемое и экономически
эффективное и для государства, и для инвестора состояние. Несомненно, то,
что все эти факторы связаны с общеэкономической стратегией правительства,
поэтому решение этих проблем нуждается в комплексном подходе. Необходим
четкий ориентир, программа действий по привлечению иностранных
инвестиций, и на основе этой программы необходимо создавать рычаги
управления, привлечения и стимулирования внешних капиталовложений. Такое
мнение разделяют многие экономисты.
Чтобы наш инвестиционный климат стал более благоприятным, а
Казахстан вышел в лидеры по объему и качеству привлеченных иностранных
инвестиций, нам нужны политическая воля и реальные действия. Необходимо
также проявить высочайшее мастерство в использовании инструментов,
необходимых для привлечения как можно большего количества известных
миру инвесторов".
Поэтому иностранные инвестиции рассматриваются как универсальное
средство решения всех проблем, связанных с преодолением инвестиционного
кризиса, и должны сыграть роль достаточно сильного катализатора в
инвестиционном процессе.
Таким образом, мною была сделана попытка определить и выявить
основную цель политики привлечения иностранных инвестиций - это
преодоление экономической отсталости, обеспечение высокого качества жизни
населения страны на основе использования зарубежных капиталов в
модернизации и структурных преобразованиях национальной экономики.
Республика Казахстан является одной из трех наиболее привлекательных
для инвестиций стран СНГ. Согласно результатам исследования, 35%
респондентов считают, что в 2014 году инвестиционный климат улучшился (в
2013 году такое мнение разделяли 27% респондентов). Макроэкономическая
стабильность и потенциал экономического роста способствуют укреплению
уверенности инвесторов. Несмотря на существенное влияние международного
финансового кризиса, вызвавшего спад экономической активности в
Казахстане, стране довольно быстро удалось восстановить темп роста
экономики, который в 2014 году составил 7,5% [2].
По мнению 39% респондентов, макроэкономическая ситуация в
Казахстане остается стабильной. Для успешной конкуренции в области
привлечения ПИИ на международном рынке и увеличения доли создаваемой
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добавленной стоимости стране необходимо улучшить качественные
показатели. К ним относятся уровень развития транспортной инфраструктуры и
логистики, прозрачность и предсказуемость нормативно-правовой среды,
наличие НИОКР, развитие кадрового потенциала в соответствии с
экономическими потребностями и необходимостью инноваций. Например, в то
время как 44% респондентов считают уровень оплаты труда в Казахстане
привлекательным, некоторые участники исследования высказывают мнение о
том, что отраслевая квалификация специалистов еще не соответствует уровню,
обеспечивающему конкурентоспособность. Ряд респондентов связывают
создание Таможенного союза и Единого экономического пространства между
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией с
возникновением новых возможностей для расширения рынка, а также
формирования стимулов для повышения конкурентоспособности компаний и
профессиональной квалификации кадров.
Казахстан демонстрирует высокие показатели в области привлечения
прямых иностранных инвестиций, особенно в добывающих отраслях. Для
реализации масштабных планов страны по диверсификации экономики
правительству необходимы прямые иностранные инвестиции, которые
предполагают не только вклад финансовых средств, но также передачу знаний,
высокотехнологичного оборудования и обеспечение возможности для развития
кадрового потенциала. Для инвесторов, отличающихся высокой мобильностью
в международном масштабе, принятие решения о выборе места для размещения
инвестиций зависит главным образом от стабильности, прозрачности и
предсказуемости бизнес - среды, близости рынков, доступности
инфраструктуры и уровня квалификации кадров. Разработка конкретных
отраслевых политик становится все более важным фактором для выполнения
этих ключевых требований делового общества.
С точки зрения размещения инвестиций каждая страна и регион предлагают
определенные преимущества, которые делают их более привлекательными для
конкретных типов инвестиционных проектов. В течение последних двух
десятилетий Казахстан демонстрирует высокие экономические показатели в
ряде секторов, однако потенциал страны еще не полностью раскрыт. Казахстан
придерживается курса на региональное и международное сотрудничество и
стремится войти в группу из 50 стран мира с наиболее конкурентоспособной
экономикой. Развитие страны подтверждает ее привлекательность с точки
зрения размещения прямых иностранных инвестиций, объем которых с 1993
года превысил 150 млрд. долларов США.
В соответствии с рейтингом Всемирного банка EaseofDoingBusinessIndex
(Индекс легкости ведения бизнеса), в 2014 году Казахстан переместился на 11
позиций вверх по сравнению с 2013 годом и занимает теперь 47-е место среди
183 стран. Таким образом, Казахстан занимает лидирующее место среди стран
СНГ [3].
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Согласно данным Нацбанка РК общий объем инвестиций в Казахстан на конец
сентября 2014 года превысил 177,7 млрд. долларов. Практически треть
вложений в Казахстан приходится на Нидерланды.
Так, объем инвестиций в Казахстан из Нидерланд составил 49 млрд. долларов.
Великобритания находится на второй строчке по этому показателю - 24,7 млрд.
долларов. Китай также направляет значительную долю средств в Казахстан 18,2 млрд. долларов.
На современном этапе развития Казахстана как нового независимого
государства, ориентирующегося на рыночные отношения, главным
направлением экономических реформ становится выработка и реализация
инвестиционной политики государства, нацеленной на обеспечение высоких
темпов экономического роста и повышение эффективности экономики.
Для решения этих задач, а также для обеспечения структурных преобразований
экономики на основе программы действий правительства по углублению
реформ и в условиях ограниченности внутренних источников финансирования
исключительно важное значение приобретает привлечение иностранного
капитала в экономику республики. Привлечение и эффективное использование
иностранных инвестиций в экономику республики является основой, одним из
направлений взаимовыгодного экономического сотрудничества Казахстана с
зарубежными странами [4].
Современный этап экономического развития Казахстана характеризуется
целым рядом позитивных изменений, благодаря которым наблюдается
улучшение инвестиционного климата в стране.
В качестве главных условий привлечения иностранного капитала можно
указать следующие:
1. создание стабильной и развитой нормативно-правовой базы для
деятельности инвесторов на территории Казахстана;
2. стабильности налоговой системы;
3. укрепление институтов собственности;
4. формирование системы страхования и залоговых форм для иностранных
инвестиций;
5. создание информационных и консультативных систем, обеспечивающих
принятие инвестиционных решений;
6. развитие инвестиционного сотрудничества с международными банками и
финансовыми организациями.
7. Казахстану необходимо создать на первых порах привлечения
иностранных инвестиций особо льготные для них условия.
Таким образом, хочется отметить, что инвестиции представляют собой
сложный механизм, способный в значительной степени увеличить
экономический потенциал государства. Поэтому успех, достигнутый в данной
сфере, во многом предопределит успешную реализацию социальноэкономических реформ и экономическое развитие страны в целом.
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ҚР-НА ШЕТЕЛДІК КАПИТАЛ САЛЫМДАРДЫҢ МАҢЫЗЫ
Тҥйіндеме
Бҧл мақалада отандық жҽне шетелдік инвестициялардың мҽні, олардың
қҧрлымы
мен
классификациясы,
біздің
инвестициялық
климатың
артықшылықтары мен кемшіліктері жайында инвесторлардың кҿз-қарасы,
сонымен қатар Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын жақсарту
бойынша, тҧрақтылықты қамтамасыз ету, инвесторлар ҥшін тҽуекелділікті
тҿмендету ҥшін ҥкіметтің іс-ҽрекеттері қарастырылған
Кілт сӛздер: капитал салымдары, инвестиция, экономика, қаржылық
дағдарыс
Ganrzaeva G.E.magister
Aktobe University named after S. Baishev,
THE IMPORTANCE OF FOREIGN INVESTMENT FOR
KAZAKHSTAN
SUMMARY
In this paper, the economic essence of the state and foreign investments is
demonstrated, their structure and classification, views of investors about the strengths
and weaknesses of our investment climate, and government's actions to improve the
investment attractiveness of Kazakhstan, ensuring the stability conditions, reducing
the risk for investors.
Key words: capital investment, investment, economy, financial crisis
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Ержанова З.К., аға оқытушы, магистр
С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті
ТӚЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ
Тҥйін
Мақалада тҿлем карточкаларының экономикалық мҽні мен олардың
жңктелуі қарастырылған.
Тҿлем карточкалар нарығы тез жҽне қарқынды дамуда жҽне қаржы
секторының перспективті бағыттарының бірі болып табылады. Қазіргі кезде
нарықта ҽртҥрлі карталық бағдарламалардың кҿптеген тҥрлері мен қызметтерін
ҧсынады.
Кілт сӛздер: тӛлем карточкасы, электронды терминал,пластикалық
карточка, кредиттік, дебеттік карталар, графикалық жазу, эмбоссирлеу,
штрих кодтау, магниттік жолақтағы картаны кодтау, чип, лазерлік жазу.
Қазіргі кезде банктік технологиялардың дамуына байланысты қолмақолсыз есеп – айырысудың жаңа тҥрлері қолданылуда. Соның бірі тҿлем
карточкалары, мҧндай карталар ақпараттың қазіргі жоғары технологиялық
тҿлем қҧралдарының бірі, Қазақстанның тҿлем жҥйесінің болашағы.
Тҿлем карточкасы – электронды терминалдар немесе ҿзге қҧрылғылар
арқылы ақшаға қол жеткiзу қҧралы, онда мҧндай карточканы ҧстаушыға
тҿлемдердi жҥзеге асыруға, қолма-қол ақша алуға, валюта айырбастауға жҽне
тҿлем карточкасының эмитентi белгiлеген ҽрi соның шарттары бойынша басқа
операцияларды жҥргiзуге мҥмкiндiк беретiн ақпарат болады.
24 тамыз 2000 жылы ҚР тҿлем карточкаларын шығару мен пайдалану
ережесіне сҽйкес, тҿлем карточкасы – бҧл заңды жҽне жеке тҧлғалармен
тауарлар мен қызметтерге қолма-қолсыз тҿлем жҥргізу ҥшін, қолма-қол ақша
қаражаттарын алу ҥшін, сонымен қатар, шетел валютасында айырбас
операцияларын жҥргізу ҥшін колданылатын карточка.
Карточкаларды пайдалану арқылы тҿлем жҥйесін қҧруда қандай да бір
карточкалардың тҥрін таңдау маңызды болып келеді. Бҧның маңыздылығын
тҥсіну ҥшін карточкалардың жеке тҥрлеріне талдау жасау қажет.
Қазіргі уақытта тҿлем карточкаларының нарығында қызмет кҿрсетудің
ҥлкен ассортименті кҿрсетілді жҽне тҥрлі карточкалық бағдарламалардың
елеулі саны ҧсынылады. Мҽселен, тҿлем карточкасының кҿмегімен дҥкендер
мен мейрамханаларда тауарлар мен қызмет кҿрсетулер ҥшін тҿлем жасауға,
коммуналдық қызмет кҿрсетулерді, байланыс қызметін, салық жҽне кеден
тҿлемдерін тҿлеуге, кредиттерді ҿтеуге, карточкадан карточкаға ақша аударуға,
Интернет немесе телефонды пайдалану арқылы тауарларға жҽне қызмет
кҿрсетуге тапсырыс беруге болады.
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Пайдаланушылар мен банк жҧмысшылары карточкалар туралы айтқанда,
тҥсініктер шатасып кетеді. Біреулер несие карточкалары туралы айтып, оларды
банктік дейді, ал басқасы есеп айырысу карточкалары туралы айтып, оларды
пластикалық деп атайды. Бҧл тҥсініктер ҧқсас болғанымен, мағынасы ҽртҥрлі.
Несие карточкаларын банктік деп, біз оларды кім шығаратынын айтамыз,
пластикалық карточкалар туралы айтып, олардың қандай материалдан
жасалатынын айтамыз.
шығарылған
материалы
бойынша

қағаздық, пластикалық,
металдық

жалпы қолданылуы
бойынша

идентификациондық,
ақпараттық, қаржылық
операциялары үшін

Есеп айырысу
механизмі негізінде

екіжақты жүйе,
көпжақты жүйелер

Есеп айырысу
түрлері бойынша

Төлем
карталарының
жіктелуі

кредиттік карталар, дебеттік
карталар

Клиенттердің
категориялары
бойынша

қарапайым карталар, күміс
карталар, алтын карталар

Қолданылу
сипаттамасы
бойынша

жеке карта, жанұялық карта,
корпоративтік карта

Эмитент мекемесіне
байланысты

банктік карталар, коммерциялық
карталар, мекемелермен
шығарылған карталар

Қолдану аясы
бойынша

әмбебап карталар, жеке
коммерциялық карталар

Территориясы
бойынша

халықаралық, ұлттық, локальдық

Қолданылу
уақыты бойынша

шектелген, шектелмеген

Картаға ақпаратты
жазу әдісі бойыша

графикалық жазу, эмбоссирлеу,
штрих кодтау, магниттік
жолақтағы картаны кодтау, чип,
лазерлік жазу.

Сурет 1. Тҿлем карталарының жіктелуі
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Ескерту: автормен қҧрастырылған.

Шығарылған материалы бойынша:
Ең бірінші қолданылған карточкалар картоннан болды. Бҧндай
карточкалар ҿткен ғасырдың 20-жылдары кҽсіпорындармен бҿлшек саудада
жҽне мҧнай компанияларымен пайдаланылған. Тҿлем ретінде бҧл
карточкалардың қызмет кҿрсету мерзімі ҧзақ емес, жҥзеге асыратын тҿлем
сомасы кҿп емес болуы керек. Қағаз карточкалар арзан, бірақ ҧзақ мерзімді
емес, ал металды карточкалар қымбат жҽне ҧзақ мерзімді, пластикалық
карточкалар арзанырақ, қайта ҿңдеуге жеңіл беріледі жҽне ҧзақ мерзімді болып
келеді.
Жалпы қолданылуы бойынша:
Идентификациондық карта немесе ID-карта (ағылшынша Identity
Document) – ҽртҥрлі деңгейдегі электрондық жҥйелерінде жеке басты
куҽландыратын ресми қҧжат, ҽдетте пластикалық карточка тҥрінде жасалады.
Мысалы, ірі компания ҿзінің ҽр қызметкеріне карта ҧсынуы мҥмкін, яғни:
кҽсіпорынның белгілі бір зонасына кіруге рҧқсат етілетін рҧқсаттама
(идентификациондық қызметі); сол картада кодталған тҥрінде карточка
ҧстаушы туралы маңызды ақпарат жазуылуы мҥмкін – бҧл ақпараттық
функция;
Сонымен қатар, бҧл карточка сол компанияның дҥкендерінде,
асханасында есеп айырысу ҥшін пайдаланылуы мҥмкін – есеп айырысу
функциясы.
Кҿпфункционалды карточкаларды қолдану жҥйесі шет мемлекеттерде
жақсы дамыған жҽне де кҿптеген қызметтерді бір карточкаға біріктіру ҿте
тиімді болып келеді, себебі ол эмитент ҥшін де, карточка иесі ҥшін де ыңғайлы.
Есеп айырысу механизмі бойынша:
Екіжақты жҥйелер – карта эмитенттерімен бақыланатын, карта иесінің
шектеулі желілерде тауарларды сатып алуға қолдану мҥмкіншілігі бар, есеп
айырысу қатысушыларының арасындағы екіжақты келісімді айтады
(универмаг, жанар жағар май станциялары);
Кҿпжақты жҥйелер – карта иелеріне ҽртҥрлі сауда жҽне қызмет кҿрсету
нҥктелерінде тауарларды несиеге алуға мҥмкіндік береді жҽне де бҧл карталар
тҿлем қҧралы ретінде пайдаланылады. Кҿпжақты жҥйесін банктік карталардың
ҧлттық ассоциациялары, сонымен қатар туризм жҽне ойын - сауық карталарын
шығаратын компаниялар басқарады (мысалы, American Ехрress).
Карточкаларды эмитент пен ҧстаушы арасындағы есеп айырысу тәсілі
бойынша жіктелудің маңызы зор.
Есеп айырысу тҥрлері бойынша:
1) кредиттік;
2) дебеттік (тҿлем);
Кредиттік карталар, банкте кредиттік линия ашумен байланысты, ол
карточка иесіне тауарларды сатып алғанда жҽне суда алған жағдайда қолдануға
мҥмкіншілік береді. Несиелік карточкалар шет елде кеңінен таралған. Несие тек
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банкпен ғана емес, сонымен қатар American Express сияқты мамандандырылған
компаниялармен де беріледі. Келісім-шартта проценттік ставка, карточканы
пайдаланғаны ҥшін жылдық тҿлем, несиені пайдаланудың мерзімі жҽне т.б.
шарттар кҿрсетіледі.
Дебеттік карточка ҿзімен клиенттің банктегі карточкалық шотында бар
соманы ғана пайдалана алатынын білдіреді. Дебеттік карточка бойынша тауар
жҽне қызмет кҿрсетуге тҿлемді жҥзеге асырған кезде банктік шотыңыздың
жағдайы тексеріледі. Егер операция сомасы шоттағы қалдықтан асып кетсе,
операция орындалмайды. Дебеттік карточка компьютерде иесі туралы
кодталған ақпаратты (оның аты-жҿні, шотының сҽйкестендірме нҿмірі)
қҧрайды. Карточканы иесі салым салу ҥшін, қолма-қол ақша алу ҥшін,
аударымдар жасау ҥшін пайдалана алады.
Клиенттердің категориясы бойынша эмитент келесі түрлерін
бағыттайды:
Қарапайым карталар
Кҥміс карталар
Алтын карталар
Қарапайым карталар ҽртҥрлі технологиялық жҥйелерді қолдануға
негізделген. Оларға: Visa Classic, Eurocard / MasterCard Mass (Standard) жатады.

Сурет 2. Visa Classic и Eurocard/MasterCard Mass карточкалары
Кҥміс карталарын (Silver, Business) бизнес карталары деп те атайды жҽне
жеке тҧлғаларға, компанияның қаражаты кҿлемінде шығындалатын ҿкілетті
компания қызметкерлеріне ҧсынылады.

Сурет 3. Visa Business и Eurocard/MasterCard Business карточкалары
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Gold класының банктік картасы бҧл элиталық карталардың бірінші
деңгейіндегі карта. Бҧл карта (Gold) ауқатты клиенттерге арналған. Онда
қосымша қызметтер жиыны бар: жеңілдіктер, сақтандыру, жоғары шектеулер
жҽне т.б.

Сурет 4.Visa Gold и Eurocard/MasterCard Gold карточкалары
Қазақстанда стандартты карточкаларды 25 банк шығарады. Оның 16-сы
ҿзінің клиенттеріне алтын карталар ҧсынады. Visa тҿлем жҥйесімен - 9 банк,
біреуі MasterCard – пен жҽне 6 –ы екі жҥйемен де жҧмыс жасайды. 16 банктің 4
–уі алтын карточкаларды стандартты пакеттерімен ҧсынады, ал қалған 12-сі
карточка иесіне ешқандай міндеттемесіз «алтын» карточкасын ҧсынады.
Егерде клиент алтын пакетін таңдаса, онда Альфа банктен алу тиімді –
10 800 тенге. Ең қымбаты Сбербанкте – 60 мың теңге.
Егерде жеке алтын карточканы қарастыратын болсақ, Bank RBK мен
Евразийский Банкте – 15 мың тенге болса, БТА банкте – 46 600 теңге.
Қазақстанда банк желілеріндегі банкоматтардан алтын карточкалармен
қолма – қол ақша алу ҥшін 0,5 – 1,5% комиссиялық ақы кҿлемінде ауытқиды.
Қолдану сипаттамасы бойынша:
Жеке карточкалардың негізгі ерекшелігі – жеке тҧлғаның банкпен
келісім-шарт жасасып, осыған сҽйкес банк жеке тҧлғаға шот ашып, несие
лимитін тағайындап, карточка шығарады, жеке тҧлға карточка ҥшін, шот
ашқандығы ҥшін ақы тҿлем келісім-шартта айтылған шарттарды орындауға
міндеттеледі.
Жанҧялық карта, банкпен келісім шарт жасаған, банк шотына жауапты
отбасы мҥшелеріне беріледі.
Корпоративті карточкаларда келісім-шарт банк пен заңды тҧлға арасында
жасалады, бҧл келісім-шарт бойынша заңды тҧлға карточканы пайдалану
қҧқығын қандай да бір жеке тҧлғаға береді. Келісімшартқа сҽйкес банк алдында
жауапкершілікті карточканы ҧстаушы емес, шоттың иесі алады. Ал шотты
карточканы ҧстаушы басқарады. Бір шотқа бірнеше карточкалар шығарылуы
мҥмкін, ал олардың ҧстаушылары жалпы шоттан ҽр тҥрлі лимитте қаржы
иеленеді. Бҧндай шотты тек қана шоттың иесі – заңды тҧлға толтыра алады,
ҿйткені корпоративті карточкалар жол жҥру шығындарына, кҿрме
шығындарына т.б. арналады.
Шығарылған эмитент мекемесіне байланысты:
банктік карталар, эмитенті банк немесе банктердің консорциумы болуы
мҥмкін;
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қаржылық емес мекемелермен немесе коммерциялық фирмалардың тобымен
шығарылатын коммерциялық карталар;
мекемелермен шығарылатын карталар, олардың негізгі қызметі
пластикалық карталарды шығару жҽне қызмет етуі бойынша
инфрақҧрылымын қҧру.
Қолдану аясы бойынша:
Ҽртҥрлі тауарлар мен қызметтерге есеп айырысуға қызмет ететін ҽмбебап
карталар;
Белгілі бір қызметті тҿлеуге арналған жеке коммерциялық карталар (мысалы
қонақҥй желісі, жанар жағар май станциялары, супермаркеттер).
Территориясына байланысты:
Халықаралық, кҿптеген елдерде қолданылады;
Ҧлттық, бір елдің аумағында қолданылады;
Локальдық, елдің белгілі бір бҿлігінде қолданылады.
Қолдану уақыты бойынша:
Шектелген, белгілі бір уақыт аралығына шектелген (мерзімін ҧзарту
қҧқығымен);
Шектелмеген (мерзімсіз).
Карточка ақпаратты тасымалдаушы болғандықтан, ақпаратты
сақтау мен енгізудің келесі түрлері бар:
Карточкаға ақпаратты жазудың ең алғашқы тҥрі болып графикалық жазу
табылады. Ол қазіргі кезде де барлық карталарда пайдаланылады. Алғашында
картаны ҧстаушының тек аты мен тегі, картаның эмитенті туралы ақпарат
болатын, кейін қол ҥлгісі қарастырылып, аты мен тегі эмбоссирленетін болды.
Эмбоссирлеу (қысу) карточкамен тҿлеу жасау операциясын жеделдетуге
мҥмкіндік береді. Карточкадағы эмбоссирленген ақпарат жедел тҥрде арнайы
қҧрылғы импринтердің кҿмегімен қағазға тҥсіп отырады. Қазіргі заманғы
жабдықтар карточкаға ҧстаушының суретін жҽне қол ҥлгісінің лазерлі
кҿшірмесін енгізуге мҥмкіндік береді.
Штрих-кодтау графикалық жазудың бір тҥрі болып табылады. Картаға
страндарттарға сай штрихтар енгізіледі. Бҧл ақпарат арнайы қҧрылғы арқылы
оқылады. Карточкаға ақпаратты штрих-кодтау арқылы жазу магнитті сызық
пайда болғанға дейін қолданылды. Бірақ штрих-кодты карточкалар арнайы
карточкалық бағдарламаларда қолданылады, онда есеп айырысу талап
етілмейді.
1960-жылдардың аяғына қарай қолма-қол ақшаларды алуға мҥмкіндік
беретін автоматты ақпараттың пайда болуы карточкалық бизнесте революция
жасады. Карточкаларды ҧстаушылар бҧндай ақпараттарды пайдалану ҥшін
карточканың арғы жағына магнитті пленкадан жасалған сызық жабыстырылды.
АҚШ-та магнитті сызығы бар карточкаларға қызмет кҿрсететін ең бірінші
банкоматтар болып 1969 жылы «Docutel» фирмасының банкоматтары
табылады. Магнитті сызығы бар карточкалардың пайда болуынан бастап
қана ҽрбір ҧстаушыға Pin-кодты ендіру мҥмкіндігі туды.
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Транзакцияны жҥргізу келесідей орындалады. Карточкамен операцияны
жҥргізу кезінде электронды қҧрылғы карточканың магнитті сызығынан
ақпаратты ҿткізеді, осыдан кейін кассир операция сомасын енгізеді, ал
карточканы ҧстаушы арнайы Pin-пад клавиатурасына Pin-кодты енгізеді.
Электронды қҧрылғы алынған мҽліметтерден ақпараттық пакет дайындап,
мҽліметтерді ҿңдеу орталығына жібереді. Бҧл орталық алынған мҽліметтер
пакетін ҿңдеп, оң нҽтиже алғанда электронды қҧрылғыға операцияны
орындауға рҧқсат жібереді.
Магнитті сызығы бар банктік карточкалар ҽлемдік стандарттарға сҽйкес
жасалады, ол стандарттарды Стандарттар бойынша Халықаралық Ҧйым (ISO –
International Organisation of Standartization) ойластырып бекітеді.
Бҧл стандарттар мыналарды анықтайды:
- карточканың ҿлшемі;
- магнитті сызықтың орналасуы;
- магнитті сызықтағы жазылымның қҧрылымы;
- символдарды қысудың орны мен формасы.
Магнитті жазылым пластикалық карточкаға ақпаратты енгізу ҽдісінің ең
кең тараған тҥрлерінің бірі. Бірақ 10-15 жыл ҿткеннен кейін магнитті сызықтар
алаяқтықтан қорғай алмады. Одан да сапалы ақпаратты тасушыны ойластыру
барысында чипті пайдалану идеясы ҧсынылды. Чип ӛзімен интегралды
микросхеманы білдіреді. Микросхемасы бар карточкалар ақпаратты
тасушынының жаңа тҥрін білдіреді, бҧндай карточкалар ақпаратты сақтап қана
қоймай, сонымен қатар оны ҿзінің ішкі алгоритмі бойынша ҿңдейді. Бҧндай
карталар Смарт-карталар деп те аталады.
Лазерлі жазуы бар карточкалар оптикалық карточкалар деп те аталады.
Олардың негізгі ерекшелігі еске сақтау қабілетінің ҥлкендігі. Олар ең қымбат
карточкалар болып табылады. Банк ісінде олар ҽзірше қолданылмайды.
Тҿлем карточкаларының нарығы қаржы секторының болашағы бар
бағыттарының бірі бола отырып, жедел жҽне тиімді қаркынмен дамуда.
Қазіргі уақытта нарықта қызмет кҿрсетудің ҥлкен ассортименті бар жҽне
ҽр тҥрлі карточкалық бағдарламалардың айтарлықтай мҿлшері ҧсынылады.
Мҽселен, тҿлем карточкасының кҿмегімен дҥкендер мен мейрамханаларда
тауарлар мен қызмет кҿрсетулер ҥшін есеп айырысуға, коммуналдық қызмет,
байланыс қызметі ҥшін ақы, салық жҽне кеден тҿлемдерін тҿлеуге, кредиттерді
ҿтеуге, карточкадан карточкаға ақша аударуға болады.
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ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
Аннотация
В данной статье рассматривается экономическая сущность и
классификация платежных карточек.
Рынок платежных карточек, являясь одним из перспективных
направлений финансового сектора, продолжает развиваться быстрыми и
эффективными темпами. В настоящее время рынок представлен большим
ассортиментом услуг и предлагает значительное количество разнообразных
карточных программ.
Ключевые слова: платежная карточка, электронный терминал,
пластиковая карточка, кредитные, дебетовые карты, графическое
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ECONOMIC ESSENCE AND CLASSIFICATION
OF PAYMENT CARDS
Summary
This article examines the economic nature and classification of the credit cards.
payment cards market, being one of the most promising areas of the financial sector
continues to develop fast and efficient pace. Currently, the market represented a great
variety of services and offers a large variety of card programs.
Key words: payment card, an electronic terminal, plastic card, credit, debit card,
graphic image, embossing, bar coding, magnetic stripe, chip, laser writing.
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ҚР ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕСІ МЕН
БАҒЫТТАРЫ
АННОТАЦИЯ
Бҧл мақалада елімізде шағын жҽне орта кҽсіпорындарды басқару
мҽселелері мен оны дамыту бағыттары қарастырылған. Бҥгінде шағын
кҽсіпкерлік пен бизнесті қолдаудың инфрақҧрылымын дамыту негізінде
экономиканың барлық секторларын жандандыруда дамыту шараларын ҽзірлеу
жҽне жҥзеге асыру маңыздылығы арта тҥсуде. Жалпы аймақтарда шағын жҽне
орта кҽсіпорындарды дамыту тек халықты жҧмыспен ғана қамтамасыз етіп қана
қоймай, олардың ҽлеуметтік, рухани, экономикалық іргелі мҽселелерін шешуге
ықпалын тигізетіні анық.
Кілт сӛздер: басқару, бюджет, бюджет кірістері, әлеуметтік
шығыстар, кәсіпкерлік қызмет, кластер, лизинг, инфрақұрылым, несиелендіру
және қаржыландыру.
Шағын бизнес кҽсіпорнының дамуы Қазақстан экономикасындағы жҥзеге
асырылған реформаларының бірі болып табылады.Ҥлкен мҿлшердегі
инвестицияны қажет етпейтін осы кҽсіпорындар ғана ҽлеуметтік тҧрақтылық
кепілі, нарықтық кеңейту шаралары жҽне елдегі бҽсекеқабілеттілікті
жоғарылату қайнар кҿзі болып саналады.
Қазіргі кезде бҧл касіпорындарды дамыту, алдымен қаржылық
қамтамасыз ету жҽне қаржылық-несиелік талдауды іздеу проблемаларымен
байланыстырылады.Жаңашыл шарттарғасҽйкес шағын кҽсіпорын капиталының
негізгі қайнар кҿзі болып бҧрынғысынша жеткіліксіз меншік ресурстары
қалады. Бҧл шағын бизнес кҽсіпорнының несие нарығына жҽне жоғарғы пайыз
мҿлшерлемесі жағынан бағалы қағаздар нарығына қатысуындағы, ҽртҥрлі
мемлекетік емес бағдарламалардың , қорлардың жҽне ҥкіметтік ҧйымдардың
қаржылық ресурстарға шектеулер қоюының нҽтижесі болып табылады.
Нарықтық қатынастар кҿптеген адамдардың «ҿз ісіне» деген табиғи
ҧмтылуды тудырып, ҿздерінің меншіктерін арттыра тҥседі. Ең соңында бҧл
қызметтің ерекше тҥрі — кҽсіпкерлік қайраткерліктің ҽкеп соғады. Сонымен,
кҽсіпкерлік дегеніміз — адамдар мен олар қҧрған бірлестіктердің белсенді,
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дербес шаруашылық қызметі. Оның кҿмегімен адамдар тҽуекелге бел буып,
мҥліктік жауапкершілікті сақтай отырып, пайда табу жолын кҿздейді.
Кҽсіпкерлікті шығармашылық кҥш — жігерді жҥзеге асыруға,
экономикалық жҽне ҧйымдастыру ісінде тапқырлыққа, жаңашылдыққа
байланысты. Кҽсіпкерлікті жаңа тҧрғыдан тҥсіндіргенде мынадай екі жағдайға:
біріншіден, коммерциялық бағыт — бағдарға, тҽуекелдік бел буушылық пен
дербестікке, бастаған ісін аяғына дейін жеткізуге, кездескен кедергілерді жеңе
білуге; екіншіден, экономикада, ҧйымдастыру ісінде тапқырлық пен
жаңашылдық танытуға, ғылыми — техникалық прогреске жетуге тікелей
қатысты. Кҽсіпкер қабылданған заңға қайшы келмейтін қызметтің қандай да
болмасын тҥрімен айналыса алады. Олар: шаруашылық — ҿндірістік, сауда —
кҿтерме сату, жаңартпашылық, кҿрсетілетін консультациялық қызметтер жҽне
басқа да коммерциялық делдалдық сол сияқты қҧнды қағаздар операциялары.
Қазақстан Республикасында шағын кҽсіпкерлікті дамыту жҿніндегі
жеделдетілген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламсы
ҽзірленді. Бағдарламаның мақсаты шағын кҽсіпкерлік субъектілері асын
барынша кеңейтуге жҽне олардың қызметін жандандыруға бағытталған
инстуционалдық жағдайларды жетілдіру есебінен Қазақстанның бҽсекеге
қабілетін арттыру болып табылады.
Бағдарлама шеңберінде жҥргізілетін жҧмыстардың негізгі бағыттары:
- шағын бизнес мҽселелері бойынша заң шығарудың жаңа регламентін
қабылдау жолымен заңнаманы жетілдіру;
- шағын бизнес мҽселелері жҿніндегі нормативтік қҧқықтық кесімдердің
нҽтижелілігін қадағалау институтын енгізу;
- ҽрбір мемлекеттік органда «қҧқықтық ақпарат кабинетін» негізу;
- ҽкімшілік кедергілерді азайту жҽне бюрократиясыздандыру;
- кҽсіпкерлікті қолдау инфрақҧрылымын дамыту болып табылады.
Бағдарламаныңміндеттері:
- мемлекеттің
жеке
сектормен
ҿзара
іс-қимылының
жаңа
идеологиясынқҧру;
- кластерлік — желілік ҧстаным негізінде ҿмір сҥруге қабілетті
инфрақҧрылымдық жҥйені қҧру жҽне қамтамасыз ету;
- шағын кҽсіпкерлікті дамыту ҥшін барынша ашық заңнамалық негіз
қҧру;
- шағын кҽсіпкерліктегі кҿлеңкелі айналымдағы қысқарту.
Қазіргі жағдайда капитализмге ауысу жолында қоғамдық меншікті
жекешелендіру арқылы ірі кҽсіпорындарды таратып, ҧсақ, шағын жҽне орта
мҿлшердегі кҽсіпорындар қҧрылып жатыр. Ол дҧрыс деп айту қиын. Дегенмен
осы бағытта ірі кҽсіпорындар жойылды. Ендігі мҽселе осы шағын
кҽсіпорындардың кҽсіпкерлік ісі туралы болып отыр. Халық шаруашылығы
барлық салаларында шағын кҽсіпорындардың болуы дҥниежҥзілік тҽжірибеде
экономикада тиімді іс болып табылады.
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Қазіргі замандағы экономикада ірі монополистік шаруашылыққа тығыз
байланысты орта жҽне шағын деңгейдегі кҽсіпорындар ара салмақтарының
ҿзара байланысты кҿптеген факторлармен байланысты.
Шынындадаіріфирмалардазорматериалдық,
қаржылық,
еңбекресурстарыжҽнемаманданғанкадрлар бар. Олар жоғары дҽрежеде
ғылыми-техникалық шешімдер қабылдап, ҿндірістің технологиялық жаңа
ҽдістерін қолдана алады. Ал, екінші жағынан, соңғы уақытта шағын дҽрежелі
кҽсіпкерлік істер орын алуда. Ол ҽсіресе кҥрделі қаражатты жҽне қызметкерлер
кооперациясын кҿп талап етпейтін салаларда жҽне тҧтыну тауарларын шығару
салаларында болады.
Шағын кҽсіпорындардың дамуы нарықты тауар жҽне қызметтермен
толықтырады, экспорттың потенциалын арттырады жҽне жергілікті шикізат
ресурстарын тиімді пайдалануға мҥмкіндік жасайды. Шағын кҽсіпорын
дҥниежҥзінде маңызды орын алады. Ол тек қана тҧтыну сферасында емес, сол
сияқты кейбір бҿлек ҥзелдер мен механизмдерді шығару жағдайында немесе
жартылай фабрикаттар ҿндіріп негізгі басты ҿндірісті қамтамасыз етуде
маңызды орын алады. Шағын кҽсіпкерлік субъектілері сондай-ақ, жеке адамдар
да болуы мҥмкін.
Шағынбизнестіңбастыпроблемасы - олнесие беру саясаты. Несие тек
қана
кепілдемеретіндемҥліккеберіледі.Ал кепілдікке жарайтын мҥлік
кҽсіпорында жоқтың қасы, сондықтан шағын кҽсіпорындардың керекті
несиесіне кепілдік бере алмайды. Сондықтан шағын бизнесті қолдайтын
арнайы банк, несие банктің бір бҿлімі болуы керек.
Шағын кҽсіпорындар кадрларды даярлау, банктік несие алу жҽне
информациялық қызметтерге мҧқтаж.
Шағын кҽсіпкерлік фирмалар қазіргі жағдайда делдалдық сферада,
сонымен қатар тез айналатын сала сауда — саттық, қоғамдық тамақтану,
азаматтық қҧрылыс, техника жҽне машиналарды жҿндеу, т.б. салаларда орын
алып отыр.Жоғарыда келтірілген осы жағдайлардың барлығы кҽсіпорындағы
басқару шараларына келіп сҥйенеді. Қазіргі таңда қызметтерді басқару саласы
экономиканың кҿптеген жақтарына маңызды ҽсерін тигізетін бірден бір
факторлардың бірі болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы
жаңа заңдар еліміздің қҧқықтық, саяси жҽне экономикалық жҥйесінің
дамуының жаңа кезеңін ескере отырып жаңа ҿкілеттіктер белгіледі. Оларды
біліктілікпен жҥзеге асыру, ҽсіресе кҽсіпкерлік сияқты аса маңызды жҽне ҥнемі
дамып отыратын салада, ҽкімдердің басқарушылық жҽне қҧқықтық
сауаттылығына, олардың жаңашылдық қабілетіне жҽне ең бастысы —
бастамашылдығына байланысты болады.
Қазіргі кҥрделі жағдайда аймақтарда ҽртҥрлі ҧйымдық —
қҧқықтық пошымдағы шағын кҽсіпкерлікті дамыту бірінші кезектегі іс. Айта
кетелік, шағын кҽсіпкерлікке заңды тҧлға қҧрмай — ақ кҽсіпкерлікпен
айналысатын барлық субъектілер жҽне қызметтерінің жылдық орташа саны 50
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адамнан аспайтын жыл ішіндегі активтерінің жалпы қҧны орта есеппен алғанда
есептік кҿрсеткіштен алпыс мың еседен аспайтын заңды тҧлғалар жатады.
Қазақстан Республикасында қолданылып жҥрген заңдар бойынша шағын
кҽсіпкерлік субъектілеріне мемлекет нақты қолдау кҿрсетеді.
Айта кетейік, қызметкерлерінің жылдық орташа саны 50 адамнан
аспайтын, жыл ішіндегі активтерінің жалпы қҧны орта есеппен алғанда есептік
кҿрсеткіштен алпыс мың еседен аспайтын шаруа қожалықтарының да шағын
кҽсіпкерлік субъектісі ретінде мемлекеттік қолдауға қҧқығы бар.
Аймақтарды дамытуға қаражат жҧмсайтын инвесторлар ҥшін тікелей
қаражат жҧмсауды мемлекеттік қолдау туралы заңдарда кҿзделген тҽртіппен
жҽне шарттармен бірқатар жеңілдіктер мен преференциялар қолданыла алады.
Атап айтқанда, біріншіден, бҧл мемлекеттік заттай гранттар; екіншіден,
келісімшарт жасалған сҽттен бастап табыс салығының, жер салығының жҽне
мҥлікке салынатын салықтың ставкасын 5 жылға дейінгі мерзімге негізгі
ставканың 100 пайызына дейін кеміту, сондай — ақ одан кейінгі 5 жылға
дейінгі кезеңге табыс салығыны, жер салығының жҽне мҥлікке салынатын
салықтың ставкасын негізгі ставканың 50 пайызынан аспайтын шекте кеміту,
ҥшіншіден, инвестициялық жобаны іске асыру ҥшін қажетті жабдықтар,
шикізатпен материалдар импортына кеден бажын салудың толық немесе
ішінара босату.
Жеңілдіктер мен преференциялардың мҿлшері тікелей инвестиция
кҿлеміне, инвестордың жобаны іске асыру мерзімі жҿніндегі міндеттемелеріне,
оның ҿзін — ҿзі ҿтеуіне, экономика секторының басымдылығына жҽне басқа
жағдайларға байланысты айқындалады.
Кҽсіпкерлік қызмет субъектілері заңдық тҧлға қҧрмай тҧрып, азаматтыққҧқықтық қатынастардың, ҽсіресе шетелдік заңдық тҧлғалармен қатынаста
белседі қатысушысы болуы белгілі дҽрежеде қиын екендігін мойындау қажет.
Сондықтан да соңғы жылдары еліміздің кейбір аймақтарында, ҽсіресе
солтҥстікте, шаруа қожалықтарының заңдық тҧлға қҧра отырып, шаруашылық
жҥргізудің ірірек ҧйымдық — қҧқықтық тҥрлеріне бірігу фактілері елеулі
қҧбылыс болып отырғаны кездейсоқ емес. Мҧндай шешім кҽсіпкерліктің
осынау жаңа субъектілерінің еңбек, материал жҽне басқа ресурстарын
біріктіруге, сондай — ақ оңтайлырақ еңбек бҿлінісін жҽне ҿндірістің
мамандандырылуын жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді.
Бҥгінде аймақтарда кҽсіпкерліктің бҽрінен кҿп кездесетін субъектілері
ҽзірге азаматтардың заңдық тҧлға қҧрмай — ақ, дербес яки біріккен кҽсіпкерлік
болып отырғаны белгілі.
Жоғарыда айтқанымыздай мҧндай азаматтар ҿздері барып мемлекеттік
тіркеуден ҿтуге, сондай — ақ, тҧрғылықты жеріндегі аумақтық салық
органында жеке кҽсіпкер ретінде есепке тҧруға тиіс.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье рассмотрены проблемы управления малых и средних
предприятий в нашей стране и направления их развития. На сегодняшний день
при обновлений всех секторов экономики на основе развития инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства и бизнеса реализация меры развития
становится важным. В целом известно, что развитие малых и средних
предприятий в регионах не только обеспечивает трудоустройством населения,
но способствует решению основных социальных, духовных и экономических
проблем.
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In this article, the management of small and medium-sized enterprises in the
country and it's development trends are provided. Today, on the basis of the
development of infrastructure to support small businesses and business development
are becoming more active in all sectors of the economy, increases the importance of
the development and implementation of the measures. In general, the development of
small and medium-sized enterprises in the regions only provide employment, but also
their social, spiritual, to solve the fundamental problems of the economic impact is
obvious.
Key words: the management, budget, budget revenues, costs, social costs,
business services, cluster, leasing, lending and infrastructure financing.
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КӘСІПОРЫН ТИІМДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
Тҥйіндеме
Кҿптеген кҽсіпорындар жабдықтаушылармен тығыз ҽріптестік орнату
арқылы ҿнім сапасын арттырып, ҥнем жасап, жаңа нарықтарға жедел шығуға
мҥмкіндік алуда.
Кілт сӛздер: кәсіпорын, факторлар, тиімділік, ӛндіріс
Кҽсіпорынның шаруашылық тиімділігінің факторлары - ҿндіріс
нҽтижелеріне жҽне шығындарына ҽсер ететін жағдайлар [1].
Олар келесілер: - ҒТП – тің жеделдеуі, ең алдымен, кҽсіпорынға
бҽсекелестік кҥресте тҿтеп беріп, сапаның жаңа деңгейіне шығуға мҥмкіндік
беретін жаңа жетістіктерді игеру;
-ҿндірісті қҧрылымдық жҽне ҧйымдастырушылық қайта қҧру, мамандану
жҽне кооперацияның оңтайлы жҥйесі;
- басқару ҽдістері мен жҥйесін жетілдіру;
- ҿндірістің жетілдіруі жҽне дамуының ҽлеуметтік механизмдерін
белсенді пайдалану, кадрлар біліктілігін арттыру, еңбекті ҧйымдастыруды
жетілдіру;
- халықаралық еңбек бҿлінісінің артықшылықтарын пайдалану. Бҽсекеде
жеңіп шығу ҥшін тҧтынушыларға кҿп кҿңіл бҿліп, оларды тарту жҽне ҧстап
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қалудың жаңа ҽдістерін ойлап табу қажет. Еңбек нарығы кҽсіпорынға жҧмысқа
алынуы мҥмкін адамдар қҧрайтындықтан, олардың біліктілік деңгейінің
жоғары болуы тиімділікті арттыруға тікелей ҽсер етеді.
Кҽсіпорынның тиімділігін арттыруға ҽсер ететін ҧйымдастырушылық экономикалық факторларды екіге бҿліп қарастыруға болады. Ол кері жҽне
жағымды ҽсер ететін факторлар.
Шығу орнына байланысты барлық факторларды 2 топқа бҿлуге болады:
ішкі факторлар; сыртқы факторлар. Ішкі факторлар кҽсіпорынның ҿз
қызметінен тҽуелді, яғни оларды кҽсіпорынның ҿзі туғызады. Ішкі факторлар
соншалықты тҥрліше болғандықтан, жақсы тҥсіну, талдау жҽне ҿндіріс
резервтерін табу ҥшін, оларды да келесі топтарға біріктіру жҿнді болады: нарық
жағдайында басшылардың ҿздігіне жҽне олардың командасының кҽсіпорынды
басқару қабілетіне байланысты; ғылыми-техникалық прогрестің жеделдеуіне,
кҽсіпорынның инновациялық саясатына байланысты; ҿндіріс пен еңбекті
ҧйымдастыруын, кҽсіпорын басқаруын жетілдіруіне байланысты; коллективте
қолайлы ҽлеуметтік-психологиялық ахуал жасалуына байланысты; ҿндіріс пен
саланың ҿзгешелігімен байланысты; ҿнімнің сапалылығымен жҽне
бҽсекелестілігімен, шығындардың басқарылуымен жҽне бағалық саясатымен
байланысты; аммортизациялық жҽне инновациялықсаясатымен байланысты.
Бҧл топтау таза шарттылы жҽне ол факторлардың алуан тҥрлерін
бейнелемейді, бірақ ішкі факторларды жҽне ҿндіріс тиімділігіне ықпалын тым
жете есептелуге мҥмкіндік береді. Сонымен бірге оларды объективті жҽне
субъективті факторлар деп бҿлуге болады. Объективті факторлар – бҧл
олардың пайда болуы басқару субъектілеріне тҽуелді емес. Мҽселен, кен
кҽсіпорында кен геологиялық жағдайларының нашарлауы немесе дҥлей
апаттар, жер сілкінісі. Субъективті факторлар, ал олар, абсолютті кҿпшілігін
қҧрайды, тҥгелдей басқару субъектісіне тҽуелді болады жҽне олар ҽрқашанда
ҿзінің кҿз ҿрісінде жҽне талдауында болуы қажет. Нарық жағдайларында
кҽсіпорынның тиімділік жҧмысы елеулі деңгейде сыртқы факторларына да
тҽуелді, оларды келесі топтарға бҿлуге болады: ішкі жҽне сыртқы нарық
конъюктурасының ҿзгерісіне байланысты. Негізінде бҧл сҧраныс пен
ҧсыныстың ҿзгерісінен, сонымен қатар бағаның ауытқуынан байқалады; ҽрі
ішкі еліміздің, ҽрі аса ғаламдық масштабындағы саясаттық ахуалының
ҿзгерісімен байланысты; инфляциялық процестермен байланысты; мемлекет
қызметімен байланысты.
Қазіргі жағдайларда Қазақстанда кҽсіпорындар қызметінің тиімділігі
көбінесе мемлекетке байланысты, алдымен өркениетті нарықтың құрылуына
жҽне осы нарықтағы ойынның ережесіне, яғни құқықтық негізді құру, елімізде
тиісті құқық тҽртібін жҽне оның ұлттық қауіпсіздігін қамсыздандыру,
экономиканың тұрақтануы, ҽлеуметтік қорғауды жҽне ҽлеуметтік кепілдікті
қамсыздандыру, бҽсекені қорғау, заңды жасау, қабылдау жҽне шарушылық
заңды орындалуын ұйымдастыру қажет [2]. Экономикалық бағалаудың
негізінде кҽсіпорынның тұрақты дамуының нҽтижелік көрсеткішінің өзгеруіне
ҽсер ететін факторларды анықтау, анализдау жҽне болжау жатыр.
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Кҽсіпорынның дамуы ішкі жҽне сыртқы факторлар комплектерінің қиын
арақатынас жағдайында жҥзеге асады. Ішкі, кҽсіпорынға тҽуелді, факторлар
реттеледі, сондықтан соларға тоқтаймыз. Экономикалық факторлар бірнеше
белгілермен салаларға бөлінеді. Олар жалпы бола алады, яғни біраз
көрсеткіштерге ҽсерін тигізеді, немесе жеке бола алады, нақты көрсеткішпен
мінезделеді. Бірақта факторлардың көбінісі жинақтаушы сипатқа ие, яғни бөлек
көрсеткіштердің байланысы мен өзара кесімділігімен тҥсіндіріледі.
Кҽсіпорынның даму кезеңдерінде баяғы қайталанатын факторлар ҽр-тҥрлі ҽсер
ету кҥшіне ие, сондықтан факторларды кезеңдерге байланысты салаларға бөлу
керек. Кҽсіпорынның нарықтан тыс кезіңде, экономикалық тұрақтылық
тұрғысынан қарағанда, кҽсіпорын сыртқы факторлар ҽсеріне душар болады.
Бірақта, кҽсіпорын сыртқы факторлар ҽсеріне ешқандай кедергі жасай алмаған
соң, ішкі жҽне реттелетін факторларды қарастырған жөн. Жаңа кҽсіпорынның
пайда болуы жҽне нарыққа ақырындап енуі ҥлкен қаржылық шығындармен,
активті маркетингпен тҥйіндес, сондықтан капитал құрылымының қарыз
меншік сыбағасын, тҽуекел көрсеткіштерін, сату рентабельділігін жҽне негізгі
қызметтің өтімділік көрсеткіштерін қадағалау керек. Нарықтан тыс кезіңде
төлемқабілеттілік пен тҽуекел көрсеткіштері тұрақты болмағандықтан, олармен
экономикалық тұрақтылықты бағалаған жөнсіз. Онда кҽсіпорынның негізгі
қызметінің тиімділігі көрсеткіші бірінші реттік фактор болады, оларға келесі
факторлар ҽсер етеді: рентабельділік, сатылым жҽне актив айналымы.
Кҽсіпорын нарықта орнығу кезінде өзіне жағымды ортада жұмыс істейді,
себебі, шикізат жеткізетін каналдар жолға қойылған, өндіру мен өткізу жақсы
айналымда, табыс өсуде болады. Сыртқы факторлар нарықтан тыс
кезеңіндегідей ҽсер ете алмайды. Пайданың бұл кезеңде өсуіне байланысты,
тұрақтылықтын көрсеткіші болып төлемқабілеттілік пен тҽуекел саналады.
Оларға мынандай факторлар ҽсер етеді: пассив құрылымы; негізгі жҽне
айналымдағы құралдардың қаржыландыру құрылымы; шығыс құрылымы;
қарыздағы жҽне жеке меншіктің қатынасы; тҥпкілікті жҽне айнымалы
шығыстар.
Кҽсіпорын нарықта даму кезіңде барлық кҥшін жинайды, ҿндіріске
барлық кҥш қуат пен ресурстар қатысады. Пайданың ҿсуі тежеледі немесе
тоқтайды, негізгі қҧралдар тозады, дамып кележатқан бҽсекелес кҽсіпорындар
пайда болады. Сондықтан, кҽсіпорынның табыстылығына қарамастан, басқа
кҽсіпорындардың жаңа технология мен техниканы пайдаланып тауардың
ҿзіндік қҧнын тҿмендету (қызмет кҿрсетуді жетілдіру) салдарынан, бҽсекеге
қабілеттілік азаяды. Арада нҽтижеде, нарықта дамыған кҽсіпорынға бағаны
азайту немесе қызметті жетілдіру керек, ол ҿз кезегінде табыстың азаюына ҽсер
етеді. Ал егер бҽсекелестерде тауардың сапасы кҽсіпорынмен салыстырғанда
жақсырақ болса, онда ол айналымдағы капиталдың ҿліміне, келешекте
кҽсіпорынның қҧлдырауына ҽкеледі. Бірақта, егер кҽсіпорын ҿз қҧралжабдықтарын жаңамен ауыстырса немесе модернизацияласа, онда кҽсіпорын
даму кезеңінің жаңа қисық ҿмірлік циклына ҿтеді. Бҧл жағдайда экономикалық
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тҧрақтылықты осы кезеңге сай кҿрсеткіштермен бағалау керек. Осылай
кҽсіпорын нарықта даму кезеңінде ҿз бҽсекеге қабілеттілігін жоғалтпайды,
техникалық жҽне технологиялық олқылықтар бҧл салаларда байқалмайды.
Тҧрақсыздық – ҿндірістің жаңа сапалы дҽрежесіне ауысу қажеттігі. Сол себепті
бҧл кезеңде кҽсіпорынның қаншалықты пайдалы екенің білген жҿн. Жҽне
жарғының қызметі пайда алып келема? Нарықта даму кезеңінде кҽсіпорын
іскерлік тиімділігі мен негізгі іскерлік тиімділік бірінші реттік факторлар болып
табылады. Оған екінші реттік факторлар ҽсер етеді: айналымдағы капиталдың
айналымдылығы; сату рентабельділігі; актив рентабельділігі; ҿз капиталының
рентабельділігі. Кҽсіпорынның ҿмірлік циклының қҧлдырау кезеңінде
экономикалық тҧрақтылық пен тҧрақсыздық қандай жағдайда болатыны
белгілі, сондықтан бҧл кезеңді талдау жҿнсіз [3]. Кҽсіпорын басшылығына
экономикалық тиімділікті жетілдіру бойынша мынайдай ҧсыныстар жасауға
болады: ол негізінен жалпы активтердің қҧрастыру кҿздерінің сомасындағы
меншікті капиталдың ҥлесін арттыруға негізделеді. Айта кеткен жҿн,
экономикалық тиімділікті қалыпты жағдайда ҧстап тҧру ҥшін стратегия қажет.
Стратегияда кҽсіпорынның мынадай негізгі мақсаттарды, яғни алдағы
уақыттағы кҽсіпорын қызметінің бағытын, ҿндірілетін ҿнім (кҿрсе-тілетін
қызмет, атқарылатын жҧмыс) сапасын арттыру, аз шығын жҧмсай оты-рып
ҿндірістің тиімділігін қамтамасыз ету, ҿзіндік қҧнды тҿмендету жҽне рентабельділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ету жолдарын анықтау қажет.
Кҽсіпорынның
ҧйымдастырушылық
факторларына
келетін
болсақ,
кҽсіпорындағы ҧйымдастырушылық негізінде классификациялық тҧрғыда ҥш
ҽдіспен жасалады: ҧжымды ҧйымдастыру; сендіру; ынталандыру. Ҧжымды
ҧйымдастыру. Ҧйымдастырылған кҽсіпорын ҧжымы мен жҧмыскерлер
тҽрбиесінің жоғарғы деңгейі мен қарым – қатынас мҽдениетін анықтайды.
Осыған орай келесі фактор тҥрлерін кҿрсетуге болады: тҽртіп; ҿз-ҿзіне қызмет
кҿрсету; жарыс; ҿзін-ҿзі басқару. Тҽртіп – бҧл ҧйым мҥшесінің қарым-қатынас
мҽдениетін қамтитын тҽрбие факторы. Сондай-ақ, ол ішкі тҽрбие ережелері,
пайдалы дҽстҥр мен жақсы мінездердің қалыптасуына жҽне олардың бір-біріне
деген тең дҽрежедегі талабы ретінде ҧсынылуынабағытталады. Кҽсіпорынның
экономикалық тиімділігін ҧйымдастыруда басқарушының сипаты да ҥлкен рҿл
атқарады. Америка мектебі басқарушының 12 қасиетін ҧсынады: Басшы
қуғындаушы болмауы тиіс. Ӛ йткені, қуғындаушы қарамағындағы адамның
ізіне тҥседі, ал нағыз басшы соңынан ертеді. Қуғындаушы ҿзінің билігіне, ал
басшы –соңына ерушілердің ықпалы мен кҿмегіне сҥйенеді. Қуғындаушы ҿзіне
бағыныштыларды ҿсек пен кҥдік ҽлемінде ҿмір сҥруге мҽжбҥр етеді. Ал, басшы
қарамағын-дағыларды қауырт іске, сан алуан қиындықтарды шешуге
жҧмылдырды. Басшы ҿз ісіне сенімді болуы, батыл мақсат қойғыш, табанды
болуы, ҽрі осы қасиеттерін қол астындағыларға кҿрсете білуі тиіс. Басшы
ҧйымдастыру жҽне басқару туралы ғылымды жетік білуі тиіс. Ол қол
астындағылардың уақытын бағалай білуі тиіс. Басшы қатал ҽрі талап қойғыш
болуы тиіс. Алайда қаталдық пен талап қойғыштың ешқашанда кінҽмшілдікке,
мейірімсіздікке апармауы тиіс.
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АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӚСУ МОДЕЛЬДЕР
КӚРСЕТКІШТЕР БАЛАНСЫН САЛЫСТЫРУ
Тҥйіндеме
Осы мақалада Ақтҿбе облысының демография-миграциялық жағдайының,
ҿндірістік-ҿнеркҽсіптік ҽлеуетінің, экологиялық хал-ахуалының жҽне
ҽлеуметтік-экономикалық инфрақҧрылымының ҿткен кезеңдердегі ҿзгерулерін
ғылыми тҧрғыда бағалау қарастырылған.
Кілт сӛздер: экономикалық ӛсу, модель, кӛрсеткіштер, баланс
2015 жылы облыстың жергілікті атқарушы органдарының қабылдаған
барлық шаралары Қазақстан халқына Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев жолдаған,
яғни Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму болашағы мазмҧндалған жҽне
«Қазақстан-2050» Стратегиясының ережелеріне концептуалды баға берілген
«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты Жолдауынан туындайтын экономиканың бҧдан ҽрі ҿсу қарқынын
дамытуға жҽне облыс тҧрғындарының ҽл-ауқатын арттыруға бағытталды [3].
Елбасының халыққа арналған «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір
мҥдде, бір болашақ» атты Жолдауында біздің мемлекетіміздің 2050 жылға
дейінгі даму Стратегиясын іске асыру бойынша бірінші кезектегі міндеттерді
белгіледі жҽне алға қойылған мақсат пен міндеттерге қол жеткізуі ҥшін нақты
бағдарын белгіледі.
Астана, Алматы жҽне Шымкент қалаларымен қатар Ақтҿбе қаласын
агломерация орталығы деп тану бҧл ҿңірдің экономикалық дамуына жаңа
жетістіктердің жақсы алғышарттарын қҧрады жҽне біздің мҥмкіндіктерімізді
арттырады. Біздің алдымызда бҽсекелестік артықшылықтарымызды пайдалана
отырып, оларды экономикалық жҽне ҽлеуметтік жетістіктерге айналдыру
міндеті тҧр.
Ақтҿбе облысының 2015 жылғы ҽлеуметтік-экономикалық дамуын
қорытындылай келе, Қазақстанның экономикалық дамуына едҽуір ҥлесін
қосқанын атап ҿту керек, бҧған облыстың макроэкономикалық кҿрсеткіштері
дҽлел.
2015 жылғы бағалау деректері бойынша ҿңірдің жалпы ҿнімібір жарым
триллионнан асты.
2015 жылы ҿнеркҽсіптің ҿсу қарқыны 102,5% қҧрады, 1352,5 млрд. теңге
ҿнеркҽсіп ҿнімі ҿндірілді, бҧл орта республикалық деңгейінен жоғары (ҚР
бойынша -102,3%).
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Тау-кен ҿнеркҽсібінде 0,2% ҿнімнің тҿмендегенімен, ҿткен кезеңмен
салыстырғанда ҿңдеу ҿнеркҽсібіндегі ҿсім 14,5% қҧрады (ҚР бойынша 101,6%).
Ҿнеркҽсіптің басым салаларында да ҿсімдер байқалды: металл кендерін
ҿндіру 5,4%, кокс жҽне мҧнай ҿңдеу ҿнімдерін ҿндіру 9,5%, химия ҿнеркҽсібі
1,7%, ҿзге металл емес ҿнімдерін ҿндіру 21,4%, металлургия ҿнімі 0,3%,
машина жасау 11,6%, машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл
бҧйымдарын жасау 58,6%.
Ҿнімнің негізгі тҥрлерін ҿндіру бойынша облыс 2013 жылғы деңгейінен
асып тҥсті. Мыс кенде-рі – 7,9%-ға (5,1 млн. тонна), хром концентраты – 6,3%ға (4,2 млн. тонна) ҿсті.
Облысэкономикасынаесептіжылы жарты триллионға жуық (496,2 млрд.
теңге) инвестициятартылды, бҧлҿткенжылғы кҿлемінен 11,9% артық.
Инвестиция кҿлемібойыншаоблысаймақтарарасында Атырау облысы мен
Астана қаласынанкейінгіҥшіншіорындыиеленді.
Ауылшаруашылығындажалпыҿнім
кҿлемі
127,9
млрд.
теңгеніқҧрадынемесеҿткенжылғыдеңгейден100,3%. Ҿсімдік шаруашылығы
саласыныңнақтыкҿлеминдексі110,2%, ал мал шаруашылығы 95,9 % қҧрады[4].
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110,2
93,4
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Ескерту: Зерттеу материалдары негізінде автормен құрастырылды

2-cурет. Ауылшаруашылығының нақты кҿлем индексі, %
Шағын жҽне орта бизнесте жҧмыс жасайтындар саны 12,6% ҿсіп, 120,2
мың адамды қҧрады. Олар 431,4 млрд. теңге сомасына ҿнім шығарды, бҧл
ҿткен жылғы деңгейден 3,3% артық. Осының нҽтижесінде бюджетке салық
жҽне басқа да тҿлемдердің тҥсу кҿлемі 7,3% ҧлғайды (115,6 млрд. теңге).
Қҧрылыс жҧмыстарының кҿлемі 186,2 млрд. теңгені қҧрады немесе 2013
жылғы деңгейден 42,6% артық.
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Бҿлшек тауар айналымының нақты кҿлем индексі 110,8% жетті. Барлығы
335,7 млрд. теңгеге тауар ҿткізілді.
Шоғырланған бюджетке (Ҧлттық қормен қоса алғанда) тҥскен салықтар
мен басқа тҿлемдер 614,5 млрд. теңгені қҧрады немесе болжамға 102,7%
қҧрайды: оның ішінде республикалық бюджет- 182,7 млрд. теңге, жергілікті
бюджет – 75,0 млрд. теңге. 2015 жылы Ҧлттық қорға 356,7 млрд. теңге
жіберілді.
2015 жылдың 1 қаңтардағы жағдайы бойынша облыс бюджетінің шығыс
бҿлігі 99,6% орындалды.
Инфляциядеңгейі 4,5% қҧрады немесе орташа республика бойынша 0,3 %
тҿмен.
Алдын ала деректер бойынша халықтың ақшалай кірісі 2,4%ҿсті, 2015жыл
бойынша атаулы жалақы 6,8% ҿсіп жҽне 96,4 мың теңгені қҧрады. Жҧмыс
нарығында жағдайы тҧрақты. Тіркелген жҧмыссыздық деңгейі экономикалық
белсенді халықтың 0,2% қҧрапотыр.
Есепті жылы15,6 мың жҧмыс орны қҧрылды.
Қазақстан Республикасының ҥдемелі индустриялық-инновациялық даму
мемлекеттік бағдарлама сының жҥзеге асырылуы
2015жылдың қорытындысы бойынша ҤИИДМБ барлық негізгі
кҿрсеткіштері бойынша ҿсу қарқыны оң нҽтижелерге қолжеткізді:
- ҿнеркҽсіп ҿнімінің кҿлемі 2,5%-ға ҿсіп, 1,35 трлн. теңгені қҧрады;
- ҾЖҾ қҧрылымдағы ҿңдеу ҿнеркҽсібінің ҥлесі 8,8%-дан 9,4% ҿсті;
- ҿңдеу ҿнеркҽсібіндегі инвестиция кҿлемі 20,1% ҿсіп, 93,3 млрд.
теңгегежетті;
- облыс экономикасының шикізат секторындағы экспорттың ҥлесі 23,1%
қҧрады;
- ҿңдеу ҿнеркҽсібіндегі еңбек ҿнімділігі саладағы 1 адамға шаққанда 34,9
мың АҚШдолларынажетті.
Облыстың индустрияландыру картасына қҧрылыс кезінде 7,9 мың жҧмыс
орындары жҽне пайдалануға беру кезінде 10,0 мың жҧмыс орындарының
ашылуымен, қҧны 574,9 млрд. теңге болатын 76 инвестициялық жобалар
енгізілді. 2015 жылы жоғары кҿміртекті феррохром ҿндіретін қуаттылығы
жылына 440 мың тонналық жаңа ферроқорытпа зауыты, сонымен қатар қуыс
плиталарды ҿндірісі бойынша кешен (ҥй қҧрылысы комбинаты), қуаттылығы
жылына 300 мыңшаршы метр энергиялық тиімді ҽйнек пакеттерінің ҿндірісі
жҽне басқа жобалардың қҧрылысы аяқталды [5].
Салаларда ҿндірілген, соныңішінде инновациялық қҧрамы бар ҿнім
кҿлемінҧлғайтуғамҥмкіндікберетінрезервтер
бар.
«Ақтҿбе
рельсарқалықзауыты» ЖШС мен «Қазақстантеміржолы ҦК» АҚ бірлесуі мен қуаты
жылына 430 мың тонналық рельс ҿнімдері зауытының қҧрылысы жҥзеге
асырылуда.
Ақтҿбе облысының алдағы жылдарда дамуының басты басымдығы ретінде
- нарықтық экономика жағдайында қолда бар шикізат ҽлеуетін тиімді
пайдалану есебінен жоғары технологиялық ҿңдеу ҿнеркҽсібін қҧру жҽне
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дамыту арқылы облыстағы
болуы тиіс.

халықтың

тҧрмыс

деңгейін кҿтеру саясаты
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COMPARISON OF BALANCE OF INDEXES OF PATTERN OF ECONOMIC
GROWTH OF АКTOBE AREA
Abstract
In the presented article the questions of demography are considered on the
Аktobe area-migration situation, productively-industrial potential, ecological state
and state of socio-economic infrastructure, foremost, in the estimation of changes for
past periods.
Key words: economy growing, model, indexes, balance.
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АГРОӚНЕРКӘСІП КЕШЕНІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫ ДАМЫТУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Тҥйіндеме
Осы мақалада агроҿнеркҽсіп кешенін индустриялық-инновациялық
дамытуға жоғары технологиялық инвестициялық жобаларды іске асыру
арқылы, сондай-ақ су ресурстарын ықпалдастырылған басқару қағидаттарын
енгізу жолымен қол жеткізілетін жолдары қарастырылған.
Кілт сҿздер: экономикалық тиімділік, ҿнім сапасы, индустриялықинновациялық дамыту, мемлекеттік қолдау
ҚР АҾК дамыту мақсатын белгілеу кезінде сыртқы орта мен ҚР АҾК
ағымдағы жағдайдағы мынадай қалыптасқан шешуші ҥрдістерді ескеру қажет:
экстенсивті дамыту мҥмкіндіктерінің аяқталуы, ҿнімділікті арттыру жҽне
технологиялардың жаңғырту қажеттілігі орын алды; 1990-шы жылдардағы
реформаларға дейінгі кезеңнің сандық, алайда бірқатар кіші салалар бойынша
сапалы ҿзге нарықтық негіздегі кҿрсеткіштерге шыға отырып, дамудың
қалпына келтіру кезеңі аяқталуда; алдағы ДСҦ-ға кіру жҽне Кеден одағының
шеңберіндегі қызмет жағдайларында халықаралық сауданы, кҿлік жҽне
коммуникация қҧралдарын белсенді дамыту, ҿнім стандарттарын кҿтеру,
тҧтынушылар қалауларының ҿзгеруі мемлекеттік қолдау деңгейін тҿмендету
кезінде бҽсекеге қабілеттілігіне жҽне онымен тікелей байланысты еңбек
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ҿндіргіштігі, ауыл шаруашылығы тауарын ҿндірушілердің экономикалық
тиімділігі, ҿнім сапасы мен маркетинг мҽселелеріне талаптар бірінші кезекке
қойылады; ҿсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығындағы субсидиялауды
қоса алғанда, саланы қаржылық сауықтыру, ауыл шаруашылығы тауарын
ҿндірушілер ҥшін тауарлардың, жҧмыстар мен қызметтердің қолжетімділігін
арттыру, сондай-ақ АҾК субъектілерін ветеринариялық, фитосанитариялық
қауіпсіздік жҽне сумен қамтамасыз ету саласында мемлекеттік қамтамасыз
етуді дамыту, жер жҽне салық қатынастары, салық салу, техникалық реттеу
саласындағы мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік бақылау жҽне 178 қадағалау
жҥйесінің тиімділігін кҿтеру мақсатында АҾК саласын мемлекеттік қолдау
жҿніндегі бірқатар жҥйелі шаралар талап етіледі. Бағдарламаның мақсаттарын
іске асыру ҥшін Ауыл шаруашылығы министрлігінің кҥші мынадай бағыттар
бойынша бағытталатын болады. Ҿсімдік шаруашылығы саласындағы стратегия,
бірінші кезекте, дақылдарды ҿңдеудің ғылыми негізделген ылғал-ресурс
ҥнемдеуші технологияларына кҿшу, ауыл шаруашылығы мақсатындағы
жерлерді ҧтымды пайдалануды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы
айналымына жаңа жҽне қазір пайдаланылмайтын жерлерді тарту жолымен
ҿндірісті ҽртараптандыруды, ауыл шаруашылығы ҿнімдерін ҿндіру кҿлемін
арттыруды кҿздейді. Астық ҿндірісінің инфрақҧрылымын дамытуға ерекше
назар бҿлінетін болады, ҿйткені дҽнді дақылдар ауыл шаруашылығы ҿнімдерін
экспорттау қҧрылымында неғҧрлым ҥлкен ҥлес алады. Элеваторлар мен астық
тасығыштар жетіспеушілігі проблемасы астықты ҿңдеу мен сақтауға, сондай-ақ
оны тасымалдауға арналған қуаттарды қҧру жҽне кеңейту есебінен шешілетін
болады.
Мал шаруашылығы саласында ірі қара мал етінің экспорттық ҽлеуетін
арттыру жҽне ауыл шаруашылығы тауарын ҿндірушілерді етті ма
шаруашылығын дамытуға ынталандыру бойынша жҧмыс жалғастырылатын
болады. Асыл тҧқым базасын дамыту жҽне малмен қҧстың генетикалық
ҽлеуетін арттыру бойынша жҧмыс, соның ішінде одан ҽрі репродукциялау ҥшін
асыл тҧқымды малдарды импорттау есебінен жалғастырылатын болады.
Дҽстҥрлі мал шаруашылығы салаларын дамыту ҥшін жайылымдық мал
шаруашылығын, соның ішінде қой шаруашылығын дамытуды ынталандыратын
іс- шаралар кешені қабылданатын болады. Сондай-ақ жемшҿп ҿндірісін дамыту
жҽне азып- 179 тозған жайылым жерлерді қалпына келтіру, суландыру
жҿніндегі шаралар қабылданатын болады.
Агроҿнеркҽсіп кешенін индустриялық-инновациялық дамытуға жоғары
технологиялық инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы, сондай-ақ су
ресурстарын ықпалдастырылған басқару қағидаттарын енгізу жолымен қол
жеткізілетін болады. АҾК субъектілері ҥшін тауарлардың, жҧмыстардың жҽне
қызметтердің қолжетімділігін арттыру Аталған бағыт шеңберінде келесі
міндеттерді шешу қажет: Ҿсімдік шаруашылығындағы тауарлардың,
жҧмыстардың жҽне қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру;
Астық сақтау бойынша қызметтердің физикалық қолжетімділігін арттыру;
Ауыл шаруашылық тауарларын ҿндірушілерге судың экономикалық
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қолжетімділігін арттыру; Мал шаруашылығындағы жҽне тауарлы балық
ҿсірудегі тауарлардың, жҧмыстардың жҽне қызметтердің экономикалық
қолжетімділігін арттыру; Ауыл шаруашылығы шикізатын тереңнен қайта ҿңдеу
ҥшін тауарлардың, жҧмыстардың жҽне қызметтердің экономикалық
қолжетімділігін арттыру; Қаржы қызметтерінің экономикалық қолжетімділігін
арттыру; Білім беру қызметтерінің, аграрлық ғылым нҽтижелерінің жҽне
консультациялық қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру.
Отандық ауыл шаруашылығы ҿнімінің озық технологияларын енгізуді
ынталандыру жҽне ҿндіріс кҿлемдерін арттыру мақсатында қолданыстағы
қолдау шараларымен қатар жеке дақылдарды жекелей субсидиялаудан
жеңілдетілген қаржыландыру арқылы қолдауға біртіндеп кҿшу кҿзделетін
болады (кредит жҽне лизинг АҾК мемлекеттік қолдаудың экономикалық реттеу
негіздері Аймақтық деңгей Республикалық деңгей Реттеудің экономикалық
механизмі Ҿсімдік жҽне ет ҿнеркҽсібін қолдау мен ынталандыру; Жер
ерекшеліктеріне сай аймақ дамуы ҥшін жағдай жасау; Ҿндірушілер есебінен
аграрлық ҿнімдер нарығын реттеу; АҾК инфрақҧрылымын дамыту; Аграрлық
ҿндірісте табыстың артуы ҥшін жағдай қалыптастыру. Ауылшаруашылық жҽне
басқа салада арасындағы баға ҿсіиін қамтамасыз ету; АҾК инвестицияинновациялық саясатты жетілдіру; Ауылшаруашылығында тиімді қор ахуалын
қҧру; Заңдық- қҧқықтық реттеулер; Сыртқы-экономикалық саясатты реттеу.
Қаржыландыру Бағатағайындау Салықсалу Несиелендіру Сақтандыру 180
бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, қаржы институттары алдындағы
АШТҾ қарыздарын кепілдендіру жҥйесін жҽне сақтандыру жҥйесін енгізу,
сондай-ақ жобаларды іске асыру кезіндегі инвестициялық субсидиялау
кҿзделетін болады). Ауыл шаруашылығы кҽсіпорындарына кредиттік
жҥктемені тҿмендету жҽне олардың банкротқа ҧшырауына жол бермеу
мақсатында осы кҽсіпорындарды қаржылық сауықтыру жҥзеге асырылатын
болады. Сондай-ақ салық салу жҥйесі қайта қаралатын болады Осы бағыт
шеңберінде мынадай міндеттерді шешу жоспарланып отыр: Ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану тиімділігін арттыру; Ауыл
шаруашылығы дақылдарын мемлекеттік сорттық сынаудың тиімділігін
арттыру; Салық салу жҥйесінің дамуы; АҾК субъектілері ҥшін мемлекеттік
қызметтерді кҿрсету жҥйесін дамыту; Ауыл шаруашылығындағы техникалық
реттеу жҥйесін дамыту; Мемлекеттік реттеудің тиімді шараларын пайдалану,
ҚР АҾК бизнесін дамыту ҥшін қолайлы жҥйелі жағдайлар жасау, секторға
тартылатын орташа жылдық инвестицияны екі еселеу, ҿнімділіктің ҿсуі
нҽтижесінде мемлекеттік қолдау кҿлемін елдің ауыл шаруашылығы ЖІҾ 10%ына дейін ҧлғайта отырып, осы бағдарламаның нысаналы кҿрсеткіштеріне қол
жеткізу орын алады. Мемлекеттiк реттеудi жҥйенiң тиiмдiлiгiнiң
жоғарылатуына шығындарының апк жҽне еншiнi субъекттердiң мемлекеттiк
қамтамасыз етуiн дамытуға ерекшеленген қҧралдарының еншiсi 1, 2% ке
ҥлкеедi. АҾК мемлекеттік қолдауды жетілдіру жолдары кҽсіпорынның ҿзіндік
қаржыларының ҥлесін арттыру, амортизациялық аударым маңызын арттыру,
ауылшаруашылық машинажасау, лизингті дамыту; Шаруашылықты ірілендіру,
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крестьяндық кооперативтер жҥйесін дамыту, кластер қҧру; Мемлекеттік
бюджет қаражатының шығынын мақсатты пайдалануын қадағалауды кҥшейту.
Мемлекеттік қолдау тиімділігін арттыру мақсатында барлық субъектілерді
біреуге біріктіру мҥмкіндігі қаралатын болады. ДСҦ-ға кіру, сондай-ақ КО мен
БЭК-тағы мҥшелік тҧрғысында отандық ауыл шаруашылығы тауарларын
ҿндірушілерге тең жағдайларды қамтамасыз ету ҥшін жоспарланып отырған
кезеңде мемлекеттік қолдау деңгейін ықпалдастыру процестері шеңберінде
тиісті келісілген кҿрсеткіштерге дейін жеткізу қажет.

1.
2.

Әдебиеттер тізімі
Шадиев, Р. Индустриалды-инновациялық дамудың проблемалары
/Р.Шадиев // Саясат. - 2003. - № 11. – Б. 87-89.
Жҧмаев, Ж.Ж. Экономиканың мемлекеттік реттелінуі: Оқу қҧралы /Ж.Ж.
Жҧмаев. – Орал, 2001. – 258б.
Салыков Г.С. к.э.н., доцент
Конысбай А. магистрант
Актюбинский университет им. С.Баишева,
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация

В
этой
статье
рассмотрены
основные
аспекты
развития
агропромышленного комплекса, индустриально-инновационного развития
посредством реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов, а
также путем внедрения принципов интегрированного управления водными
ресурсами.
Ключевые слова: экономическая эффективность, качество продукции,
индустриально-инновационное развитие, государственная поддержка
Konysbai A.
Salykov G.S.
Aktobe S.Baishev University,

PROBLEMS OF STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF
AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Abstract
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С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті
ЕЛІМІЗДЕГІ ІШКІ ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ ДАМЫТУДАҒЫ
ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
Аннотация
Осы мақалада Қазақстан Республикасында ішкі туристік индустрияны
дамытудағы ҿзекті мҽселелерді атай отырып жҽне оны шешудің жолдары
қарастытылады. Туристік инфрақҧрылымдық жҥйенің қалыстаспау себептері
атап кҿрсетіледі. Ел басымыз Н.Ҽ. Назарбаевтің жылма-жылғы ҥкімет пен
халыққа жолдаған жолдаулары еліміздің экономикасын дамытуға
ішкі
туризмнен тҥсетін пайданы атап кҿрсете отырып жҽне оны дамытуға жасалатын
нақты қадамдарға бағыт бағдар жолдап отырғандығы айтылады.
Сондай-ақ, « ХХІ-ғасыр туризм ғасыры» деп бекер айтылып жҥрген жоқ.
Осы орайда елімізде ішкі туризмді дамытуға айтулы оқиғалар мен іс-шаралар
жҥзеге асырылып отырғандығына кҿптеген дҽлелдер келтіріледі.
Кілт сӛздер: индустрия, инвестиция, ифрақұрылым, рәсім, фактор,форма.
Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев туристік индустрия қызметі мемлекет
қазынасына айтарлықтай кіріс ҽкелетін , болашағы бар экономиканың саласы
ретінде кҿріне алатындығы жайлы стратегиялық бағдарламасында атап ҿткен
болатын. Сонымен қатар, дҽстҥрге еніп қалыптасып келе жатқан Елбасының
жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің ҽлеуметтік
экономикалық ҽлеуетін дамыту мақсатында атқарылатын істер мен алда тҧрған
міндеттер анықталып отырады.
Туризмді дамытудың 20011-2016 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы аясында бес жылдың ішінде халықты жҧмыспен қамту ҥшін,
сыртқы жҽне ішкі туризм кҿлемінің артуы есебінен кірістің тҧрақты ҿсімі ҥшін,
сонымен қатар Қазақстанды Ортаазиялық аймақтың туризм орталығына
айналдыру ҥшін бҽсекеге қабілетті туристік индустрия қҧру қарастырылған.
Аталмыш бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджеттен 59 млрд.
теңгеден астам сома кҿлемінде қаржы бҿлу жоспарланып отыр. Ағымдағы сҽтте
республикада туристік саланы дамытудың кҿптеген шешілмеген мҽселелер бар.
Саланың қалыптасуына кедергі келтіретін бірқатар обьективті факторлар орын
алып отыр [1,2].
Бҧл, ең алдымен туристік кҽсіпорындармен жҽне онымен сабақтас бірнеше
саладағы да ҽлсіз менеджмент, сондай-ақ туристік инфрақҧрылымды қолда бар
обьектілердің негізгі қорлардың екі жаққа тиімді жасалған жоспарлы
жҧмыстарының ҽлсіздігінен деп танылып отыр. Елдің ҧлттық, ішкі жҽне
экономикалық қауіпсіздігіне туризмнің ықпалы, сондай-ақ шетелдік туристердің
Қазақстанда болу қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы бҧл кҥнде ҿзекті мҽселе
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болып отыр. Статистика жҿніндегі мемлекеттік органдар туризмді дербес сала
ретінде жеке қарастырған. Алайда, туристік кҿрсеткіштерді есепке алуды
жетілдіру жҿніндегі жҧмыс «Дҥниежҥзілік Туристік Ҧйымның» ҧғынымдарына
сҽйкес жҥргізілді. Осы мақсаттарда статистикалық есеп беру нысандары жыл
сайын қайта қаралады жҽне қазіргі уақытта тексерудің жаңа бланкілері
енгізілуде. Туризм салааралық қызметтің ҥлгісін білдіреді, мҧның ҿзі кҿмекші
шоттар енгізуді талап етеді [3].
Туристік саланы дамытудың аса маңызды мҽселелерінің бірі қаржыландыру
мҽселесі болып табылады, оны шешу ҥшін:
мемлекеттік жҽне жеке менеджменттің тиісті деңгейін қалыптастыруды
қамтамасыз ету;
жеке бастамалардың дамуына жҽрдемдесу;
Қазақстандық туристік ҿнімді сыртқы жҽне ішкі нарыққа жылжытудың тиімді
жҥйесін ҽзірлеу;
инвестиция мен салық салу мҽселелері бойынша қажетті нормативтік-қҧқҧқтық
келісімдер қабылдау;
шет ел туристерінің Қазақстанға келу рҽсімін оңайлату;
саланың ақпараттық кеңістігін қалыптастыру қажет жҽне т.б.[4.8].
Бҥгінгі таңда Қазақстандағы туризмнің дамуын тежеуші факторлар ҿзінің
сипаты жағынан алуан тҥрлі болып келеді. Олар мемлекет жҽне туристік бизнес
ҿкілдері мен жанама салалардың ҿкілдері біріге кҥш жҧмсай отырып, ҿзекті
мҽселелерді шешудің жолдарын қарастыруды талап етеді.
Еліміз егемендік алған тҧста туризмнің дамуына мемлекет тарапынан мҥлдем
жеткіліксіз тҥрде кҿңіл бҿлінді. Оның нақты себебі маман кадрлардың
болмауынан деп тҥсіндіріледі. Қазіргі уақытта Ел басымызбен ҿкімет бірігіп бҧл
салаға кҿп кҿңіл бҿле бастаған кезде, кҿптеген ҿзекті мҽселелелер шешіліп
келеді. Сонық бірі- елімізде туризм мамандарын жоғарғы оқу орындарында
дайындайндалуда, сондай-ақ, шет елдердегі озық тҽжірибелерден ҿтуге барлық
жағдай жасалуда. Бірнеше ҿзекті мҽселелерді шешудің ҽдісі мен тҽсілі
қарастырылуда. Ішкі туризм индустриясын дамытудағы негізгі ҿзекті
мҽселелердің бірі- туған жеріміздің тарихы мен табиғатын жан-жақты зерттеп
зерделеудің қажеттілігі жҽне туристік нысандар жанында туристік кҽсіп
орындарды орналасытрудың маңыздылығын атап кҿрсету қажет. Ҿлкемізде
таңдай қақтырар кҿрікті жерлердің кҿптігі, тарихи тағылымы мол жерлер
аймақтарымызды тамшалауға туристерді тартудың кезеңі келіп жетті.
Туристік кҽсіпкерлердің назарын аударатын келесі бір нҽрсе – туризмдегі
инфрақҧрылымының жетіспеушілігі, туристік қызмет тҥрлерінің сапасы сын
кҿтермейтіндігі болып табылады.
Ішкі туризмді тежеуші басты фактор- кейбір мамандардың пікірінше,
тҧрғындардың тҧрмыс деңгейінің тҿмендеуі олардың еліміз бойынша туристік
сапарларға шығып демалуға мҥмкіндігі жоқтың қасы [5].
Туристік қызмет индустриясы кҽсіпорындардың шаруашылық қызметіндегі оңды
ҿзгерістерге қарамастан, сырттан кіру туризмінің кҥрт тҿмендеуі, шетелдіктерді
қызықтыра алатындай табиғаты мен тарихы – мҽдени орталықтарына бай
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Қазақстанда заманға сай туристік қызмет инфра қҧрылымының қҧрылуы жҽне
істі жоғары дҽрежеде ҧйымдастыруды қолға алу қажеттілігін кҿрсетеді.
Шекараның ашылуына байланысты біздің туристердің ҥлкен легі алыс
шетелдерге ҧмтылды, отандық туристік фирмалардың кҿпшілігі туристерді
шекараның аржағына апаруға, шоп турларға жҧмыс істейді. Шоп туристер елден
сыртқа қарай кҿп мҿлшерде валюта қорын шығаратынын ескере бермейді.
Сондай-ақ, елімізде туристік қызмет саласын дамытуда тосқауыл болып отырған
жасанды кедергілер де аз емес, виза процедурасы жҽне оның қҧны , бақылау
жҥйесінің кҥрделілігі, «туристік ҿнімнің» қымбаттылығы, салық ставкасы,
ҽуежай билеттернің қҧны жҽне т.б.
Мҧндай жалпылама мҽселелерді жеке компаниялар шеше алмайды.
Сондықтан, олар мақсатты бағыттаған мемлекеттік саясат жҥргізетін елдермен
бҽсекеге тҥсуге тыс қалған. Қазақстанда кҿптеген туристік сервистердің сапасы
мен бағасы сҽйкес келмейді. Себебі сапасы тҿмен де, бағасы жоғары. Бҧның
шешімі-қызмет сапасын жоғарлатуға қаржы бҿлу [6.7].
Туризмнің біздің елімізде табысты дамуы, бірінші кезекте жергілікті
халықтарға байланысты. Атап айтқанда, елін сҥйетін отаншыл азаматтар
шетелдерге дем алғанша ҿз елімізде дем алуды жолға қоюлары қажет. Һз
еліміздің тарихын, мҽдениетін, дҽстҥрін терең біліп ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізіп
отыру бҥгінгі азаматтардың ҧрпақ алдындығы борышы болып саналады. Бос
уақытты ҧтымды пайдаланып, еліміздің тамаша табиғатына ҿздерінің балашағаларымен
саяхатқа шығып отыруды дҽстҥрге айналдыру қажет деп
танылады. Балаларды туған жерге тағзым етіп аялауға, дем алып сауығуларына
ықпал етудің сҽті бҥгін келіп отыр. Ҿлкеміздің кҿз тартар табиғаты мен тарихын
жҽне мҽдениетін тамсана толғаныспен насихаттау бҧл кҥнде туризм
мамандарының алдында тҧрған ең ҿзекті мҽселе болып отыр. Қазақ халық
ежелден қанға сіңген қашанда ҽуесқой, шығармашыл халық екендігі ҽлде қашан
дҽлелденген. Олай болса, саяхатқа шығып, сауық-сайран қҧру біздің ата кҽсібіміз
деп айтсақ қателеспейміз. Сондай-ақ кҿпшілдігіміз
бен қонақжайлық
қалпымызды сақтап қалған халықпыз. Саятшылық пен саяхатшылық қҧрып,
жҧмбақ ҽлемді тануға деген қҧштарлық біздің халқымыздың негізгі ерекше
қасиеті деп айтуымызға толық негіз бар. Бай мҽдени мҧрамыз бен, рухани
рухымыз ҧлықтаудың кезеңі туып отырған сҽтті пайдалану қажет деп табылады.
Дҥниежҥзілік туристік ҧйым жылма жыл статистикалық жинақ шығарып
отырады. Бір ҿкініштісі, бҧл кітапқа Қырғызстан еніп, Қазақстан ембей қалған.
Ендеше, қазіргі таңда осындай кҿкейкесті мҽселені мемлекеттік дҽрежеде жедел
шешіп, экономикалық пайданы да, халықаралық қауымдастық алдындағы ел
беделін де пайдаланған лҽзім [8].
Қазақстанның шетелдердегі ҿкілдіктері, мемлекеттік телерадио-каналдары,
газет-журналдары осы мҽселемен тікелей шҧғылданса, Қазақстанның тарихимҽдени мҧрағаттарын елшіліктер ҿз мҥмкіндіктеріне қарай жҧмыс істеп жатқан
елдер жҧртына жеткізіп отырса, еліміздің ҿркениет саласына, мҽдениет қуатына
қосқан зор ҥлес болар еді. Туризм - экономика саласы ретінде экономика
кҿзқарасынан ҿмірге жаңа сҧраныс формасын тартады. Ол қазіргі тауар
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кешендері жҽне қызметтерін, туризмге сҧраныс қазіргі кезде кҿптеген
халықтарды тартады. Туризмге сҧраныс ҿте кҿп.
ХІХ ғасырдан бастап туризм кҿптеген аймақтардың экономикасына маңызды
ҽсер еткендіктен туризм ғасыры деп айтылып келеді.Туризм экономикаға
туристік бірлік ең маңызды іс болады жҽне сҧраныспен тығыз байланысты.
Туристік қызмет ең маңызды ҥш элементтен тҧрады:
- Туристік қызмет;
- Кҿлік базалары;
- Туристік шаруашылық.
Бҧл элементтер қоршаған ортан мен ҽлеуметтік, экономикалық факторларымен
тікелей байланысты.
1-кестеде туристік ҿнімді жылжытудың формалалары кҿрсетілген.
Туристік сҧраныс
туристік тауарлар
мен қызметтерден
тҧрады.

Туристік тауарлардың
қажеттілігі; саяхат

Туристік ҧсыныс
туристік баға жҽне
туристік қызмет

Туристік бағалар;
Туристік ресурстар;
Ҧсыныс;
Инфрақҧрылым

Туристік
қызмет

Туризм саласы жапы алтын жҧмырқа тасушы тауық болып саналады.
Барлық туристік орталықтар мен аудандар туризм арқылы пайда тауып қана
қоймай, туризмнің дамуына оның ішкі жҽне сыртқы елдер нарығында дамуы
ҥшін туристік индустрия мен туристік тауарға кҿптеген қорлар бҿлуде
туризмнің дамуы ҥшін бҿлінген қорлар ҿз ҿтемдерін ҿтейді жҽне олар сол
мемлекетке одан да кҿп пайда ҽкеледі [9].
Туризмдегі қызмет кҿрсету сапасы халық шаруашылығы ҿсімінің дамуындағы
аса маңызды проблемалардың бірі халықаралық нарық та қызмет кҿрсету
жоғары сапасы бҽсекелестік кҥресте ең мықты қару болып табылады. Қонақ ҥй,
мейрамхана, қызмет кҿрсету бюролары ҽлемдегі белгілі бір
туристік
кешендерінің қызмет кҿрсетуіне кҿңілдері толған туристтер сол елдердің
белсенді жарна малаушылары болады. Олар осы орындарда бірнеше рет
болып, туристік топтардың санын артыруларымен қатар сол туристік аудан
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дардың репутациясына жоғары баға беріп кетеді. Қызмет кҿрсету сапасынан
туризмнің экономикалық эффектілігі арта тҥседі. Туристік іс шараларда
қиындық қызмет кҿрсетудегі сапаны анықтау кезінде туындайды.
Экономикалық, техникалық жҽне басқа факторлардың ҽсері қызмет кҿрсету
сапасын мҥмкіндік бермейді. Сапа экономикалық категория секіліді ҿндірістік
қатынасты қҧрайды. Егер ҿнім мен қымет кҿрсету кҿпшілікке қажет емес
жағдайда онда сапа анықталмайды. Осыдан сапа экономикалық категория
екенін білеміз. Ал тҧтынушы бағасымен тығыз байланыста болады.
Экономикалық категорияның сапасын анықтар кезінде, сапа мен нақты еңбек
арасындағы байланысты ескерген жҿн. Олардың арасындағы тығыз
байланыстарының болу себебі сапа нақты еңбек пен тҽуелді болады, нақты
еңбектерінің квалификациясы қанша жоғары болса, тҧтыну бағасы мен сапасы
сонша жоғары болады.
Қазіргі
таңда
жҧмыс
жасап
тҧрған
туристік
кҽсіпорындардың,
инфрақҧрылым
объектілерінің
негізінде ҿндіруші кҥштерді қҧрылымдық қайта қҧру жҽне аймақтың
қызмет
кҿрсету,
сауда
жҽне туристік
мамандандырылуыдың
жаңа бағыттарын дамыту ҥшін жағдайлар жасау қажет деп табылады [10].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ИНДУСТРИИ
ТУРИЗМА
Аннотация
Для развития индустрии туризма и туристических товаров выделяются
огромные фонды. Недостаток развития
инфраструктуры – это не хватка
развлекательных мест в гостиничном бизнесе, низкий уровень обсуживающего
персонала, нет связи в отдаленных участках, высокий уровень консульского
сбора, экологические проблемы, все это влияет на развитие туризма.
Ключевые слова: индустрия, инвестиция, ифрақұрылым, фактор,форма.
Sergalieva R.A. senior teacher
Aktobe S.Baishev University,

ACTUAL PROBLEMS OF OUR DOMESTIC TOURISM INDUSTRY
Annotation
The government gives a lot of money to develop tourism industry and tourists
goods. The following problems influanced on tourism industry. They are: a low level
of hotel stuff, there is no connection in some far places, high level of council fees and
ecological problems.
Key words: Industry , investment, factor form .
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АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ СТРАТЕГИЯСЫ
Туйіндеме
Бҧл мақалада Ақтҿбе облысының инвестициялық ахуалы жҽне инвестиция
тартымдылығын арттырудың басымды бағыттары қаралған
Кілт сӛздер : инвестиция, индустрияландыру, инфрақұрылым,ахуал,
технопарк.
Қазақстан тҽуелсіздіктен бері қарай ҿз экономикасы ҥшін тікелей
инвестицияны тҽуір тартты. Бірқатар деректерге қарағанда, бҥгінгі кҥнге дейін
елімізге тартылған инвестиция 107 млрд. долларды қҧрайды. Жан басына
шаққан кҿрсеткіште бҧл ҿте қомақты деңгейді білдіреді. Яғни, Қазақстан
инвестиция мҽселесінде табысты мемлекеттердің біріне айналып отыр.
Жалпы, дамушы мемлекеттер ҥшін бҧндай тікелей инвестиция
экономиканы дамытудың негізгі қозғалтқышы болып табылады. Сырттан
инвестиция тарту мҽселесі ҽсіресе дағдарыс жылдарында ҥлкен демеу болары
сҿзсіз. Осы тҧрғыдан алғанда, бірқатар сарапшылар жалпы Қазақстан
экономикасына ҽлемдік қаржылық дағдарыс ҽсер еткенімен де, инвестициялық
тартымдылығына соншалықты ҽсер етпеді деп пайымдайды.
Қазақстан
Республикасы
экономикасының
дамуында
шетел
инвестициялары аса маңызды орын алады. Себебі шетел инвестициялары елдің
ҿндірістік базасын жедел жаңартуға жҽне оның ҿндірістік мҥмкіндіктерін
арттыруға кҿмектеседі. Жалпы бізге ҽлемнің 100-ден аса мемлекетінен
инвестиция қҧйылады. Бҧл біздің еліміздің шетел инвесторлары ҥшін
инвестиция салуға қолайлы екендігін кҿрсетеді. Шетел инвестициялары
экономиканың
ҽртҥрлі
салаларында
игеріледі.
Ҽсіресе,
мҧнай-газ
саласындағы шетел инвестицияларының игерілуі ҿте жоғары. Тҽуелсіздік
алғанан бері бҧл салаға келген инвестицияның жалпы кҿлемі 27 млрд.-қа жуық
долларды қҧрайды .
Қазақстан ҥшін алдағы қоғамдық экономикалық проблемалардың бірі
ретінде қуатты тҧтыну кешенін жасауға инвестиция бағыттау болып отыр.
Соныменқатарсалаларға капитал салудыбағыттауқажет:
- ауылшаруашылығына;
- ҿндірістікинфрақҧрылымға;
- жеңілжҽнетамақҿнеркҽсібікҽсіпорындарыныңдамуына;
- саудаға;
- тҧрғынҥйқҧрылысына.
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Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 мамырдағы № 958
"Қазақстан Республикасының ҥдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың
2010-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" жарлығымен
жҽне ҚР Ҥкіметінің ағымдағы жылдың 14 сҽуірдегі № 302 қаулысымен облыс
ҽкімдігінің 2010 жылғы 30 сҽуірдегі № 150 қаулысымен бекітілген
Индустрияландырудың ҿңірлік картасы ҽзірленген [1].
Индустрияландырудың Республикалық картасына сҥйенсек 12 жоба, 21
жоба, 33 жоба индустрияландырудың Ҿңірлік карта жинағына кiрдi.
Ағымдағы жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша 14 объекттi
пайдалануына тапсырған. 4 объекті
республикалық идустрияландыру
картасына енгізілген.
- рентген аппараттының ҿндiрiсі - 16 компьютерлік томография бҿлігі
(«Актюбрентген АҚ);
-(«Ақтҿбе мыс серiктестiгi» ЖШС) мыс жҽне мыс - мырыш кендерiнiң
ҿңдеуi бойынша № 2- байыту фабрикасы, егденiң кеннiң тонналары жҽне мыс
мырыш концентратының 227, 8 мың тонналары 2, 0 миллион қуаттылығы, 198
жҧмыс орны бар;
-(«Айс» ЖШС) 1100 ірі қара мал-сҥт фермасы, қуаттылығы 7,2 мың тонна,
70-тенастам жҧмыс орны жасалған;;
-шошқа шаруашылығы, қуаттылығы 3200 тонна 40 мың бас ( «Парижская
коммуна» ЖШС) мал шаруашылығы кешені, 250 жҧмыс орны бар.
10 объекті ҿңірді индустрияландыру картасына енгізілген
-қуаттылығы - жҧмыртқа данасы - 110, 0 миллион («Рамазан» ЖШС) қайта
жаңғыртылған қҧс фабрикасы, 15 жаңа жҧмыс орны ашылды;
-қуаттылығы 371 аммонит тонна (нитрохим Казцкуб ЖШС) аммонит
ҿндiрiсi, 30 жҧмыс орны ашылдын;
-қуаттылығы 30 млн. шартты бірл. қыш бҧйымдарының ҿндiрiсi бойынша
зауыт («Ситал-2» ЖШС), 200 жҧмыс орны ашылған.
-вибрацияланып тығыздалған бҧйымдар ҿндiрiсi бойынша зауыт (ЖШС
«СпецТрансСтройКомпани»), қуаттылығы жылына 650 мың ш.бірл. Сонымен
қатар 30 жҧмыс орны ашылды;
-жер асты кешені - «Шығыс» шахтасы
(ЖШС «Шығыс-Ориел»),
қуаттылығы жылына 30млн. тонна руда ҿндіреді, 413 жҧмыс орны бар;
-Жаңажол ГТОС екiншi кезегі (АҚ «Актобемунайфинанс»), қуаттылығы
110 МВт,16 жҧмыс орны бар ;
-қыш кiрпiшiн ҿндiрiс бойынша зауыт («Актобе СтройМонтаж» ЖШС
қуаттылығы 25 млн. ш.бірл. жылына, 120 жҧмыс орны бар;
- кҿлiк - логистикалық орталық (ЖШС «АктобеЦентр»), 20,5 мың
қуаттылығы паллеторны,демек 190 жҧмыс орны бар;
- мҧнай базасының қалпына келтiруi (АФ ЖШС «SinoOil»), қуаттылығы
20,0 мың. куб.м.жылына,70 жҧмыс орны бар;
-қиыршық
тастың
ҿндiрiсi
бойынша
зауыт
(ЖШС
«ТеміржолКҧрылысАтырау»), қуаттылығы 500,0 мың.куб.м.жылына,30 жҧмыс
орны бар.
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2010 жылдың соңына дейiн келесi инвестициялық жобалар iске асырылды:
- мҧнайды ҽзiрлеу бойынша зауыт №4 ( «СНПС- Ақтҿбемҧнайгаз АҚ),
қуаттылығы 4,0 млн.тонна жылына,50 жҧмыс орны бар; Жаңажол туған
жерiнде Қабатқа тазаланбаған Газ арнасы бойынша компрессорлық станция
(АҚ «СНПС-Ақтҿбемҧнайгаз»), жылына 1,5 млрд.куб.м.қуаттылығы 25 жҧмыс
орны бар;
- Солтҥстiк Турванын туған жерiндегi кешендi толық сығатын сорап
станциясы (АҚ «СНПС- Ақтҿбемҧнайгаз»), жылына қуаттылығы 3,5 млн.тонн
нефті жҽне 1,5 млрд.куб.м. газ болады жҽне 40жҧмыс орны бар;
- Лақтыбай жҽне Қаратҿбе атты жол бойы газдың шығатын жеріне
пайдалану жҥйесіне Текше Тас газ поршенді электростанциясын қҧрылысын
жасау, (ЖШС «Казахтуркмунай»), қуаттылығы жылына 10,0 млн.м3 газ (ГПЭС
- 5 МВт сағатына), 30 жҧмыс орындармен қамтамассыз етеді;
- Шебень ҿндіріс зауыты (ЖШС «Компания Текше Тас»),бір сағатына
мынша қуаттылығы 270,0тонн болады, сонымен қатар 45 жҧмыс орны бар;
- Шебень ҿндіріс зауыты (ЖШС "Мҧғалжар Мҧнайқҧрылыс"),жылына
700 мың. тонна алады,жҽне де 60 жҧмыс орындарымен қамтамассыз етеді
- Екінші кезенде
қҧс фабрикасының
(АҚ "Коктас-Актобе")
реконструкциясы ,жылына 1100 тонна ет ҿндіреді ,жҽне 4 жҧмыс орындарын
қамтамассыз етеді.
- Металлоконқҧрылымы ҿндірісінің
("Ақтҿбе зауыты металлоконқҧрылымы"
ЖШС)
модернизациясы
,жылына
12,0
мың
тонна
металлоконқҧрылымы ҿндіріледі ,сонымен қатар 35 жҧмыс орнымен
қамтамассыз етеді ;
- Чилисай базасында фосфорит ҧнының ҿндірісі ("Темір Сервис" жШС),
жылына
200,0 мың.тонна ҿнім ҿндіріледі ,жҽне
49 жҧмыс орнымен
қамтамассыз етеді ;
- жылы жай кешені (ЖШС "Izet Greenhouse"), жылына 1500 тонна ҿнім
ҿндіріледі, сонымен қатар 30 жҧмыс орнымен қамтамассыз етеді.
Ақтҿбе
облысының
ҽулеуметтік
экономикалық
дамытуға
индустрияландыру карта шеңберіндегі инвестициялық жобаларды iске асыру
ҽсер етеді. 2015 жылы ҿндiрiстердiң ҿнiмдеріне енгізілген жаңа ҿнімнің кҿлемі
21% немесе 310, 5 миллиард теңге, сонымен бiрге салаға 733,5 млрд.теңге
кіргізіп, бюджетке салық тҥсiмiн 30, 0 миллиард теңгеге арттыруға, 9,2% жаңа
тауар енгізу кҿлемі, ал ол болса облыстың жалпы iшкi ҿнiмiнiң ҥлкеюiне
жетейді. Бҧдан басқа, жҧмыспен қамтпмассыз ету жҽне жҧмысқа
орналастыруды мҽселенiң шешiмiне ҽкелетін 12,5 мыңдаған жаңа жҧмыс
орындарын жасауға мҥмкiндiк бередi.
Инновациялар еңгізу барысында ҿнеркҽсiптегi қазiргi технологиялардың
қолдану деңгейiн қарастырайық.
Аймақтық индустриялық «Ақтҿбе» технопаркi» ЖШС «энергияны тиiмдi
жҽне ғылыми технологиялардың енгiзуi бойынша зерттеулер жҥргiзедi [2].
2012 жылы Қазақстан Республикасы бойынша ғылыми-техникалық
жҧмыстар кҿлемі 52726,62 млн.теңге қҧрады, бҧл кҿрсеткіш 2008 жылмен
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(18549,5 млн.теңге) салыстырғанда 3,7 ретке кҿбейген . Ақтҿбе облысы
бойынша 2012 жылдың кҿрсеткішіне сҥйенсек ғылыми-техникалық жҧмыс
кҿлемі 580,3 млн. теңгені қҧрады. Барлық саланың кҽсіпкорындары зат
технологиясының технологиясын сатып алуды қалайды, дҽлірек айтсақ
машиналар жҽне қҧрал жабдықтарды кҿздеген .
Қазақстан Республикасы бойынша 2008 жылғы
аумақтардың
инновациялық дамыту деңгейі ранг беруiне сҽйкес бірінші орында 34, 1%
павлодар облысы, екiншi орында Қарағанды облысы 14, 8% , жҽне Ақтҿбе
облысы ҥшiншi орында - 12, 6% бар.
Ақтҿбе облысы бойынша 2009 жылы ғылыми-техникалық ҿңдеулерге 492,
4 миллион теңге жҧмсалған, бҧл кҿрсеткіш 2008 жылға қарағанда 0, 9 рет
тҿмендеді.
Iргелi, қолданбалы зерттеулер, ҿңдеу жҽне қызметтiң ғылымитехникалығын жҧмыстарының ғылыми-техникалықтары қҧрылады.
Аймақ ішіндегі инновациялық қызметтегі кҽсiпорындар саны соңғы
жылдар бойы бірнеше ҿзгерiссiз ағымында болып қалады. [3].
Келесi бағыттарға сҥйенсек жобаларының iске асыру сала аралық, жҽне
инновациялық-технологиялық жоспарлары қарастырылады:
• аз авиацияның ҿндiрiсi бойынша.
• дҽрiлер ҿндiрiсі бойынша.
• мҧнайгазқҧбырларының дҽнекерлеулерi ҥшiн арнайы инновациялықтехнологиялық қара жоспарында:
• аз авиацияның ҿндiрiсi бойынша.
• дҽрiлердiң ҿндiрiсі бойынша.
• мҧнайгаз қҧбырларының дҽнекерлеулерi ҥшiн арнайы техниканың
жасауы бойынша.
• жҥйелер билингвалық ортаның жасауы бойынша
Келесi жобалар АҚ «СНПС-Ақтҿбемҧнайгаз» ҥшiн: каустикалық сода,
хлор газы, тҧз қышқылы, синтетикалық кҽушiктiң ҿндiрiсi.
Келесi жобалар дайындығы «ТҦК «Казхром» АҚ ҥшiн: ферроқҧймалар
пештер, вулканизациялалған резеңкелер, натри- кесек силикаты ҥшiн
синтетикалық кҽушiк, электрод массасы.
Iзбестiң ҿндiрiсiнiң жобасы ЖШС «Ақтҿбе мыс серiктестiгi» ҥшiн
дайындалған.
Энергетиканың салаларында ҿндейдi:
Ақтҿбе облысының Қандыағаш қаласындағы газтурбиналы электр
станция, қҧны 26, 9 миллиард теңге, қуаттылығы 127 мегаватт қҧрылысы
жобаланған. Жобаның iске асыруларына POSCO Оңтҥстiк Корея серiктестiгi
қызығады.
Ақтҿбе қаласында жеке инвестордың инвестициясы 60 млн. доллар шақты
қҧнымен электр энергиясының қуаттылығы 52 мвт жылу электростанцияның
жобасы қарастырылуда».
Инфрақҧрылымның ғылыми-техникалығының деңгейіне баға берейік.
Ақтҿбе облысы Соңғы 5 жылдар бойы негізінен облыс ҥшiн ҥйреншiктi
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кҿрсеткiшпен болып қалған 15 бiрлiктiң 2009 жылы зерттеу жҽне ҿңдеу
атқарған ҧйымдардың саны Ақтҿбе облысы Қазақстан ҿлкелері бойынша 5
орында.
2010-2013 жж 233,3 миллиард теңге сомаға 54 жоба iске асырылған, 6, 5
мың жҧмыс орындары жасалған. Кен ҿндiру ҿнеркҽсiптерiнде 33, 1 миллиард
теңге сомаға 5 инвестициялық жоба iске асырылды, 710 жҧмыс орындары
жасалған. Жобалардың iске асуы инвесторлардың ҿз қаржылары болды. Ҿңдеу
ҿнеркҽсiбiнде 18, 5 миллиард теңге сомаға 39 жобалардың iске асырылды, 2 107
жҧмыс орындары жасалған. Электр энергия, кҿлiк жҽне басқа iске асыр
инфрақҧрылымының ҿндiрiс саласына 180, 2 миллиард теңге сомаға 10 жоба,
2,7 мың жҧмыс орындары жасалған. Ең iрi жҥзеге асырылған жоба «КенкияқҚҧмкҿл» мҧнай қҧбыры болып табылады - қҧны 1, 0 млрд Ақш доллары,
қуаттылығы 1, 0 млн тонна мҧнай.
Технологиялық дамытуға жеткiлiктi қаржысы бар, кадрлық жҽне
зияткерлiк қоры улкен болатын , экономикалық дҽулеттi кҽсiпорындар
орналастырылған, осы уақытта иiлгiштiкпен қабiлеттiлiкпен олардың
талаптылығымен
шартталған
шағын
кҽсiпорындарға
инновациялық
процесстердiң интенсификациясындағы бҥкiл ҽлемде маңызды рҿлi жаңа
талаптарға жылдам орайлануға жатады.
Негiзгi қҧралдардың жағдайына талдау берейік. 2014 жылы Ақтҿбе
облысында негiзгi қҧралдардың тозу дҽрежесі 37, 3, (31, 4%) 2010 жылға
қарағанда 1, 2 рет кҿбiрек. Ҿңделетiн ҿнеркҽсiптегi негiзгi қорларын орташа
жҧмыс жасау мерзiмдерi 17-20 жыл қҧрайды. Ал басқа елдерде жабдықтың
толық алмастыруы 5-7 жыл мерзiмде болады.
Кҽсiпорындар кҿбiнесе бҽсеке елдерден 2 есе ескі қалық жабдықтарда
жҧмыс iстейдi. Ескi жабдықтағы жҧмыс орташа 30% жоғары дамыған елге
қарағанда,
отандық ҿнеркҽсiптiң энергия сыйымдылығын айтарлықтай
ҥлкейтедi.
Облыс бойынша 2010 жылға қарағанда 2014 жылы 3, 6 рет кҿбiрек 271, 2
млрд теңгеге жаңа негiзгi қҧралдарының енгiзу жҽне алу жҧмыстары
орындалды.
Жаңа меңгеру техналогиясының енгізу дҽрежесін сараптайық.
Индустрияландырудың негiзгі институционалдық негiздерi ауданда қҧрылды.
«Ақтҿбе» аймақтық индустриялық технопаргi, «Батыс» ҽлеуметтiк - кҽсiпкерлiк
корпорация жҽне бірқатар кҽсiпкерлiк-инкубатор жҽне микронесие ҧйымдары
қҧрылған [4].
Ауданда игеру жҽне кластердiң iске асыруы ҥшiн қолайлы алғышарттары
бар. Облыста тау-металлургиялық кешендегi салалық кластерлерi жҽне
қҧрылыс ҿндiрiстерi ойдағыдай ҿз алдына дамиды. Кластер дамытуларына
бағытталған келесi перспективалары кҿлiк - логистикалық қызметтер жҽне
тамақ ҿнеркҽсiбiнiң саласы болып табылады. Аса маңызды мҽн кластердiң
ядросымен iс жҥзiнде облыстың iрi жҽне орташа ҧйымдары бар «қҧрылыс
материалдар» кластерінің дамытуна, ҿздерінше шығарудан, ҿндеуден , дайын
қҧрылыс материалының ҿткiзуiне дейiн ҿндiрiстiң бiртҧтас тiркестерiн қҧрды.
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Процесстiң кҿлiк-қоймасымен технологиялық бiрлiкпен қамтамасыз етуге
мҥмкiндiк берген, кҿлiк жҽне логистикалық шығындарды азайтуға негiзделген,
жалпы ауданы 20, 5 мың паллетомест (ЖШС «Ақтҿбе – орталық»), Ақтҿбе
қаласында кҿлiк - логистикалық орталық пайдалануға ҿтті.
«Ақтҿбе» аймақтық индустриалық
технопаркімен ҿндiрiстiк жҽне
мҽдениеттi-демалыс объекттердiң қҧрылысы ҥшiн қажеттi бҥрмелi жеңiлдiктi
металлоконструкциялардың ҿндiрiсiнiң қара металлдары, жолдар ҥшiн
сҥйменің сапасын жоғарлату, асфальтобетон жамылғыларын, қҧрылыста
қажеттi резеңке қоқымының шығарылымы бар ескi автокҿлiк шиналарының
ҿңдеуiн,
металл ҿнiмдерiнiң шығарылымы бойынша мини-зауыттар
жобаланған жҽне қазіргі танда инновациондық жобалар іске асуда. Сонымен
бiрге, минералды тыңайтқыш эффектiсімен Агрогеля-А технологиясы дамыту
бойынша инновациялық жоба ҿндеуде. Тҽжiрибе-эксперименталдi сараптама
РМҚК «Ақтҿбе ауылшаруашылығы бойынша тҽжiрибехана станциясы»
Агрогеля-А - ны жаздық бидайдың тамыр қасындағы жҥйесiне, сҧлыға, Просаға
жҽне сафлораға енгізуінде препарат ҿсiмдiктердің одан сайын ҿнуіне жҽне
бидайдың ҿнiмдiгiнiң жоғарылатуына ҽсер ететінін кҿрсетті. Барлық жобалар
экспорттық ҿнiмнiң импорт алмастыру жҽне шығарылымына бағытталған.
Облыс ҽкімінің тапсырысымен аумақтық технопоркімен
Қазақстан
қамқорлығын ҧлғайтуға бағытталған бағдарламаны жасау жҽне АҚ «СНПСАқтҿбемҧнайгаз», АҚ «ТҦК «Казхром» жҽне ЖШС «Мыс серіктестігін»
зерттеу жоспарланған.
2007-2014 жылдар аралығындағы кезеңде инвестициялар кҿлемiнiң серпіні
жыл сайынғы ҿсімнің оң ҥдерісіне ие. Ақтҿбе облысының негізгі капиталына
2012 жылы 312,5 млрд. тенге инвестиция жасалды, бҧл 2007 жылмен
салыстырғанда 2,7 есе артық.
Ҿңір инвестициясының ҥштен екі бҿлігі (66,6%) облыс ҿнеркҽсiбiн
дамытуға бағытталған, онда тау-кен ҿндіру ҿнеркҽсібі инвестициялары ең
кпитал сыйымды инвестициялар болып табылады. Облыс кҿлемде тау-кен
ҿндiру саласының меншікті салмағы 58,2%-ды қҧрайды. Мҧнай жҽне табиғи газ
ҿндіріп алу (37,3%), кҿлiк жҽне байланыс (14,8%), жыжымайтын мҥлікпен
операциялар, жалға алу жҽне тҧтынушыларға қызмет кҿрсету (9,3%), ҿңдеу
ҿнеркҽсібі (2, 4%) басым салалар болып табылады.
Ақтҿбе қаласы жҽне Мҧғалжар ауданы мейлінше инвестицияланатын
аудандар болып табылады. Олардың ҥлесіне сҽйкесінше 23,4 % жҽне 22,8%дан келедi. Минералды немесе отын-энергетикалық шикiзаттың бар болуы
аудандардың инвестициялық тартымдылығының басты факторы болып
табылады. Ойыл ауданы мейлінше аз инвестиция жасалатын аудан болып
табылады, оның ҥлесі 0, 3% қҧрады .
Ақтҿбе облысының «Қазақстанның 30 корпоративті кҿшбасшысы» атты
Жалпыҧлттық бағдарламаға қатысуына байланысты индустриалдықинновациялық даму стратегиясының жаңа даму кезені болып табылады. Оның
ішінде аймақтың 4 серпінді жобалары:
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1. «СНПС-Ақтҿбемҧнайгаз» АҚ қҧрылыс – ішінші Жанажол газды қайта
ҿндеу зауыты жылына 6 млрд текше метр, соңғы ҿнімде сығылған газ (бутан,
пропан), тҥйіршіктелген кҥкірт, қоспа, жеңіл мҧнай.
2. «Шығыс Ориель» ЖШС қҧрылысы – хром рудасын ҿндіріп ҿндейтін
тау кен-байыту комбинаты Хромтау ауданның Шығыс кен орнынан жылына 1,3
млн. тонна.
3. «ТНК Қазхром» АҚ иновациялық технологиялар арқылы жылына 600
мың тонна жоғары кҿміртектес феррохромды ҿндіреді, инвестиция кҿлемі –
1267 млн. АҚШ доллары.
4. «ISET Grenhouse» АҚ жылына 1,8 мың. тонна кҿк ҿніс ҿнім ҿндіретін
жылы жай қҧрылысы. Инвестиция кҿлемі – 8,2 млн. АҚШ доллары [5].
Қазақстан индустриалдық картасына енген инвестициялық жобалардың
тізіміне Ақтҿбе облысының да басты жобалары кірген. Осы объектілерді іске
қосу арқылы ҿндіру ҿндірісінің кҿлемін кҿбейту жоспарлануда. Яғни бҥл жерде
триллиондық рубежден асып, 40% дейін ҿндеу ҿндірісіннің кҿлемі кҿбейеді.
Қазақстанды индустрияландырудың 2010 – 2015 жылдарға арналған
Ақтҿбе облысы бойынша картасы 8 инвестициялық жобаларды қамтиды.
Кесте 1-Қазақстанды
арналғанкартасы

индустрияландырудың
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–
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Р/с№ Жобаның атауы

1.

Инновациялық
технологияларды
пайдалана
отырып, жылына
270 мың тонна
жоғары
кҿміртекті
феррохром
ҿндірісін ҧлғайту
Қазақстан
Республикасында
медициналық
техникалар
ҿндірісін
оқшауландыру
Бестамақ
ауылындағы мал
шаруашылығы
кешені

Жауапты
Ҿңір
Жобаға ҿтініш
мемлекеттік
беруші
орган
немесе
ҧлттық
холдинг
ИЖТМ
Ақтҿбеоблысы «Қазхром»
трансҧлттық
компаниясы» АҚ

Іске
асыру

мерзімі

2010–
2013
жылдар

Ақтҿбе
облысының
ҽкімдігі

Ақтҿбеоблысы «Ақтҿберентген» 2010–
АҚ
2013
жылдар

Ақтҿбе
облысының
ҽкімдігі

Ақтҿбеоблысы «Париж
2010–
коммунасы ХХІ» 2014
ЖШС
жылдар

4.

Ҥшінші Жаңажол Ақтҿбе
газ ҿңдеу зауыты облысының
ҽкімдігі

Ақтҿбеоблысы «СНПС2010–
Ақтҿбемҧнайгаз» 2014
АҚ
жылдар

5.

1100 мал басына Ақтҿбе
арналған
сҥт- облысының
тауар фермасы
ҽкімдігі

Ақтҿбеоблысы «Айс» ЖШС

6.

№ 2 мыс-мысмырыш рудасын
ҿндеу жҿніндегі
байыту
фабрикасы
«Юбилейное»
кен
орнында
қҧрамында алтын
бар руданы ҿңдеу
жҿніндегі байыту
фабрикасы жҽне
кеніш салу

Ақтҿбе
облысының
ҽкімдігі

Ақтҿбеоблысы «Актҿбе
мыс 2010–
компаниясы»
2015
ЖШС
жылдар

Ақтҿбе
облысының
ҽкімдігі

Ақтҿбеоблысы «Юбилейное»
ЖШС

2.

3.
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Шилісай
фосфоритті кен
орнының
базасында
фосфоритті
тыңайтқыштар
шығару ҿндірісін
ҧйымдастыру
Ескертуавтормен
қҧрастырылған

7.

Ақтҿбе
облысының
ҽкімдігі

Ақтҿбе

Ақтҿбеоблысы «Темір Сервис 2010–
ЛТД» ЖШС
2014
жылдар

облысының

ҽкімшілігі

мҽліметтері

негізінде

Соның ішінде ең ірі жобалардың қатарына инновациялық
технологияларды пайдалана отырып, жылына 270 мың тонна жоғары
кҿміртекті феррохром ҿндірісін ҧлғайту «Қазхром» трансҧлттық
компаниясы» АҚ инвестициялық жобасын айтуға болады. Сонымен қатар
бҥл жобалар қатарына «Юбилейное» кен орнында қҧрамында алтын бар
руданы ҿңдеу жҿніндегі байыту фабрикасы жҽне кеніш салу
инвестициялық жобасын жатқызуға болады.

1.
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Сагындыкова,
М.И.
Индустрияландырудың
негiзгі
институционалдық негiздерi: казіргі жағдайы мен даму мҽселелері /
М.И. Сагындыкова // Ақтҿбе. – 2012. - 21 шілде

Султанова Г.Н-магистрант
Актюбинский университет им С.Баишева
СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Туйіндеме
В данной статье рассмотрены инвестиционный климат и
приоритетные направления инвестиционной
привлекательности
Актюбинской области.
Ключевые слова: инвестиция, индустризация, инфраструктура,
климат, технопарк.

Sultanova G.N. magister
Aktobe university named after S.Baishev
159

С.Бҽйішев атындағы Ақтҿбе университетінің
ХАБАРШЫСЫ №2 (52), 2016

STRATEGY TO INCREASE INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE AKTYUBINSK OBLAST
Abstract
An investment climate and priority directions of investment attractiveness
of the Актюбинской area are considered in this article.
Keywords: investment, industrialization, infrastructure, climate,
технопарк.

УДК 620.9
Шаншарова А.С. магистр, оқытушы
С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті
ҚАЗАҚСТАНДА ЭНЕРИЯНЫ ҤНЕМДЕУДІҢ БАСЫМ
БАҒЫТТАРЫ МЕН БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
АННОТАЦИЯ
Экономиканың энергия сыйымдылығын жҽне энергетиканың
қоршаған ортаға ҽсерін тҿмендету ҥшін жаңартылатын энергия кҿздерін
пайдалана отырып, электр жҽне жылу энергиясын ҿндіруге қолайлы
жағдайлар туғаны анық. Еліміздің ҽр аймағынан климатына сҽйкес
сарқылмайтын су, кҥн, жел энергияларын алу ҥдемелі индустриалдыинновациялық даму бағдарламасымен жҥзеге асатын негізгі ірі шаралар
болып саналады.
Кілтті сӛздер: энергия үнемдеу, энергоменеджмент, дәстүрлі
энергия кӛздері, жаңғыртылған энергия кӛздері.
Қазақстан отын энергия ресурстары арқылы парникті газдардың
ептеп жоғарылауына септігін тигізетіні анық. 2007-2008 жылдары
«Қазақстандық экология мен климаттың ғылыми-зерттеу институты»
мҽліметтері бойынша Қазақстанда СО2 213 млн.тонна шығарылған.
Ондағы энергетика саласы 81% максималды мҿлшерді қҧрайды. Бҧл
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республиканың атмосфераға зиянды заттарды шығаратын ҽлемдегі
елдердің ішінде шамамен бесінші орынды алуын кҿрсетеді.
Дҽстҥрлі энергия кҿздерін мҧнай, газ, кҿмірді кеңінен
қолданғанымен, келесі жайттарға кҿңіл бҿлген жҿн: республиканың бес
мыңға жуық тҧрғындық пунктерде электр энергиясы жоқ, экономикалық
жағынан электр тасымалдайтын жолдарды тарту тиімсіз; осы сияқты мал
ҧстайтын қыстақтар, крестиандық шаруашылықтар электр тасымалдайтын
жолдардан шалғайда жатыр; кҿптеген геологиялық экспедицияларда
энергия кҿзі жоқ; кҿптеген ҧсақ мҧнай, газ, бағалы минералдар кен
орындары электр тасымалдайтын жолдардан алыс болғандықтан жҽне
басқа да қажетті инфраструктуралардың ҽсері олардың жетілуіне кедергі
болады;
электр
энергиясын
тасымалдау
кезінде
Қазақстан
территориясының ҥлкендігінен Европа елдерінен он есеге кҿп электр
энергиясын жоғалтады; ҽрі электр энергиясын тҧтыну электр энергиясын
ҿндіруден де кҿп, 2015 жылы КЕГОК Ҧлттық компаниясының болжамы
бойынша тҧтыну 65 млрд.кВт.сағ. болу керек, ал қазірдің ҿзінде 101
млрд.кВт.сағ. электр энергиясын тҧтынады.
Электр энергиясын ҿндіру мен тҧтынудың артуы мемлекеттің
экономикасының дамуына ҽкеледі. Талдаулар негізінде, Қазақстан ҽлем
бойынша адам басына шаққандағы жаңартылған энергия ресурстары
бойынша бірінші орынды алады. Қазақстанда су ресурстарының
потенциалы 170 млрд. кВт.сағ. деп бағаланады, 1,8 трлн.кВт.сағ. жел
энергетикасының потенциалы болса, кҥн энергиясын ҿндіру потенциалы
2,5 млрд.кВт.сағ. деп жылдық кҿрсеткішке бағаланады. Қазіргі таңда
Қазақстан экономикасында жаңартылатын энергия кҿздері 0,02%
қҧрайды, 2024 жылға қарай альтернативті энергия кҿздерін пайдалануды
10%-ға дейін кҿтеруді кҿздеп отыр.
Қазақстанда дҽстҥрлі емес энергияның тҥрлерін пайдалану бойынша
пилоттық жобалар басталып кетті. Энергетика жҽне минералды ресурстар
министрлігінің болжамы бойынша, 2030 жылға дейін республикада 46
жел электр станцияларын салуды кҿздейді. Оның қуаттарының
қосындысы 1 млн.кВт қҧрайтын болады.
Балама энергетиканың дамуын ынталандыруға келесідей шаралар
ҧсынылады: сыртқы ортаға зиянды ҽсер ететін кҽсіпорындардан
алынатын салықтарды жаңартылатын энергия кҿздерін дамытуға жҧмсау
қажет; балама энергия ҿндіргенде салық кезеңін тҿмендететін жҥйе
орнату; балама энергияны жасау мен пайдалануға байланысты
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қондырғыларға кедендік ставкалар мен салық салуларға жеңілдік жҥргізу;
балама энергия кҿздерін енгізуді алдыңғы қатарға қоятын стратегиялық
бағдарламаларды жасау; жаңартылған энергия кҿздеріне арналған
қондырғыларды тҧрғындар сатып алатындай тҿмен пайызды несиелерді
беруді іс жҥзінде жҥргізу; капитал салымы 30% болатындай балама
энергетика объектілерінің қҧрылысына кететін мемлекеттік шығын
компенсациясының мҿлшерін орнату.
Бҧндай іс-шараларды енгізу жҥргізу жаңартылған энергия кҿздерінің
артықшылықтарын
кҿрсетеді:
мҧнай,
газ,
кҿмірді
тҧтынуды
мҥмкіндігінше кеңінен ҥнемдеуге болады; энергетикалық тоқыраудың
болуына ҽкелетін қауіптің тҿмендеуі; экологияны жақсарту есебінен
тҧрғындардың ҿмір сҥру қызметінің табиғи шарттарын сақтауы.
Олай болса, жаңартылған энергия кҿздері, сонымен қатар дҽстҥрлі
емес энергия кҿздері дҽстҥрлі энергия алдында ҿздерінің бірқатар
артықшылықтарын білдіреді: тез арада қоршаған ортаға тҥсіретін
салмағын қысқартады жҽне қоршаған ортаны қалыпқа келтіруге
тырысады; алғашқы энергия кҿздері болып жаңартылатын мен іс жҥзінде
сарқылмайтын энергиялар саналады; химия технологиялық индустрия
базасы секілді органикалық отынды ҥнемдеуге қабілетті; жылу электр
станцияларындағы кҥл-қоқыс мҽселелерін шешеді; тҿмен энергия
қамтамасыз етумен дамушы аймақтарда экономикалық жҽне ҽлеуметтіктҧрмыстық мҽселелерді шешуге кҿп жеңілдік береді; шағын жҽне орта
бизнестің шаруашылық субъектілерін жетілдірудің қолжетімдігі.
Жаңартылатын энергия кҿздерін пайдалану саласындағы жобаларды
іске асыруда 2020 жылға дейін 1081 МВт– 13 ЖЭС, 205,45 МВт – 17 СЭС,
76 МВт – 4 КЭС қоса алғанда, жиынтық белгіленген қуаты 1362,45 МВт
жаңартылған энергия кҿзінің шамамен 34 объектісін пайдалануға беру
жоспарланып отыр. Бҧл жобаларды іске асыру арқылы мемлекеттің отын
энергиясына деген тҽуелділігін азайтып, электр энергиясына тапшы елдімекендердің энергетикалық ахуалын шешуге мҥмкіндік туады.
Жобада шағын су электр станцияларын (СЭС) салу кҿзделген дҧрыс
шешім. Ол 1-10 МВт-қа дейінгі қуаттылығы болатын шағын ҿзендердің
жиынтығының қуатын алады. Бҧл жоспарлар болашақта іске асса, дер
кезінде елдің атмосферасының ластануынан, кейбір алыс тҥпкірдегі
ауылды жерлердің жарықсыз, дамушы ел бола тҧра артта қалуынан,
электр қуатының тапшылығынан қҧтқарады.
Тҿменде 1-кестеде Қазақстанда 2013 жылдан бастап, 2020 жылға
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дейінгі ірі қуаттағы жел, кҥн, су электр станцияларын салу жҿніндегі
жоспарлы бағдарламалар берілген.
Кесте 1 – Қазақстанда жаңартылған энергия кҿздерінен
станцияларды салу жоспары
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Орналасуы

Станция
сы
Ақмола облысы, Ерейментау қ.
ЖЭС
Ақмола облысы, Ерейментау қ.
ЖЭС
Ақтҿбе обл. Қарғалы ауд.Бадамша
ЖЭС
Алматы обл.Шелек ауд.
ЖЭС
Алматы обл. Шелек дҽлізі
ЖЭС
Алматы обл. Жоңғар қақпасы
ЖЭС
Жамбыл облысы Сарысу ауданы
Жаңатас
ЖЭС
Қостанай обл.Арқалық қ.
ЖЭС
Алматы обл.Кербҧлақ ауд. Кҿксу ҿз СЭС – 1,2
Алматы обл.Бартоғай су қоймасы
Бартоғай
СЭС-28
Алматы обл.Еңбекшіқазақ
СЭС 19ауд.Шелек ҿз.
22
Алматы обл.Райымбек ауд. Шарын ҿз. Ақтоғай
СЭС
Алматы обл.Еңбекшіқазақ ауд.Шелек Бартоғай
ҿз.
СЭС-27
Алматы обл. Ҥлкен Алматы каналы 1, 2 СЭС
Алматы обл. Қапшағай қаласы
КЭС
Жамбыл облысы Жамбыл ауданы
КЭС
Қызылорда облысы
КЭС

Қуаттыл
Мерзімі
ығы
45 МВт
2014 ж.
51 МВт
2014 ж.
300 МВт 2015-2020 ж
60 МВт
2015 ж.
51 МВт
2014 ж.
72 МВт
2018 ж.
100 МВт 2013-2016
ж.
48 МВт
2015 ж.
42 МВт 2013-2015 ж.
20 МВт
2014 ж.
60,8
МВт
13 МВт

2015 ж.

13,1
МВт
12 МВт
2 МВт
24 МВт
50 МВт

2014 ж.

2014 ж.

2015 ж.
2013 ж.
2014 ж.
2014 ж.

Кестені «Қазақстанда баламалы жҽне жаңартылатын энергетиканы дамыту
жҿніндегі 2013-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарындағы»
мҽліметтер бойынша автор қҧрған.
Егер Ақтҿбе облысындағы Қарғалы ауданының Бадамша ауылында
қуаты 300 МВт болатын жел электр станциясын салып, іске қосатын
болса, Қазақстанның батыс ҿңірі де электр энергиясын Ресейден
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тасымалдаудан біршама азаятыны анық.
Энергетика саласында тиімділікті арттырып, энергосыйымдылықты
азайту ҥшін жаңартылған энергия кҿздерін игерумен қатар, энергияны
ҥнемдеуге қатысты нормативтік-қҧқықтық актілер, заңнамалар,
стандарттар мен техникалық регламенттер қабылдануы керек.
Соңғы жылдары энергияны ҥнемдеуге арналған алғаш қабылданған
мемлекеттік стандарттарды жҧмыста қолдану жасау, кҽсіпорынның
энергетикалық қамтамасыз етілуін жҥйелі тҥрде реттейді. Қазақстанда
техникалық энергетикалық жҥйелердің негізгі талаптарын ҚР СТ ИСО
13600-2009 мемлекеттік стандарты, энергоҥнемдеуді басқару жҥйесіндегі
талаптарды ҚР СТ СТБ 1777-2009 стандарты, энергияны ҥнемдеудегі
нормативті ҽдістемелік қамтамасыз етудің негізгі ережелерін ҚР СТ
ГОСТ Р 51387-2008 мемлекеттік стандарты қарастырады.
Ҧйымдағы энергия ҥнемдеуді басқару жҥйесін жетілдіріп,
жаңартылған энергия кҿздерін тиімді пайдалануын арттыру жҽне де отын
энергиялық теңгерімін жақсарту ҥшін тҧрақты процесті кҿздейтін
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты ҚР СТ СТБ 17772009 алғаш 2010 жылы шілде айында қабылданды. Бҧл стандарт энергия
ҥнемдеуді басқару жҥйелеріне қойылатын талаптарды белгілейді.
Энергетика саласында энергияны ҥнемдеуді жетілдіру ҥшін бҧл
мемлекеттің стандарттың маңызы зор. ҚР СТ СТБ 1777-2009 стандарт
энергия ҥнемдеудің заңнамалық талаптарын, сондай-ақ маңызды
факторларын есепке ала отырып, энергия ҥнемдеу жҽне энергия
ҥнемдеудің мақсаттық кҿрсеткіштерін іске асыру саласында саясатты
ҽзірлеуге кҿмек кҿрсету мақсатында энергия ҥнемдеуді басқару жҥйесіне
қойылатын талаптарды белгілейді. Бҧндай стандартты негізінен энергия
ҥнемдеуді басқару жҥйелерін енгізіп, ҽзірлеп, жҧмыс жағдайында ҧстап
жетілдіргісі келетін, сонымен қатар энергияны ҥнемдеу саласында
ҽзірленген саясаттарының жҥзеге асуын қамтамасыз ететін, ҽрі ішкі
аудитін ҿткізіп жҽне берілген стандарттың талаптарына сай екендігі
туралы ақпарат беретін кез келген ҧйымдар қолдана алады. Энергия
ҥнемдеудің басқару жҥйесін ҥшінші бір тарап арқылы сертификаттағысы
келетін ҧйым ҚР СТ СТБ 1777-2009 стандартын пайдалана алады.
Ҧйымның ҽкімшілік басқаруындағы жалпы жҥйенің бір бҿлігі болып
энергия ҥнемдеуді басқару жҥйесінің саналуы энергия ҥнемдеу
саласындағы саясатты жҥзеге асыру ҥшін қажетті ҧйымдастыру
қҧрылымын, жоспарлауды жҽне жауаптылықты, процедураларды,
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процестер мен ресурстарды ҿзіне қамтитындығында болып тҧр. Мҧндағы
процесс энерготиімділікті арттыру, жаңартылған энергия кҿздері арқылы
энергияны тҧтынуды арттыру, энергия ҥнемдеу саласындағы ҧйымның
саясатына сай отын энергетикалық теңгерімін жетілдіру бойынша бір не
бірнеше мақсаттарға қол жеткізуге тікелей бағытталған. Кҽсіпорында
айтарлықтай энергияны кҿп тҧтынатын жҥйелер мен жабдықтарды
бірдейлендіруді, жҧмысында энергияны кҿп тҧтынатын қызметкерлерді
анықтауды, алдыңғы кезең ішінде жҽне де қазіргі уақытта ҿлшеу жҽне
басқа да деректер негізінде нақты энергия тҧтынуды қамтитын осы
ақпаратты ҧдайы актуалдандырып отырса, энергия ҥнемдеуді жетілдіруге
мҥмкіндік береді.
Тҧрғын ҥй коммуналдық шаруашылық пен бюджеттік сала,
ҿнеркҽсіптік салаларда энергияны тиімді пайдаланудың жолдарына,
ҥнемдеуге байланысты мемлекеттік, мемлекетаралық, халықаралық
стандарттар қабылданса, энергетика саласының дамуы жоғарылай тҥседі.
Бағдарламалар қҧрылымын қҧруға инновациялық кҿзқарас елдегі
энергетиканың тҧрақты дамуын қамтамасыз етуге ғана емес, сонымен
қоса ҽлемде жаңартылған энергия кҿздерінің дамуы бойынша алдыңғы
қатарға жетуге мҥмкіндік береді. Балама энергетика тақырыбында ой
қозғаған жасыл энергетиканың жетілдіруіне Астанада ҿтетін ЭКСПО 2017
ҽлемдік кҿрмесі себепші болуы керек.
Энергияны қарапайым тҧрмыстық жағдайдан бастап ҥнемдеу
шараларын қарастыру керек. Тҧрмыстық жҽне коммуналдық бағыттағы
заттардың энерготиімділігі бойынша тҧтынушыларды ақпараттандыру
арқылы энергияны ҥнемдеуді ҚР СТ ГОСТ Р 51388-2008 мемлекеттік
стандартымен жҧмыс жасаған дҧрыс. Ең қарапайым тҧрмыста электр
энергиясын ҥнемдеудің тҥрлері тҿменде берілген: 1) қарапайым шамды
энергоҥнемдейтін шамдарға ауыстыру керек. Энергия ҥнемдеу шамы
қарапайым шамнан 10 есеге артық қызмет атқарады. 2) «А» сыныпты
энергия ҥнемдейтін тҧрмыстық техникаларды қолдану керек. «А»
сыныбындағы тоңазытқыштар орташа есеппен тҽулігіне 0,9 кВт.сағ., ал
«С» шамамен 1,45 кВт.сағ. энергияны қажет етеді. 3) қолданбайтын
қҧрылғыларды желіден ажыратып қою керек, одан жылына 1000 кВт.сағ.
ҥнемдеуге болады. 4) ағынды суды пайдаланғанда кранға «душ»
ҥлгісіндегі арнайы қақпақ-бҿлгіш орнату керек, ол минутына 15 литрді
ысырап етуге жол бермейді.
Осы қарапайым ҽдістер арқылы-ақ электр энергиясын тҧтынуды 40165
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50%-ға дейін ҥй ішінде ҥнемдеуге мҥмкіндік береді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.

2.

3.

Қазақстан
Республикасының
Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы:
Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N
1096 Жарлығы. Кҥші жойылды - Қазақстан Республикасы
Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U030001096_/links . - Загл.с экрана. –
Данные соответствуют на 16 апреля 2016 г.
Техникалық реттеу туралы:
Қазақстан Республикасының 2004
жылғы 9 қарашадағы № 603-II Заңы (2012.10.07 ҿзгерістер мен
толықтыруларымен): [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z040000603_/history. - Загл.с экрана. –
Данные соответствуют на 16 апреля 2016 г.
Қазақстанда баламалы жҽне жаңартылатын энергетиканы дамыту
жҿніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын
бекіту туралы: Қазақстан Республикасының Ҥкіметінің 2013 жылғы
25 қаңтардағы № 43 Қаулысы: [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000043. - Загл.с экрана. –
Данные соответствуют на 16 апреля 2016 г.
Шаншарова А.С.преподаватель, магистр
Актюбинский университетимени С.Байшева
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В КАЗАХСТАНЕ

АННОТАЦИЯ
Возникли благоприятные условия для производства электро и
теплоэнергии, используя обновленные энерго источники уменьшающие
влияние на окружающую среду энергетики и энергоемкости экономики.
По программе форсированного индустриально-инновационного развития
главными основными способами являются использование неиссякаемых
источников: водной, солнечной и ветряной энергии, по климату каждого
региона нашей страны.
Ключевые
слова:
энергосбережение,
энергоменеджмент,
источники традиционных энергии, возобновляемые источники энергии.
166

С.Бҽйішев атындағы Ақтҿбе университетінің
ХАБАРШЫСЫ №2 (52), 2016

Shansharova A.S. teacher, master
Aktobe University named after S.Baishev
MAIN DIRECTIONS AND PROGRAMS ENERGY-SAVINGS IN
KAZAKHSTAN
ABSTRACT
Having favorable conditions for the production of electricity and heat
using renewed energy sources reduce the environmental impact of energy and
energy intensity of the economy. According to the program of forced industrialinnovative development of the main basic methods are the use of inexhaustible
sources of water, solar and wind energy, the climate of each region of the
country.
Key words: energy-savings, energymanagement, sources traditional to
energy, proceeded in energy sources
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журналына мақалалар беру тәртібі:
«С.Бҽйішев атындағы Ақтҿбе университетінің Хабаршысы» ғылыми журналына
(ҚР Акпарат министрлігі бҧқаралық ақпарат қҧралы несепке алу туралы 29.01.2004ж.
№4645-Ж куҽлігі берілген) қазақ, орыс жҽне ағылшын тідерінде мақалалар
қабылданады.
«С.Бәйішев атындағы Ақтӛб университетінің Хабаршысы» ғылыми
журналы авторларына қойылатын талаптар:
Журналға жарияланатын мақала дайындау алдынд авторлардың келесі
ережелерді басшылыққа алуы-сҧралады:
Авторлар жӛнінде мәлімет (аты-жҿні, ғылыми атагы, ғылыми дҽрежесі, кызметі
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елінің атауы, мекен-жайы, телефоны, e-mail) ҥш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) беріледі.
Ескерту. Автордың аты-жӛні атау септігінде қолданылады.
ӘОЖ индексі
1 интервалдан соң ҼОЖ индексі кҿрсетіледі. ҼОЖ индексі жарияланатын
мҽлімет такырыбынан сол жағында бҿлек жол мен орналасады. Ескерту. ӘОЖ
индексін ГОСТ 7.90- 2007 сәйкес есептеп немесе кітапханадан білуге болады.
Аннотация және кілтсӛздер
Аннотация жҽне кілт сҿздер арақашықтығы 1 интервал мен ҥш тілде беріледі
(қазақ, орыс, ағылшын). Мҽтін алдынд ааннотация мен кілт сҿздер жарияланатын
материал тілінде жазылады жҽне ҽдебиеттер тізімінен кейін басқа екі тілде
орналастырылады.
Мақаланы рәсімдеуге келесі талаптар қойылады:
Мақала кҿлемі ҽдебиеттер тiзiмi, кесте, сурет, сурет жазбалары жҽне
аннотациялармен қоса 5 беттен аспау керек. Баспаға басып шығарылған нҧсқасымен
толық сҽйкес келетін электронды тҥрінде тапсыру керек. Файл атауы мақала
авторының тегімен кҿpceтiлeдi. Мақала бeттepiн нҿмірлеу керек. Мҽтін Word
бағдарламасының кез келген нҧсқасымен теріліп, CD, басқада тасушы қҧралмен
жеткізіледі немесе электронды поштага жіберіледі. Мҽтін А4 кағазына (210*297 мм)
14 пткегльдегі TimesNewRoman ҽрпімен жоларалық 1 интервал қалдыра отырып
жазылады.
Кесте, сурет, формулаларда символ жҽне белгілерге ҽр тҥрлі тҥсініктеме
болмауы керек. Суреттер айкын ҽрі анық болуы тиіс. Мҽтіндегі суреттер мен
кестелерге сілтемелер кҿрсетіліуі керек. Мҽтінде формула саны аз болуы керек.
Формулалар баспаға сҽйкес (математикалық жҽне химиялық формулалар ҥшін) болуы
тиіс. Кестенің тақырыбы қойылып, бос бағандар болмауы тиіс.
Әдебиеттер
тізімі
жарияланатын
материал
мҽтінінен
кейін
орналастырылады.Ҽдебиеттер тізімі 20-дан кҿп болмауы керек. Мақалада сілтеме
нҿмірлері ҽдебиеттер тізіміндегі дерек кҿздердің реттік нҿмірлері бойынша қойылады.
Мҧрағаттық материалдар тізімге еңгізілмейді, оларға сілтеме мҽтін ішінде жақшаға
алу арқылы реттеледі. Дереккҿз ретінде электронды ресурстарды қолданған жағдайда
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ҽдебиеттер тізімінде библиографиялық жазба жҽне ғаламтордағы толық желілік
адресiнe сілтеме пайдаланған кҥнімен берілгені жҿн.
Ескерту. Мақала ГОСТ 7.1 - 2003-ке сәйкес рәсімделуі керек. «Библиографиялық
жазылым. Библиографиялық, сипаттама. Құрылымның жалпы талаптары мен
ережелері». Мақала мәтініндегі дереккӛздерге сілтеме miкжақшаға алынады.
Бір нҿмірге бір автордың мақаласы 2-ден аспауы қажет. Мақалаға ҧйым
жетекшісінің қолы қойылған жолдама хаты мен пікірі жазылады. Баспаға тҥскен
барлық мақалаға пікір беріледі. Қажетті жағдайда толықтыру мен ҿзгертулер еңгізу
ҥшін мақала авторға қайтарылып беріледі. Баспа мақала мҽтініне ҿзгеріс еңгізуге
қҧқылы.
Жарияланымға мақалалар келесі мекен-жай бойынша қабылданады
030000, Ақтӛбе қаласы, Ағ. Жұбановтар кӛшесі, 302 А. С.Бәйішев атындағы
Ақтӛбе университеті. Тел.: 8(7132) 974081, e-mail: edu_ausb@mail.ru(С.Бҽйішев
атындағы Ақтҿбе университетінің Хабаршысы)
Правила для публикации в журнал «Вестник Актюбинского университета
имени С.Баишева»
В научный журнал «Вестник Актюбинского университета им. С.Баишева»
(свидетельство о постановке на учет средства массовой информации №4645-Ж, выданный
Министерством информации Республики Казахстан от 29.01.2004 г.) принимаются статьи
на казахском, русском и английском языках.
Редакционная коллегия просит авторов при подготовке статей для
опубликования в журнале руководствоваться следующими правилами в порядке
расположения:
Сведения об авторах
Перед наименованием статьи указываются сведения об авторах: имя, отчество и
фамилия; ученое звание, ученая степень, должность или профессия, место работы
(наименование учреждения, организации, предприятия и место расположения;
наименование страны, домашний адрес, телефон, e-mail) приводят на трех языках
(казахский, русский, английский). Сведения об авторах излагаются на языке
публикуемого материала и после списка литературы на двух других указанных
языках.
Примечание. Имя автора приводится в именительном падеже.
Индекс УДК
Через 1 интервал указывается индекс УДК. Его располагают отдельной строкой
слева перед заглавием публикуемого материала.
Примечание. Индекс УДК можно высчитать в соответствии с ГОСТ 7.90-2007
или узнать в библиотеке.
Аннотация и ключевые слова
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Через 1 интервал приводят аннотацию и ключевые слова на трех языках
(казахский, русский, английский). Перед текстом публикуемого материала аннотация
и ключевые слова приводятся на языке публикуемого материала и после списка
литературы приводятся на двух других указанных языках.
Статья
Через 1 интервал размещается статья. Объем статьи, включая список
литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными надписями, аннотации, не должен
превышать 5 страниц печатного текста. Текст должен быть набран в программе Word
любой версии, представляется на электронном носителе, либо отправляется по
электронной почте. Шрифт текста – Times New Roman, формат бумаги А4 (210*297
мм), размер кегля – 14 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание текста
по ширине.
В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении
символов, знаков. Рисунки должны быть четкими. На рисунки и таблицы в тексте
должны быть ссылки. В тексте число формул должно быть минимальным. Формулы
должны быть набраны в соответствующем редакторе (для математических и
химических формул). Таблицы должны быть озаглавлены, не допускается наличие в
них пустых граф. Условные сокращения и символы следует пояснять в примечании.
Список литературы
Через 1 интервал список литературы помещают после текста публикуемого
материала. Список литературы должен состоять не более чем из 20
наименований.Нумерация ссылок в статье производится по порядковому номеру
источника в пристатейном списке литературы. Архивные материалы в список не
включаются, ссылки на них помещаются в тексте в круглых скобках. При
использовании в статье источников из электронных ресурсов или удаленного доступа
(Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись источника и
ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. Желательно
указывать дату обращения к ресурсу.
Примечание. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления». Ссылки на источники в тексте статьи даются только в
квадратных скобках [12].
В один номер принимаются не более 2 статей одного автора. В редакцию
необходимо представить электронную версию статьи в полном соответствии с
распечаткой. Имя файла должно начинаться с фамилии первого автора. Статья должна
сопровождаться рецензией. Все статьи, поступившие в редакцию, рецензируются.
При необходимости статья может быть возвращена автору на доработку. Редакция
оставляет за собой право внесения в текст редакторских изменений, не искажающих
смысла статьи.
Материалы для
публикации принимаются по адресу:030000, г.Актобе ул.
бр.Жубановых, 302 а, Актюбинский университет им. С. Баишева. Тел.: 8 (7132)
974081. E-mail: edu_ausb@mail.ru (с пометкой для Вестника Актюбинского
университета им С. Баишева). Сайт: www.vuzbaishev.kz.
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