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Аңдатпа: Мақалада Қазақстан Республикасындағы білім беру мен ғылым
жүйесіндегі реформалар және олардың барысы, нәтижелері туралы мәселе қозғалады.
Жаһандану жағдайындағы білім беру саласындағы ауқымды өзгерістер заңнамалық
нормативтік құжаттары негізінде дәлелді тұжырымдармен дәйектелген. Қазіргі заман
талабына сай педагог рефлексияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған
әдіснамалық,
зерттеушілік,
дидактикалық-әдістемелік,
әлеуметтік
тұлғалы,
коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа құдіреттіліктердің жоғары деңгейімен
сипатталатын рухани-адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты,
шығармашыл тұлға ретінде қалыптасуын жан-жақты талдаған. Қазақстандағы білім,
ғылым саласындағы реформалар жаңа ұлттық үлгіні құруға негізделгендігін және
мақсатын ерекше атап өткен.
Түйін сөздер: білім беру жүйесі, реформа, жаңа формация, педагог, құзыреттілік.
Қазақстан Республикасының жаһандану үдерісіндегі орны мен рөлінің өсуі,
еліміздің дамыған мемлекеттермен қатар үлкен әлемдік сайыстарға араласуы Тәуелсіз
Қазақстанның жаңа әлемдік белестерді бағындыра алатындығын дәлелдейді. Жаһандану
жағдайындағы ауқымды өзгерістер білім беру саласына да өз ықпалын тигізді. Білім беру
– Қазақстан-2050 стратегиясының маңызды басылымдарының бірі болып табылады.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев елімізді бәсекеге барынша
қабілетті 30 елдің қатарында көріну туралы міндет қойған болатын. Білім беру жүйесі
осы ел алдында тұрған стратегиялық міндеттерге қол жеткізуде маңызды саяси рөл
атқарды. Егер халықаралық тәжірибеге көз жүгіртсек, адами капиталдан білім беруге
бөлінетін инвестицияның экономикаға, қоғамға елеулі қайтарылымы болатыны
дәлелденіп отыр.
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп
– үйрететін орта, оның жүрегі – мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы
ерекше тұс – оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Өзгермелі
қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген,
тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға
құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды.
Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру
сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.
Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация мұғалімі – рефлексияға
қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалықәдістемелік, әлеуметтік тұлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа
құдіреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани-адамгершілікті, азаматтық
жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға.
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Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында
жекелеген ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық технологияларды
меңгеру үшін педагогтардың кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері
туындап отыр.
Білім сапасын арттыру және нәтижеге бағытталған үлгіге бет алуы барысында
мұғалімдер мемлекеттік стандартта берілген нәтижелерге жетуде кәсіби шеберлікпен
меңгерген зерттеу біліктері мен дағдылары нәтижесінде мәселенің шешімін таба алатын,
ақпараттық-коммуникативті мәдениеті жоғары тұлғалық-дамытушылық функцияны
атқарады. Қазіргі заман адамның осы құзыреттілікті меңгере отырып тек «кәсіби
икемділігін оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу мүмкіндігін» үнемі
оқып-үйрену және өзін-өзі жасау талабын қалыптастыра алады.
Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп,
халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру
жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін
арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби
біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай-ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік
қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген [1]. Осыған
байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сындарлы
саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен
бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен, жаңа жүйелермен
жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде
берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне
байланысты. Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім
беретін оқу орындарының басты мақсаты – мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір
әлемдік білім кеңістігіне ене отырып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның
құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну
– қазіргі таңда негізгі өзекті мәселелердің бірі. Қазақстан Республикасының 12 жылдық
білім беру тұжырымдамасында педагог кадрлардың кәсіби-тұлғалық құзыреттілігін
қалыптастыру басты мақсат екендігін атай келе, 12 жылдық білім беруде педагог
төмендегідей құзыреттіліктерді игеруі міндетті деп көрсетілген. Білім саясатындағы
түбегейлі өзгерістерді күнделікті оқу үрдісінде берілетін тапсырмалардан бастау қажет
екендігі айқын көрсетілген. Студенттер оқытушы қауымнан тек білімге ғана емес, өмірге
үйрететін қабілеттілікті қажет етіп отыр. Демек, болашақ педагогтеріміз осы ақпараттық
қоғамнан қалыспай, жедел ойлаушы, жедел шешім қабылдаушы, ерекше
ұйымдастырушылық қабілетті, нақты бағыт-бағдар беруші болып шығуы – бұл қазіргі
заманның талабы. Міне, құзыреттілік қалыптастыру дегеніміздің өзі болашақ мұғалім –
қазіргі студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, ойлаудың,
интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің
жетіспеушілігін сезінуге үйрету арқылы ізденуге бағыттауды қалыптастырудағы
күтілетін нәтижелер болып табылмақ.
Білім беру мен экономикалық өсуді байланыстыратын көптеген дәлелдер
бар: макро және микроэкономикадағы халықаралық зерттеулерді шолу білім берудің,
табыстың және өнімділіктің арасында тығыз байланыстың бар екенін дәлелдеп отыр.
Жастайынан білім алу әлеуметтік, эмоционалдық және басқа да өмірге қажетті
дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөлге ие. Қазақстан Республикасында ел
басшылығының адами капиталды дамытудың қажеттілігі мен маңыздылығын түсініп,
білім беру жүйесін реформалауды бастауға және жүргізуге жан-жақты қолдау
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көрсетуінің нәтижесінде білім беруді қарқынды дамыту мен жаңғырту мүмкін болып
отыр.
2005 жылдан бастап Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 20052010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасында
техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008-2012 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы, 2007-2011 жылдарға арналған «Қазақстан балалары»
бағдарламасы, Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету
жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасы қабылданды. Дарынды
жас қазақстандықтарға әлемнің үздік университеттерінде білім алуға мүмкіндік беретін
Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске
асыру еліміздегі адами капиталдың дамуына қосылған елеулі үлес болды [2]. Қазақстан
қазіргі уақытта білім беру, адам мен бала құқығын қорғау саласындағы негізгі
халықаралық құжаттарға қатысушы болып табылады. Бұл – жалпыға бірдей адам
құқықтары декларациясы, Бала құқықтары туралы конвенция, Адамның экономикалық,
әлеуметтік және мәдени құқықтарының Халықаралық декларациясы, Еуропа өңірінде
жоғары білім беруге жататын біліктілікті тану туралы Лиссабон конвенциясы, Болон
декларациясы және т.б. Адами ресурстарды дамыту еліміздің 2020 жылға дейінгі
Стратегиялық даму жоспарындағы басымдықтардың бірі ретінде айқындалған. Білім
беруге инвестиция салу арқылы адами капиталды сапалы дамытуда нақты қол жеткен
мақсаттар бар. Білім берудің құрылымы Халықаралық білім берудің стандартты
жіктеуішіне сәйкес келтірілді. Оқытудың 12 жылдық моделін енгізу үшін жағдайлар
жасалуда. Техникалық және кәсіптік білім қайта құрылымдалды. Мамандарды үш
деңгейлі даярлау енгізілді: бакалавр – магистр – PhD докторы. Мамандықтардың
ірілендірілген топтарынан тұратын Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуіші бекітілді. Тәуелсіз сыртқы бағалау
элементтерін қамтитын (лицензиялау, аттестаттау, аккредиттеу, рейтинг, ұлттық
бірыңғай тестілеу (бұдан әрі – ҰБТ), мемлекеттік аралық бақылау (бұдан әрі – МАБ),
талапкерлерді кешенді тестілеу және т.б.) Ұлттық білім беру сапасын бағалау жүйесі
құрылды [3]. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2011 жылғы
«Болашақтың іргетасын бірге қалаймыз» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз білім
беруді жаңғыртуды одан әрі жалғастыруға тиіспіз. Сапалы білім беру Қазақстанның
индустрияландыруының және дамуының негізіне айналуы тиіс» деп атап көрсетті.
Әлемдік білім кеңістігіне енуге жасалған алғашқы қадамдардың бірі: 12 жылдық білім
беруге көшу және «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы» болып отыр. Бағдарламада орта білім
берудің мақсаты мен міндеттері айқындалған [4]. Мақсаты: Жалпы білім беретін
мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі дамыған және рухани
жетілген азаматын қалыптастыру, оның тез өзгеретін әлемде табысқа жетуін қамтамасыз
ететін білім алудағы қажеттігін қанағаттандыру. Еліміздің экономикалық игіліктері үшін
бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту. Жалпы, Қазақстанның білім жүйесіндегі
өзгерістердің басты мақсаты – әлемдік білім жүйесіне интеграциялану және елімізде
қабылданған Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жобаларының сұранысына
сәйкес мамандар дайындау. 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік білім беру
бағдарламасын қабылдаумен басталған бұл өзгерістердің басты ерекшелігі – кешенділігі.
Біріншіден, құрылымдық өзгерістер білім жүйесінің барлық салаларын қамтуда.
Жаңғырту үдерісі балабақшадан докторантураға дейінгі барлық салада жүзеге асуда.
Және де әрбір саланың ішкі құрылымы да өзгерістерге ұшырады. Орта білім беру
7

Казахский государственный женский
педагогический университет

Вестник №4 (52), 2014 г.

саласында бейіндік және Назарбаев мектептері, техникалық және кәсіптік білім беру
саласында әлемдік деңгейдегі колледждер, жоғары білім саласында зерттеу
университеттері – барлығы күрделі құрылымдық өзгерістердің басталғандығын
көрсетеді. Екіншіден, институционалдық өзгерістер, яғни білім кеңістігінде барлық
субъектілердің қызмет жасау ережелеріне өзгерістер енгізілді [5]. Мысалы, «Ғылым
туралы» заң ғылымды қаржыландыру жүйесіне жаңа ережелер енгізсе, ал мұғалімдердің
білімін көтеру саласында ваучерлік жүйе қабылданды. Тек қана «Білім туралы» заңға
енгізілген толықтырулар мен өзгерістер білім саласына 200-ден астам жаңалық алып
келді. Үшіншіден, мазмұндық өзгерістерге жол ашылды. Назарбаев мектептері негізінде
құрылып жатқан педагогикалық шеберлікті жетілдіру орталықтарының негізгі мақсаты –
білім сапасын көтеру. Сонымен бірге, электрондық оқыту «E-learning» бағдарламасы
тұжырымдалып, пилоттық жоба ретінде жүзеге аса бастады. Ал енді жоғары білім
саласында оқу бағдарламаларының мазмұнын айқындауда жоғары оқу орындарының
академиялық еркіндігі кеңейтілді. Төртіншіден, осы өзгерістердің барлығының
қаншалықты дәрежеде орындалуына бақылауды күшейту үшін ұлттық бағалау жүйесі
ұйымдастырылуда [6].
Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2009 жылдың 15 қазанында ҚазМҰУ-дің
ғалым-ұстаздары және студент-жастарымен болған кездесуінде оқыған «Қазақстан
дағдарыстан кейінгі дүниеде: Болашаққа интеллектуалдық секіріс» атты дәрісінде: «Біз
дамыған елдерден озық технологияларды тартып, бірлескен өндірістер құрудамыз,
инновациялық жобаларға қолдау көрсетілуде. Бірақ біз экономикасы тұрақты дамыған
елдер клубына өтеміз десек, бұл жеткіліксіз. Оның сыртында аса озық технологияларын
бізге ешкім де әншейін бере салмайды. Қазақстанға біздің ұлтымыздың әлеуетін оятуға
және жүзеге асыруға жағдай жасайтын интеллектуалды төңкеріс қажет. Біздің ендігі
міндет – қазақстандықтардың, бірінші кезекте жастардың білімділікке, интеллектіге,
Отан мен халыққа қызмет етуге деген көзқарастарын өзгерту», – деген еді. Сондай-ақ
бұл мақсатта мемлекет тарапынан «Интеллектуалды ұлт – 2020» ұлттық жобасы жүзеге
асырылып жатқанын атап айтуымыз керек [7]. Аталмыш жобада қазақстандық
интеллектуалдық ұлтты қалыптастырудың негізгі үш аспектісі: яғни, Қазақстанның білім
беру жүйесінде серпіліс жасау; ғылымды дамыту және еліміздің ғылыми әлеуетін
арттыру; инновация жүйесін дамыту аспектілері қарастырылған болатын. Бүгінгі таңда
қазақстандық интеллектуалдық ұлтты қалыптастыруда шет елдердің атақты жоғары оқу
орындарында «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқып жатқан білімді жастарға,
еліміздегі зияткерлік мектептердің оқушылары мен «Назарбаев университеті»
студенттеріне үлкен сенім артылуда. Елбасының тікелей бастамасымен құрылған
зияткерлік мектептердің жұмыс істеп жатқанына үш жылдан астам уақыт болды.
Мектептер желісі өз жұмысын бастағалы бері 13 000-нан астам балалар тестіленіп,
қазіргі таңда ауқымды жобаның аясында ашылған алты мектепте төрт мыңнан астам жас
буын білім алуда. Осы уақыт ішінде зияткерлік мектептерге «Мұрагер», «Зерде»,
Жәутіков атындағы республикалық физика-математика мектебі, Астана, Талдықорған
және басқа қалалардағы алдыңғы қатарлы білім ұяларынан үздік оқушылар ауысып
жатыр [8].
Тәуелсіздік жылдары еліміздің жоғары білім жүйесінде көптеген реформалар
жүзеге асырылды. Бұл біздің елімізде ғана емес, бүкіл дүниежүзілік тәжірибеде бар
нәрсе. Мұның ең бірінші себебі – жоғары білім алуға ұмтылғандар көбейді. Жоғары
білім бүкіл қоғамға керекті болғаннан кейін оған қойылатын талаптар да өсті. Екіншіден,
бұрын жоғары білім беру мәселесінде әр мемлекеттің өзінің ішкі саясаты болатын. Қазір
заман өзгеріп, жаһанданудың әсерінен тек экономикалық қана емес, білім беру жүйесінің
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де бір-бірімен байланысы күшейді. Бұл жоғары білім беру сапасын жақсартуға,
дамытуға, жетілдіруге міндеттейді. Қазақстанда байқалған өзіндік ерекшеліктерді ескере
отырып, тәуелсіз еліміздің жоғары білім беру жүйесінде жүргізілген реформаларды
шартты түрде төмендегідей кезеңдерге бөліп көрсетеміз:
Бірінші кезең (1991–1998 жж.). Егемен ел ретінде жоғары білімнің заңдылық және
нормативті-құқықтық базасының қалыптаса бастауы, сондай-ақ жоғары білім жүйесін
жетілдіріп, оның мазмұнын жаңарту;
Екінші кезең (1999–2005 жж.). Білімді басқару мен қаржыландырудағы орталық
мекемелердің кейбір міндеттерін жергілікті мекемелерге тапсыруы, білім ұжымдарының
академиялық бостандықтарының кеңеюі.
Үшінші кезең (2005 жылдан бері). Жоғары кәсіби білім жүйесінің стратегиялық
дамуы.
Ал енді осы көрсетілген кезеңдердің өзіндік ерекшеліктері мен негіздемелеріне
тоқталсақ. Оны былайша сипаттауға болады: алғашқы кезеңнің негізгі міндеті егемен
елдің кадрлар дайындаудағы тәуелсіздігін қамтамасыз ету, нарықтық экономика,
облыстар мен аймақтардың сұранысын қанағаттандыру мақсатында жоғары оқу
орындары жүйесі мен жоғары білімнің мамандықтарын жаңарту болды. Бұл кезеңде
жүргізілген шаралардың заңдылық тұрғыдан Қазақстан Республикасының «Жоғары
білім туралы» (1993 ж.) Заңымен нақтыланды. 1994 жылы ҚР жоғары білімнің
Мемлекеттік стандарты бекітіліп, елдегі жоғары білім берудің көпсатылы деңгейі,
академиялық бакалавр және магистр академиялық дәрежелері құрылысы анықталды.
Сонымен бірге бұл кезең жоғары білім жүйесінің дамуын тұжырымдамалық анықтаумен
сипатталады. Ол Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы мемлекеттік саясат
Тұжырымдамасынан, жоғары оқу орындарының қызметін реттейтін жаңа нормативтіқұқықтық ережелерінің қабылдануынан көрінді. 1995–1997 жылдары жоғары кәсіби
білімнің 310 мамандығы бойынша алғашқы қазақстандық білім стандарты қабылданды.
1996 жылы 342 мамандықты қарастырған республикадағы жоғары білім мамандықтары
жүйесінің жаңа редакциясы бекітіліп, білім берудің мемлекеттік емес саласы белсенді
даму алды. Екінші кезеңде білім беру ұйымдарының басқару жүйесіндегі орталық
мекемелерінің кейбір міндеттерін жергілікті мекемелерге тапсыру шынайы түрде
жүргізілді. Жоғары оқу орындарына қабылдау принципі түбегейлі өзгеріске түсіп,
жоғары кәсіби білікті мамандарды мемлекеттік білім тапсырысы негізінде дайындауға
көшу жүзеге асты. 1999 жылдан бастап талапкерлерге конкурстық негізде мемлекеттік
білім гранттары мен кредиттерін беру арқылы жоғары оқу орындарының студенттері
құрамын құрудың жаңа үлгісі енгізілді. Осы кезде жоғары білім беру жүйесі жаңа «Білім
туралы» (1999 ж.) Заң аясында кеңінен дамып, республикадағы жоғары оқу
орындарының қызметін реттейтін аса маңызды нормативті құжаттар қабылданды.
Бірыңғай еуропалық білім аясына тартылу мүддесінде барлық жоғары оқу орындарында
кредиттік жүйеде білім беру жүйесі жүзеге аса бастады. Ал 2005 жылдан басталатын
соңғы кезеңде ХХІ ғасырдағы жоғары кәсіби білімнің қарқынды дамуының негізгі
бағыттары анықталды және бұл үрдіс қазіргі кезде одан әрі жалғасуда.
Осы заманғы бәсекеге қабілетті мамандар дайындау мен жоғары білім беру ісін
дамыту ең алдымен еліміздегі жоғары оқу орындарының ғылыми-педагогикалық
қуаттылығына байланысты. Республика жоғары оқу орындарындағы профессороқытушылар қатарының өсіп шығуы, олардың кәсіби шеберлігінің артуы мәселелері
әрқашанда жоғары мектеп саласындағы саясаттың ажырамайтын бөлігі болып табылды.
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Соңғы кезде Қазақстан Республикасындағы білім берудің 2010 жылға дейінгі
дамуының мемлекеттік бағдарламасына сәйкес және әлемдік тәжірибеге сүйене отырып,
жоғары оқу орындарында үш сатылы білім беру жүйесін қалыптастыруға бағытталған.
Ол бакалавриат-магистратура-докторантура. Бакалавриат жүйесіне көшу негізінен
аяқталған. Оған қажетті нормативтік-құқықтық құжаттар, жаңа бейіндер, оқу
стандарттары, бағдарламалары жоғары оқу орындарында дайындалған. Жоғары оқу
орындарында 4 жылдық бакалавриаттан кейін 2 жылдық магистрлік бағдарламасын
жүзеге асыру көзделген. Оны бітіргендерге жоғары білімді мамандық бойынша диплом
беріледі. Ал 2005 жылдан бастап, тұңғыш рет доктор дайындау бағдарламасы жүзеге
асырылуда. Тәуелсіздік алған жылдары еліміздің ғылымын дамыту салаларында үрдіс
өзгерістер байқалды. Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының құрылымы мен
ғылыми ізденістерінің тақырыптары жаңа талаптарға сай қайтадан қарастырылды.
Ә.Х. Марғұлан атындағы Археологиялық институты, Ғарыштық зерттеу, Механика және
машина, Информатика және басқару, Физика-техникалық мәселелерді зерттеу және тағы
басқа да институттар ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының Инженерлік
академиясы жұмыс жасаса, ал Ауыл шаруашылық академиясы Қазақстан Ұлттық
академиясының құрамына енгізілді. Ғылыми дәрежелерді тағайындау және ғылыми
атақтар беру, диссертациялық жұмыстардың сапасын бақылап бекіту үшін республика
Жоғары аттестациялық комитеті құрылды.
Бұл өз кезегінде ғылымның одан әрі дамуына, оның нарықтық қатынастар
процесіне қосатын үлесін арттырып, республика алдында тұрған шұғыл әлеуметтікэкономикалық және қоғамдық-саяси проблемаларды шешуге елеуі әсер етуде. Яғни,
интеллектуалды ұлт пен бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастырудың маңызды
міндеттерін жүзеге асыруда мемлекеттік бағдарламалар мен ел дамуының стратегиялық
жоспары шешуші рөл атқаруы тиіс. Мұндай негізгі бағдарламалық құжаттарға:
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары»
(Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы №922 Жарлығымен
бекітілген), «Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық
дамуының 2010–2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» (Қазақстан
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген)
жатады. Жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды
кәсіби қалыптастырудың тиімділігі теориялық тұрғыда негізделіп, оны пайдаланудың
ғылыми-әдістемелік жүйесі жасалса, онда олардың кәсіби қалыптастыру деңгейі
жоғарылайды, өйткені жоғары оқу орындарында әр маманның білім беруге деген
қызығушылығы артып, бағдарлылық, жүйелілік, инновациялық және іс-әрекеттік
аспектілері жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық өзгерістердің
ауқымдылығы, күрделілігі білім беру саласына, оның ішінде жоғары оқу орындарында
білім беру стратегияларына өзгерістер енгізуді талап етеді. Әртүрлі болжамдардың сан
алуандығына қарамастан, қазіргі білім беру жүйесін дамыту үдерісінде жаңа оқыту
үлгілеріне, мазмұнына, технологияларына, түрлері мен әдістеріне қатысты
шығармашылық ізденістердің қарқындылығымен әрі көптүрлілігімен ерекшеленетінін
мойындауға болады. Мұндай даму қоғамды ақпараттандыру технологиясын қарқынды
дамыту аясында жүзеге асырылып отыр. Жоғары оқу орнының басты мақсаты – алдыңғы
қатарлы жастарды тәрбиелеу, адамзаттың мәдени және өнегелік деңгейі мен оның ойөрісін арттыру, жоғары білімді маман иелерін қазіргі заман талабына сай дайындау.
Жоғары білім – маманға білім, іскерлік және дағды ғана беріп қоймайды, ол жеке тұлға
қалыптастырады. Бүгінгі күнгі педагогика ғылымының көкейкесті мәселелері – әлемдік
білім беру кеңістігіне сай бейімдеп білім беру, кәсіби қалыптастырудың сапасын
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жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылым-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту.
Сонымен қатар, педагогикалық оқытудың әдістері мен түрлерін ұйымдастыруды өзгерту,
ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие тәжірибелері мен қазіргі қоғамның
сұраныстарының алшақтығын жою, білімдегі жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру
үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етуде оның рөлін арттыру болып табылады.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында ұлттық және жалпы адамзаттық
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға,
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру және оның шығармашылық,
рухани күш-қуатын жетілдіру, жеке тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау міндеті
көзделгенін ескерсек, болашақ мамандарды жаңашылдыққа даярлауымыз керек.
Қазақстанда білім беру жүйесіндегі басқару мәселелері де ғалымдардың зерттеу
нысанынан тыс қалмады. Оны республика ғалымдары бірнеше бағытта зерттейді.
Айталық, жоғары оқу орындарында білім беру жүйесіндегі оқу үдерісін басқару
Н. Асанов, Ш.Т. Таубаева, С.С. Хасенов, Е.Ш. Қозыбаев, жалпы орта білім беру
жүйесіндегі мектепті басқару Н.А. Әбішев, К.Д. Қарақұлов, экономикалық білім беруді
басқару Қ.Ж. Аганина, А.М. Мүсілімов, Г.Т. Хайруллин [9] және тағы басқа
ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқан.
Қазақстанда ең алғаш «инновация» ұғымын қазақ тілінде анықтаған ғалым,
профессор Н. Нұрахметов. Ол «Инновация, инновациялық үдеріс деп отырғанымыз білім
беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты
бір бөлек қызмет», – деп көрсетеді [10]. Болашақта Қазақстанда білім беру жүйесін
ақпараттандыру телекомуникациялық желілерді жасау және дамытумен ұштасады. Ал
білім беру жүйесінің негізгі міндеттері біртұтас телекоммуникациялық желіні құру және
дамыту арқылы шешіледі. Олар: ақпараттық мәдениетті ұйымдастыру мен жеделдету
процесін жоғары деңгейге жеткізу; жасалынған және дамып келе жатқан
телекоммуникациялық желілерді біртұтас бүкіләлемдік информациялық кеңістікте
интеграциялау; біртұтас ақпараттық кеңістікте әртүрлі деңгейдегі ақпараттармен
алмасуды қамтамасыз ету; білім беруді дербестендіруді қамтамасыз ету, қашықтықтан
оқытудың мүмкіндігін жасау. Қазіргі таңда қоғамды ақпараттандыру жағдайында білім
беру қызметкерлерінің біліктілік ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану
саласы бойынша көтеру негізгі міндеттердің біріне айналып отыр. Қоғамды
ақпараттандырудың негізгі бөлігі – білім беруді ақпараттандыру. Олай болса, ол – білім
беру қызметкерлерін ақпараттандыру саласы бойынша біліктілігін көтеру болып
табылады. Оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда мұғалімдердің
біліктілігін арттыру ерекше мәнге ие. Сондықтан білім беру қызметкерлерін ақпараттықкоммуникациялық технологияны өз қызметтеріне пайдалануға жан-жақты дайындық
курстарын ұйымдастыруымыз қажет. Қазақстанда білім беру реформасын жүргізудің
алғышарттары біржақты бағаланбайды. Бір жағынан, білім беру әдістемесі мен оқытушы
кадрларды даярлау деңгейі тұрғысынан бұрынғы кеңестік мектептің базалық негіздері
сақталған. Оның өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Қазақстан ел сыртына
немесе қоғамдық өндірістің басқа сферасына ғылымда және білімдегі талантты
кадрлардың «ағып кету» кезеңінен сүрінбей өтті. Бірақ, оқытушы кадрлардың «алтын
қоры» баяғыдай көп емес, соған байланысты кеңестік іргелі білімнің жағымды жақтарын
«Болондық процесте» бекітілген білім алудың жаңа технологиясын шығармашылық
негізде біріктіруге қабілетті жоғары мектептің жоғары маманданған оқытушыларын
даярлау мәселесінің өзектілігі арта түседі. Білім беру саласындағы инновацияны жасау,
игеру және тарату – жаңа білім беру жүйесін қалыптастырады. Бұл икемді, ашық, жеке
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тұлғалық, жасампаздық білімнің, адамның бүкіл өмір бойы үздіксіз білім алуының
жаhандық жүйесі. Қазақстан қазіргі уақытта білім беру, адам мен бала құқығын қорғау
саласындағы барлық негізгі халықаралық құжаттарға қатысушы болып табылады. Бұл
жоғары білім саласындағы жалпыға бірдей адам құқықтары Декларациясы, Халықаралық
адамдардың экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтары туралы Декларациясы,
Болон және Лиссабон Конвенциялары және басқалар. Қазіргі таңда білім беру жүйесін
дамыту стратегиясының мақсаттары мен міндеттері 2050 жылға дейін білімді дамыту
стратегиясының негізгі қағидаларына байланысты іске асырылуда. Оның мақсаты –
дүниежүзілік тарихтың, түркі халықтарының, көшпелі өркениеттің, Орталық Азия
елдерінің тарихы жайындағы ғылымның, мәдениет пен ағарту жүйесінің дүниетанымдық
синтезі негізінде жас ұрпаққа жоғары сапалы білім мен тәрбие бере алатын жоғары
білімнің жаңа, шын мәніндегі тұңғыш ұлттық моделін қалыптастыру болып табылады.
Осылайша Қазақстанда білім беру жүйесіндегі реформалар жүзеге асырылып, білім
беруді одан әрі дамыту мен реформалаудың стратегиялық мақсаты мен басты бағытын
анықтауға, оның жаңа ұлттық үлгісін құруға негіз берді.
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Результаты и ход реформирование системы образования Республики
Казахстан
В статье рассматривается ход результата реформы: на системе образования и науки
в Республике Казахстан.
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ӘОЖ 9(С)55 А 32
АУЫЗША ТАРИХ АЙТУ ДӘСТҮРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫНАН
Р.Т. Айтбай, т.ғ.к.,доцент
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Мақалада ауызша тарих айту дәстүрінің зерттелу тарихы
қарастырылған. Ауызша тарих айту дәстүрі шығармаларын өз туындыларында
пайдалануды Геродоттан бастап көптеген зерттеушілер қолданған. Бұл дәстүрдің
деректерінің маңызы халықтың белгілі бір тарихи оқиғаларға көзқарастарын білдіреді.
Жазба деректерде кездеспейтін мәліметтерді осы ауызша деректерден алуға болады.
Түйін сөздер: ауызша тарих айту дәстүрі, скифтер, түркі және моңғол тайпалары,
шежіре, фольклор, ауызша дерек, жазба дерек.
Халықтың ауызша тарих айту дәстүрі туындыларын жазба деректермен қатар
пайдалану мысалын дүниежүзілік тарихнамада антикалық дәуірдегі грек
тарихшыларының, орта ғасырдағы шығыс зерттеушілерінің еңбектерінен көптеп
кездестіруге болады.
Алғашқы грек тарихшылары өз еңбектерінде хроника, кітаптармен қатар халық
есінде сақталған эпикалық поэмаларды, әртүрлі аңыз-әңгімелерді пайдаланған.
«Тарихтың атасы» деп аталған грек тарихшысы Геродоттың да өз еңбегінде жазба
деректермен бірге ауызша тарих айту дәстүрі туындыларын қатар қолданғанын білеміз.
Геродоттың «Тарихы...» 9 кітаптан тұрады. Жалпы мазмұны жағынан еңбекті екі бөлімге
бөлуге болады. Бірінші бөлім бесінші кітаптың 27 тарауымен аяқталады, онда Кирдің
жорықтарына байланысты Лидия мемлекетінің тарихы, Кирдің баласы Камбистің
жорығының нысаны болған Египеттің тарихы жан-жақты әңгімеленеді. Сонымен қатар,
Дарийдің патшалық құруына байланысты Персияның ішкі тарихы баяндалады. Одан әрі
Дарийдің скифтерге жасаған жорығына, скифтердің тарихына тоқталған. Еңбектің осы
бөлімінде Ливия мен Фракияның тарихы туралы да мәліметтер келтірілген. Міне, өз
еңбегінің осы бөлімінде Геродот жазба деректерден гөрі ауызша айтылған деректерге
көбірек сүйенген. Ол жоғарыда аталған елдердің жекеленген тайпалардың тарихын, сол
елдердің, тайпалардың тұрғындарының арасында сақталған аңыз-әңгімелерді Митердің
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негізінде баяндайды. Мысалы, Геродоттың скиф тайпалары туралы мәліметтері қазіргі
кезде олар туралы негізгі деректердің бірі ретінде пайдаланылуда. Өз кезінде Геродот ол
мәліметтердің бір бөлігін әртүрлі скиф тайпаларының тұрғындарының арасында
сақталған ауызша айту дәстүрі туындылары арқылы жинақтаған болатын. Тайпалардың
шығу тегі, мекенжайы, шаруашылығы, әдет-ғұрпы, діни нанымдары туралы айтқанда
автор аңыздарға, мифтерге, әртүрлі ауызша айтылған әңгімелерге сүйенген [1].
ХІІІ-ХІV ғғ. парсы тілінде шыққан Шығыс тарихы еңбектерінің ішінен түркі және
моңғол халықтарының тарихын тұтас қарастырған алғашқы еңбектердің бірі – Рашид-адДин Фазуллах Хамадиннің «Жами-ат-тауарих» /Шежірелер жинағы/ атты шығармасы.
Бұл еңбек те екі негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Шыңғыс ханға дейінгі
түрік және моңғол тайпаларының тарихы айтылады. Шыңғыс хан империясынан бөлініп
шыққан мемлекеттердің тарихы сөз болады. Екінші бөлімде ислам дәуіріне дейінгі
жалпы тарих беттері баяндалған. Халифаттың моңғол шапқыншылығына дейінгі
мұсылман мемлекеттерінің, сондай-ақ мұсылман емес халықтар мен мемлекеттердің
тарихына тоқталған.
Рашид-ад-дин түркі және моңғол тайпаларының тарихы туралы айтқанда,олардың
этникалық байланыстарын, әлеуметтік өмірі, тұрмыс-салтын сөз етеді. Жалпы еңбектің
бірінші бөлімінде автордың жазба деректермен қатар ауызша айтылған деректерді де
пайдаланғандығын көруге болады. Жекелеген тайпалардың тарихы аңыздар мен ауызша
айтылған әңгімелердің негізінде баяндалған. Мысалы, Жалайыр тайпасы туралы Рашидад-дин былай деп жазған: бұл тайпа ерте кездерде саны жағынан көп болған. Оның әрбір
бұтағынан өз өмірлері және билеушілері болған. Шыңғыс хан дәуірінде және қазіргі
кезде осы тайпадан шыққан өмірлер Тұран мен Иранда көп. Олардың қоныстарының бір
бөлігі Онон деген жерде орналасқан. Айтулары бойынша, Қытай әскерлері
жалайырлардың бұл бөлігіне қырғын соғыс ашқандары сондай, тек шамалы бөлігі ғана
қашып құтылған. Кетерлерінде Дутули Мэнэннің әйелі Мунулды өлтіріп
кеткен...Жалайырлардың басқа тайпалары «мұндай сұмдық іске неге бардыңдар?» деп
оларға тергеу жүргізеді және осы себептен олардың кейбіреулері өлтіріліп, қалғандары
Дутули Мэнэннің екінші ұлы Қайду ханның тұтқындарына және құлдарына
айналады...[2].
Автордың Шыңғыс хан мен оның ұрпақтары туралы шежіресінде жазба
деректермен қатар ауызша айтылған шежірелерден, аңыздардан алынған мәліметтер
пайдаланылған деп айтуға болады. Жалпы ерте дүние мен орта ғасырлардағы
тарихшылардың көпшілігінің жазба дерек пен ауызша айтылған деректерді бір-бірінен
бөліп қарамай, олардың екеуіндегі бар материалдарды түгел қамтып қарастыруға
тырысқандықтарын байқаймыз.
Түркітілдес халықтардың, оның ішінде қазақ халқының көне тарихына, әдебиеті
мен мәдениетіне тікелей қатысты жазба ескерткіштердің ішінен Әбілғазы Баһадур
ханның «Шежіре-и-түрік» /Түріктер шежіресі/ атты кітабы елеулі орын алады.
Түрік шежіресі 9 тараудан тұрады. І тарауда – Адам атадан Моңғол ханға дейінгі
дәуірі, 2-тарауда моңғол ханнан Шыңғыс ханға дейінгі дәуір, соңғы тараулары
Шыңғыстан кейінгі кезеңнен автордың өз заманы ХІІІ ғ. қамтиды. Бұл тарауларда
Шыңғыс хан ұрпақтарының Моңғолстан, Иран, Қашқария жерінде билік жүргізуі, Жошы
балаларының Дешті-Қыпшақтағы әкімшілік істері, қазақ хандары жайлы айтылады.
Кітапта көне тайпалар – татар, ойрат, торғауыт, қырғыз, үйсін, қоңырат, найман, керей,
жалайыр, қият, ұйғыр, қаңлы, қыпшақ, қарлұқ, қалаш руларының тарихы баяндалады.
Жоғарыда аталған авторлар секілді Әбілғазы да көне тайпаларының тарихын ауызша
айтылған аңыздардың негізінде жазған. Мысалы, Керейт тайпасы туралы былай
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айтылады: Керейт деген сөз «қара қой» деген мағынада беріледі. Бір адамның жеті ұлы
болған, барлығы да қара екен. Оларды бұл халықта керейт деп атаған. Сондай болып
туылғандардың барлығын да керейт деп атаған. Бұл ертеден келе жатқан халық, көп
малға ие. Олар өздерінің жеке билеушілерінің қол астында тұрғанда, олардан күшті
халық болмаған. Олардың иеліктері найман иеліктеріне жақын еді. Сондықтан да
керейттердің атақты патшасы Дергуз еді. Оның баласы Курчанку, оның ұлдары көп еді.
Соның біреуінің аты Торғұл, оны қытай билеушілері Унг деп атаған. Осы керейт Унг хан
Шыңғыс ханмен соғысқан [3].
Әбілғазы аңыздармен қатар жырлардан да үзінділер келтіріп отырады. Мысалы,
Оғыз ханның ата-бабаларының бірі Салор тайпасын билеген Огуржық алыптың
тарихына тоқталады. Бұл тайпаның Ираққа барып мекендеп, ол жердің жергілікті
тайпаларымен қақтығысқа түсіп, басқа да көп жерлерді аралап, соңында Балқан тауына
келіп мекен еткендігін баяндай отырып, «ол уақытта Огружықтың жыры мынадай еді:
Қашып шығып Қаңқылы ханмен құбылаға беттедім,
Қыр, ел асып, шығыстан жерді айналып өттім.
Қыршыларға, жершілерге жол бастаттым.
Қарлы-екі құла жолды ыңғайлы еттім [4], –
деп жырдан үзінді келтіріледі. Бұл жыр бір қарағанда түсініксіз болғанымен,
Огуржықтың өз тайпасымен бастарынан кешкендері баяндалған. Жалпы, автор Оғыз
ханға байланысты аңыздарды көп келтірген.
Қазақтың алғашқы тарихшыларының бірі Қадыр Әлі би Қошымбекұлы
жалайырдың «Жамаиг-ат-тауарих». Қоғам тарихы немесе көптеген тарихи еңбектермен
қатар халықтың ауызша айту дәстүрі туындыларын да пайдаланған.
Кітап төрт тараудан тұрады. Онда Қадыр Әлі би ертедегі Орта Азия тайпалары мен
руларының ата-тегі, Шыңғысхан ұрпақтары, қазақ хандары Орыс хан мен Тоқтамыс
жайында көптеген мәліметтер береді. Автордың шежірелік мәліметтерді жазуда ауызша
деректерді қолданғандығы даусыз. Мысалы, Дастан Едіге би 63 жасында қайтыс болды.
Оның арғы атасы Баба-Түктес – Қаратауды, Құмкентті мекендеген данышпан кісі. БабаТүктестің төрт ұлы бар еді. Төртінші ұлдың аты – Терме Еділ Жайық бойында тіршілік
етті. Терменің ұлы – Қырбыны, оның ұлы – Ислам-Қия, оның ұлы Қадыр-Қия – бұлар
түгелдей Еділ мен Жайық бойында өмір сүрген. Қадыр-Қияның ұлы Құтты-Қия –
Қаратауда, Құмкент қаласында жасаған. Ол көп жыл Орысханмен істес болған. Соңынан
Орысхан оны өлтіреді. Құтты-Қияның ұлы – Едіге әкесінің намысын жоқтап
Орысханмен өштесіпті [5].
Қадыр Әлі би өз еңбегін көркем тілмен, хандықтың мақал-мәтелдерін пайдалана
отырып жазған.
Сонымен, аталған еңбектер тарих ғылымының алғаш қалыптасу кезеңінде
тарихшылардың жазба дерек пен ауызша айтылған деректерді қатар пайдаланғандығын
көрсетеді. Жазба деректерді дәріптеп, халықтың ауызша айту дәстүрі туындыларына
менсінбей қарап, оларды тарихи деректердің бірі ретінде пайдалану мүмкіндігін жоққа
шығару тенденциясының Еуропа ғылымында, кейінірек, Еуропа елдерінің Азия мен
Африка халықтарына қарсы отарлық саясат жүргізуіне байланысты пайда болғандығын
атап өткіміз келеді. Бұл тенденция жергілікті халықты өзінің өткен тарихы туралы
мәлімет қалдыруда, оны бағалауда дәрменсіз етіп көрсетіп, бұдан олардың, тіпті, дербес
өмір сүруі мүмкін емес деген тұжырым жасай отырып, еуропалықтардың жаулап алу
саясатын ақтау үшін жасалған еді.
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Ресей империясының қол астындағы жергілікті халықтардың мәдениеті, тарихына
байланысты да осындай тенденция қолданылды. Дегенмен, қазақ тарихымен айналысқан
орыс зерттеушілерінің ішінде, өз зерттеулерінде қазақтың ауызша тарих айту дәстүрі
туындыларын пайдаланғандары да болды. Мысалы, қазақтардың шығу тегі мәселесімен
айналысқан Н. Аристов қазақтың ауызша тарих айту дәстүрі туындылары туралы былай
деген болатын: «Обычаи и предания составляют у не имевших литературы кочевники
почти все, что они сохранили в качестве памятников своего прошлого» [6]. Ол
қазақтардың шығу тегіне байланысты жазған еңбектерінде, осы мәселені шешуде
қазақтың ауызша айтылған шежірелерін, рулық таңбаларын, кейбір аңыздарды
пайдаланған.
Н. Крафтың «Из киргизской старины» деген мақалалар жинағында, автордың қазақ
қоғамының әлеуметтік құрылымы, саяси тарихы, тұрмысы туралы бірнеше мақалалар
бар: Соның ішінде «Қырғыз даласындағы құлдықтың жойылуы» деген мақаласында
қазақтардың он төртке жуық мақал-мәтелдерін келтірген. Солар арқылы қазақ даласында
болған құлдардың қоғамдағы орны, қызметі туралы тұжырым жасауға талпынған. Бірақ,
автор мақалдарды пайдаланғанымен, оларды зерттеп, ондағы айтылған тұжырымдардың
қазақ тарихының қай кезеңіне байланысты туғандығын анықтап жатпаған. «Құл» сөзі
бар мақалдардың барлығын алып пайдалана берген [7].
1911 жылы Орынбордан шыққан Шәкәрім Құдайбердіұлының «Түріктердің,
қырғыздардың және династиясының шежіресі» атты еңбегінде, жазба деректермен қатар
ауызша тарих айту дәстүрі туындылары кеңінен пайдаланылған. Қазақтардың шығу тегі
туралы айтқанда автор халық арасындағы шежірелерді қолданған. Қазақ хандығына
байланысты тарауларында шежіремен қатар жырларды да қолданған. Мысалы, «Еңсегей
бойлы ер Есім» жырын, Абылайға байланысты тарихи жырды пайдаланған [8].
ХVІІІ ғ. байланысты бірқатар еңбегін М.Тынышбаев ауызша тарих айту дәстүрі
туындыларын пайдалана отырып жазған. Мысалы, автордың «17 және 18 ж. қырғызқазақтар» деген еңбегінде бірнеше аңыздар келтірген. Ошақты руынан шыққан бір
ақсақалдың Тынышбаевқа айтқан Есім хан туралы аңызына тоқталған. Бұл аңыздың
мазмұны «Еңсегей бойлы ер Есім» дастанының мазмұнымен ұқсас.
Есім ханның қалмақтарға жасаған жорығы туралы қырғыз Ешенәлі Арамбаевтың
айтқан аңызын келтірген. Есімханның Қатаған еліне жасаған жорығының растығын
Шымкент, Ташкент, Қарақалпақ, Қырғыз елдерінде қариялардың айтқан аңыздары
дәлелдейді, – деп көрсеткен автор [9].
М.Тынышбаев «Ақтабан шұбырынды» деген еңбегінде де осы кезеңге байланысты
бірнеше аңызды пайдаланған. Шымкент және Әулиеата уездерін мекендеген Дулат
руының арасында таралған аңыз арқылы ғалым «Ақтабан шұбырынды» кезінде үш
жүздің қоныс аударған жерлерін анықтаған. Жоңғарларға қарсы күрес кезіндегі үлкен
шайқастың бірі Аңырақай шайқасына байланысты да аңыздарды қолданған [10].
М.Тынышбаевтың бұл еңбектері ауызша тарих айту дәстүрі туындыларының халық
тарихымен тығыз байланысты екендігін көрсетеді.
Қазақтың ауызша тарих айту дәстүрі туындыларын басқа деректермен қатар өз
зерттеуінде пайдаланған ғалым Е. Бекмаханов еді. Ғалым «ХІХ ғ. 20-40 жылдарындағы
Қазақстан» деген монографиясының деректік сипаттамасында «фольклорлық деректер»
деген тақырыпшамен өзі пайдаланған фольклорлық туындыларға тоқталған. Бұл
монография Кенесары Қасымовтың қозғалысы туралы болғандықтан, автор сол кісі
туралы тарихи жырды, көтеріліс куәгерлері, қатысқан кісілердің қалдырған, олардың
ұрпақтары білетін, ел арасында таралған әңгімелерді, мақал-мәтелдерді, халық ақындары
қалдырған естеліктерді, сол кезеңде туған әндерді пайдаланған.
16

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті

Хабаршы №4 (52), 2014 ж.

«ХІХ ғ. екінші жартысына дейін қазақ халқының жазба әдебиеті болғандықтан,
Қазақстан тарихын зерттеуде дерек ретінде фольклордың маңызының зор екендігін айта
келіп ғалым, «Ірі тарихи оқиғалар қазақ халқының есінде халықтың ауызша өнері:
поэмалар, жырлар, ертегілер, аңыздар арқылы сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіліп
отырған. Бұл фольклорлық материалда қазақтардың қоғамдық және әлеуметтік
құрылысы, тұрмысы мен әдет-ғұрпы, халық өміріндегі маңызды тарихи оқиғалар
бейнеленген. Фольклорлық материалдың маңыздылығы мынада, халықтың өзі тарихты
жасаушы және сипатталып отырған оқиғаларға тікелей қатысушы болғандықтан, оның
тарихи оқиғалар мен қайраткерлерге дәл, кей жағдайда дұрыс баға беруінде деп
көрсеткен Бекмаханов. Қазақ фольклорының бай екендігін, оның түрінің де көптігін,
ондағы фактылардың молдығын айта келіп, ол фольклордың тарихшы үшін, әсіресе,
қоғамдық қатынастарға байланысты баға жетпес қазына екендігін айтқан. Сонымен
қатар фольклордың өзіндік ерекшелігін ескере білу керектігін де ескерткен [11].
Осы еңбек шыққаннан кейінгі кезеңде, яғни 50-80 жылдар аралығында,
тарихнамада қазақ тарихына байланысты жазба деректермен қатар ауызша деректерді
бірге пайдалануда тоқырау кезеңі басталады. Халықтың ауызша тарих айту дәстүрі
туындылары тек әдеби мұра ретінде қарастырылып, ондағы айтылғандардың шындыққа
еш қатысы жоқ, халықтың ғасырлар бойы жақсы өмір туралы аңсаған арманы
көрсетілген деген тенденция қалыптасты. Сондықтан да оларды зерттеумен әдебиетші,
фольклортанушы ғалымдар ғана айналысты.
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Из истории исследования устной исторической традиции
Статья посвещена проблемам исследования устной исторической традиции. В
статье дан анализ произведениям Геродота, Рашид-ад-Дин Фазуллах Хамадини,
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ӘОЖ : 94 (574)
ХІХ ҒАСЫРДЫҢ АЯҒЫ МЕН ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗІНДЕГІ
ТҮРКІСТАН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛЫҒЫНДАҒЫ ЖЕР-СУ МӘСЕЛЕСІ
Ж.К. Ахметова, т. ғ. к., аға оқытушы,
А.С. Басшыбаева, аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Мақалада ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде Ресей
империясының ұстанған саясатынан туындаған Түркістан генерал-губернаторлығындағы
жер-су мәселелері жайлы баяндалады. Дәлірек айтсақ, 1886 жылғы Ереженің отарлық
сипаты патша үкіметінің жер саясатынан көрініс тапты. Жер мемлекеттің меншігі деп
жарияланды. Ереженің ІІІ тарауында жер мәселесі туралы «Мал жайылымы алып жатқан
мемлекет меншігіндегі жерлер көшпенділердің қоғамдық пайдалануына беріледі»
делінсе, 1891 жылы Ережеге мына бап қосылып, жерді күштеп тартып алуға заңдық негіз
қаланды: «Мал жайылымдары алып жатқан жерлер, сонымен қатар жер қойнауы мен
ормандар да мемлекет меншігі» деп танылады. Сол сияқты «Көшпенділерден артылып
қалған жерлер мемлекеттік мүлік министрлігінің қарамағына өтеді», «Көшпенділер
пайдаланған жер қыстауға, жайлауға және өңдейтін жерлерге бөлінеді», «Мал
жайылымдары жетіспеген жағдайда, мал иелері ауыл қоғамдары мен жеке адамдардың
жерінде мал жайғаны үшін ақы төлеуге тиіс болды» деген қағидаларды да ұстанды.
Түйін сөздер: Ресей империясы, реформа, Уақытша ереже, Түркістан, генералгубернатор, Жетісу, Сырдария.
ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде Ресей империясының қоғамдықсаяси өмірінде аграрлық мәселе маңызды орынға ие болды. Қазақстан отар ел ретінде
ХІХ ғасырдың алғашқы ширегінен бастап Ресей империясының әлеуметтікэкономикалық және саяси өмірімен тығыз байланысты болды. Әкімшілік-аумақтық
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ереже, 1867-1868 және 1886-1891 жылдардағы реформалар Қазақстанның отар ел
ретіндегі метрополиядағы рөлін нығайта түсуге бағытталды. Империяның саяси
үстемдігі нәтижесінде бүгінгі Қазақстан алып отырған сол кездегі барлық аумақтарда
жерді иелену мен жерді пайдалануды реттеудің қажеттігі мейлінше айқын да өткір
қойылды.
1886-1891 жылдардағы Түркістан мен Дала өлкелері жөніндегі реформалар
бойынша Орынбор және Батыс-Сібір генерал-губернаторлығы жойылып, оның орнына
орталығы Омбы қаласы болып табылатын Дала генерал-губернаторлығы құрылды. Оның
құрамына Ақмола, Семей, Орал, Торғай және Жетісу облыстары енді. Осылардың ішінен
Жетісу облысы 1897 жылы Түркістан генерал-губернаторлығының қарамағына берілді.
Реформа барысындағы жер-құқықтық нормалар ең алдымен отарлаушы халықты
артықшылыққа ие ететін құқықтар беру арқылы қазақтарды шеттегі қолдануға
жарамсыз, шұрайсыз жерлерге ығыстыру бағыты ұсталды. 1867–1868 жылдардағы
реформа жер қазына меншігі деп жариялап, қазақтарға жерді пайдалану құқығын ғана
берді. Мұның өзі оларды бұл жерлерден шеттетуге заңды негіз жасады. Орал, Торғай,
Ақмола және Семей облыстарын басқару жөніндегі «Уақытша ереженің» 210-бабында
айтылғандай, қазақ көшпенділері иеленіп отырған жерлер мемлекеттік деп танылады
және олардың қоғамдық пайдалануына уақытша берілетін болды.
Жетісу және Сырдария облыстары үшін де осындай құқықтық нормалар жасалды.
Жер дауларын шешу, көші-қон, шабындық орнын анықтау және т.б. мәселелерді кезінде
генерал-губернатордың жеке өзі бақылап, билігін айтып отырды. Осы уақытта Ресейдің
орталық аудандарындағы шаруалар арасында құнарлы қазақ жерлері және оны игеру
қоныс аудару қажеттігі туралы кеңінен өрістеген үгіт-насихат жұмысы нәтижесінде
көптеген шаруа отбасылары, тұтас қауымдар өз бетімен көшіп келіп, Қазақстанда
қоныстана бастады. Шаруалардың орталық губерниялардан Қазақстанға жаппай қоныс
аударуы өлкеге көшіп келушілердің заңды мәртебесін айқындау себептерінің бірі болды.
1868 жылы Жетісу генерал-губернаторы Г.А.Колпаковский алғаш рет қазақ халқын
жермен қамтамасыз етудің нормативтерін сақтай отырып, көшіп келушілер мәртебесін
заңдастыруға тырысты. Жетісудағы көшіп келген шаруалар туралы «Уақытша ереже»
жасалып, ол 1883 жылға дейін қолданылып келді. Қазақстанның барлық аумағы
бойынша өз бетімен көшіп келушілердің толассыз тасқыны патша үкіметіне қысқа
мерзімде оларға жер бекітіп берудің тәртібін айқындауға мүмкіндік берді. Сөйтіп 1889
жылы «Селолық тоғышарлар мен мещандардың бұрын қоныстанған қауымдар
адамдарына белгіленген қазыналық жерлерге қосып алу тәртібімен ерікті қоныс аударуы
туралы» ереже бекітілді. Ереже бойынша: «Қоныс аударуға тілек білдірген адамдарды
орналастыру үшін Мемлекеттік мүлік министрлігіне Еуропалық Ресейдегі, сондай-ақ
Жетісу, Ақмола және Семей облыстарындағы қазыналық жерлерден ауыл шаруашылық
жағдайына қарай оның иеленушілеріне нұқсан келтірмейтіндей және бос болуы мүмкін
деп танылатын ерекше учаскелер құруға құқық берілді». Сөйтіп, үкімет ресми түрде
оларға қазақ халқының жерін басып алуға мүмкіндік берді, өйткені бұл кезде
қазақтардың жерді иеленуге емес, оны пайдалануға ғана құқығы болды.
ХІХ ғасырдың 80-жылдарының соңғы кезінен бастап негізгі міндеті орталық
аудандардан қоныс аударушылар үшін қазақтардың жерлерін тартып алу болып
табылатын органдар мен ұйымдар құрылды. Тұтас алғанда, 1917 жылдың қарсаңында
қазақтардың пайдалануынан Дала өлкесі, Бөкей ордасы және Маңғыстау приставтығы
бойынша қазақтардан 40 млн. десятина жер алынды [1].
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1917 жылға дейін тұтас алғанда Қазақстан бойынша 45 млн. десятина жер тартып
алынды. Бұл бүкіл жер қорының 0,25 процентіне жақындады. Бұлар ең құнарлы жерлер
еді. Сөйтіп қазақтар шөлейт және жартылай шөлейт, сортаң жерлерге қарай
тықсырылды. Жермен бірге барлық су көздері де алынып қойды, мұның өзі сайып
келгенде дәстүрлі шаруашылық жүйесін ауыр жағдайда қалдырды [1].
Патша үкіметі орыс қоныстанушыларын Орта Азияға да жайғастыруға үлкен мән
берді. 1869 жылы Түркістан генерал-губернаторлығының жеріне патша үкіметінің орыс
қоныстанушыларын Жетісуға қоныстандыру туралы жарлығы келіп жетті. Осы
жарлыққа сәйкес 1868–1882 жылдар аралығында Сырдария облысына келіп қоныстанған
орыс қоныстанушыларының 29 елді мекені құрылып, онда 25 мың адам тұрды [2; 287–
288]. 1891 жылға дейін Ресей жерінен қосымша 19 елді мекенге қоныстанушылар келді,
олардың саны 1300 адам еді.
1891 жылы Ресейде қуаңшылықтың болуы көптеген орыс халықтарын жаңа
жерлерді іздеуге итермеледі. Осының нәтижесінде көшіп-қонушылардың көпшілігі
Жетісу мен Сырдария облысына келіп, қоныстана бастады. Бос жатқан жер жоқ еді. Іс
жүзінде Түркістан өлкесі қоныстанушылар үшін жабық еді, бірақ, орыстар жергілікті
халықтың жерін тартып алып, қоныстанды. Сонымен 1910 жылы Түркістан генералгубернаторлығының территориясында: Сырдария, Самарқанд, Ферғана облыстарында
124 орыс поселкалары болды. Онда 70 мыңдай халық тұрды. Түркістан генералгубернаторлығына қоныс аударған орыстардың жалпы саны 200 мың адам болды [2;
289].
Ресейдегі тоқыма өнеркәсібінің сұранысы негізінен мақта болды. Америкадан
әкелінген мақта Ресейдің сұранысын қанағаттандырмады. Сондықтан да Ресей Орта
Азияны өзінің мақта өсіруге арналған шикізат көзі ретіндегі базасына айналдырды.
Түркістан генерал-губернаторлығының интеграциясының негізі де мақта шаруашылығы
болды. Орыстар Түркістанды жаулап алған алғашқы кезден бастап, мақта өндіру
тәсіліне, оны егіп баптауға баса назар аударды. 1884 жылы Ташкент қаласының түбінде
Американдық мақта мен Түркістандық мақтаны будандастырушы селекциондық
тәжірибе жинақтаушы база ашылды. Осының нәтижесінде 1884 жылы 300 десятина
жерге мақта егілді, 1866 жылы 12 мың десятина жерге, 1890 жылы 59 мың десятина,
1900 жылы 191 мың десятина жерге, 1910 жылы 350 мың десятина жерге мақта егілді.
Сөйтіп Түркістанның Ресейге барған сайын мақта арқылы тәуелділігі арта түсті. 1907
жылы Түркістан генерал-губернаторлығынан Ресейге 5 млн. пұт мақта жеткізілді. Енді
Түркістан генерал-губернаторлығында агроөнеркәсіптік комплекс: мақта егетін жер –
мақта тазалайтын завод – тоқыма фабрикасы пайда болды. Түркістан генералгубернаторлығында мақта егетін негізгі жер Ферғана жазығы болды.
Түркістан генерал-губернаторлығында мақта майын шығаратын «Беш-Бош» деп
аталатын серіктестік құрылды. Бұл серіктестік Түркістандағы өндірілетін мақтаның 30
пайызын сатып алып, қайта сатты. Бұл серіктестіктің мақта тазалайтын зауыты болды.
Олармен бәсекеге түсе алатын Вадьевтің үйі болды. Оның 30 зауыты болды. Ол да тек
Ферғана жазығынан жылына 7-8 млн. пұт мақтаны алып отырған. Патша үкіметі осы
қоныстандыру саясатында 1891 жылы 25 наурызда Ақмола, Семей, Жетісу, Орал және
Торғай облыстарын басқару туралы ережені қабылдады. Ереженің негізгі баптарында
былай деп жазылды: «Көшпелілер тұрағы орналасқан жерлер, сондай-ақ орман-тоғайы
да мемлекет меншігі деп саналады. Көшпелілер тұрағы орналасқан жерлер, олардың
салт-дәстүрі мен осы ереже баптардың негізінде көшпелілердің пайдалануында мерзімсіз
қалдырылады» делінген [3].
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Міне осындай заңдық негіз жасап алған отаршыл патша әкімшілігі Түркістан
жерлерін тартып алуды пәрменді жүзеге асыра бастады. Мәселен, 1893 жылдан 1905
жылға дейін қазақтардың 4 млн. десятина жері тартып алынса, 1906–1912 жылдар
аралығында 17 млн. десятина жері орыс шаруаларына таратылды.
1917 жылы қазан төңкерісінің қарсаңында жер көлемі 45 млн. десятинадан астам
жер орыстарға тартып алынып берілген. Сонымен қатар, 1847–1915 жылдар аралығында
Түркістан генерал-губернаторлығына қарасты Жетісу мен Сырдария облыстарының
халқынан 3 192008 десятина жер тартып алынып, орыс келімсектеріне берілген.
Осылайша жергілікті халықтардың ең шұрайлы, егін егуге қолайлы аудандарына орыс
қоныс аударушылары келіп қоныстанды. Ал керісінше, құмдауыт, егін шықпайтын
Перовск, Қазалы сияқты құмды өлкеге орыс қоныс аударушысы бармаған.
Түркістан өлкесін қоныс аударушылар арқылы отарлау саясатын 4 кезеңге бөліп
қарастыруға болады:
1.1847-1867 жылдар аралығы, бұл кезеңде казак әскерилерінің қоныстары салына
астады.
2.1868-1895 жылдар, бұл аралықта казак-орыстармен қатар өлкеге орыс мұжықтары
келе бастады.
3.1896-1906 жылдар, Түркістан өлкесі қоныс аударушыларға жабық аймақ болып
есептелді. Бірақ соған қарамай осы жылдардың өзінде қоныстану процесі жүріп жатты.
4.1907-1917 жылдар, бұл орыс қоныс аударушылары арқылы отарлау саясатының
шырқау шегіне жеткен кезеңі [3; 37], – дейді.
Қоныс аударушылар арқылы отарлаудың нәтижесінде Түркістан өлкесі толықтай
экономикалық және саяси жағынан тәуелді аймаққа айналды. Өлкеде миссионерлік
саясат пен орыстандыру жоспарлы түрде жүргізілді. Жергілікті жерде өзіне «тірек-күш»
таба білген отарлық аппараты оны өзіне отарлау барысында зор шеберлікпен пайдалана
білді. Осылайша, қоныс аударушылар арқылы отарлау саясаты біршама жақсы нәтиже
көрсетті.
1897 жылы Бүкілресейлік халық санағының мәліметтері бойынша Қазақстанның
қазіргі шекарасы шебіндегі территориясында 4147,8 мың адам тұрды, мұның 3 392,7
мыңы немесе 81,7 пайызы қазақтар болды. 1914 жылға қарай өлке халқының жалпы саны
5 910,0 мыңға жетті, солардың 3 845,2 мыңы немесе 65,1 пайызы қазақтар еді.
«Орыстардың Қазақстанды отарлауы» атты зерттеудің авторы Джордж Демко: «18961916 жылдар аралығында орыстардың Шығысқа қарай миграциясы өте кең сипат алып, 5
миллионнан астам адам Азиялық Ресейге келіп қоныстанды [4]. Олардың 1,5 миллионы
немесе 29,5 пайызы Қазақстанның үлесіне тиді», – деп мәлімет берді. Бұл статистикалық
көрсеткіштер отарлық саясаттың нақты көрінісі болып табылады. Қазақ жерінде орыс
мұжықтарының көбеюі ұлттық келбетімізге кері әсерін тигізе бастады. Орыс мұжығы
өзін «жабайылар өлкесіне» мәдениет жеткізушіміз деп санады. Ресейдің ішкі
аймақтарында өмір сүру қабілеті төмен, ең мәдениетсіз, сауатсыз әрі арақ ішетін орыс
мұжығы болашақта патша үкіметінің қазақ жеріндегі «құлағы» мен «көзі», негізгі саяси
әрі әлеуметтік тірегі болуы тиіс еді. Сондықтан да 1891 жылы «Түркістан
қоныстанушыларын қаруландыру туралы заң» қабылданды. Осының нәтижесінде
өлкедегі орыс қоныстары «әскери-халықтық басқарма» жүйесіне көшірілді. Бұл өз
кезегінде Түркістандағы болуы ықтимал қарулы көтерілістер мен ұлт-азаттық
қозғалыстарына қарсы бағытталған алдын алу шараларының бірі болып табылды.
Нәтижеде, ХХ ғасырдың бас кезінде әрбір орыс отбасында дерлік винтовка болды.
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Орыс қоныс аударушыларын қаруландыру алғашқы кезеңде баяу жүргізілді. 1892
жылы орыс қоныстанушыларына таратып беру үшін Сырдария облысы 1500 винтовка
алды. Оның 1231 данасын 1897 жылы орыс шаруаларына таратып берген. 1894 жылы
Ферғана облысының Покровское селосы 17 винтовка алған. Ал 1897 жылы Ферғана
облысы тағы да 50 винтовка алады. Бірінші кезекте қаруды отаршыл орыс әкімшілігі
сенімді деп тапқан қоныс аударушылар тобына үлестірсе, бірте-бірте барлық
қоныстанушы мұжықтарға таратқан [3; 38].
1916 жылғы көтеріліс кезінде, одан кейінгі Түркістан (Қоқан) автономиясын
талқандауда және Ташкент Кеңесінің «пролетариат диктатурасын» жүзеге асыруда
қаруланған, ұлы орыстық, ұлы державалық шовинизм дертіне шалдыққан осы орыс
шаруалары негізгі саяси, әскери әрі әлеуметтік базаға айналды.
ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Ресейдің орталық аудандарынан
Орта Азия және Қазақстанға қоныс аударып келгендерге де тән болды. Патшалық
Ресейден 1910–1911 жылдары Түркістан өлкесіне қоныс аударушылардың жай-күйін
көруге зерттеуші В. Вощинин олардың бұл жерлерге мәдениетсіздік, тұрпайылық,
алаяқтық жағымсыз қылықтарды өздерімен бірге ала келгенін жазды. Көнеден келе
жатқан ескерткіштерді қиратып, орман-тоғайлардың ағаштарын кесіп, арықтарды
бүлдіру, аң-құс, балықтарды жөн-жосықсыз аулау оларға үйреншікті іс болды. Оған
Арыстанбаб батырдың отырғызған бағының жай-күйі мысал бола алады. «Қоныс
аударушылар деп жазды – Вощинин, Арыстанбаб батыр отырғызған бақты бүлдіруде,
арықтарын күл-қоқыстармен толтырып, небір ағаштарын қарақшылықпен шауып-отауда,
кесіп, жөнсіз істер жасауда» [5].
Келімсектердің қазақ даласына өздерімен бірге алып келген «мәдениеттерінің» бірі
– араққұмарлық еді. Оны қоныс аударушылардың елді мекендеріндегі маскүнемдікке
салыну фактілерінің кең етек алуынан байқауға болады. Мәселен, 1910 жылы
Михайловка станциясындағы 200 семья тұрғындары 5000 шелек арақ ішкен және
жергілікті тұрғындарды да бұл әдетке баули бастаған [5].
Дала өлкесін отарлау тек қазақ жерін тартып алып, оған орыс мұжықтарын көшіріп
әкелу арқылы ғана толық орнығуы мүмкін емес еді. Батыс Сібір генерал-губернаторы
1875 жылғы есебінде: «…қырғыздар (қазақтар–А.Ж) орыс халқынан алыста өз
беттерімен шөл даланың кең жазығында оңаша көшіп жүре берсе, олардың бізге
бағыныштылығы жай сөз болып қалады», – деп жазды. Сондықтан олардың ғасырлар
бойы қалыптасқан дәстүрлі шаруашылық жүйесін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын бұзуды
қажет деп тапты. Мұны патша үкіметі орыс мұжықтарын қазақ жеріне жаппай қоныс
аудару арқылы іске асырмақшы болды.
Біріншіден, 1861 жылғы 19 ақпанда жарияланған басыбайлықты жоюға
байланысты реформадан кейінгі уақытта метрополияда қалыптасқан әлеуметтік
шиеленісті, өздеріндегі ішкі қайшылықтарды жерге мұқтаж орыс мұжықтарын Қазақстан
сияқты отарлық тәуелді аймаққа қоныс аудару арқылы бәсеңдету болса, екіншіден,
қоныс аударушы орыс және басқа еуропалық шаруаларды жаңа елдердегі өзінің саясиәлеуметтік тірегіне айналдыра отырып, қазақ қоғамындағы отарлық билікке қарсы
күштерді біржола әлсірету, сөйтіп, болашақта қазақ елін, қазақ жерін империяның
географиялық құрамды бөлігіне айналдыру болды.
Қазақтар тіпті өз ата-қонысында отырып жатжұрттық тонаушы-қарақшылық
ниеттегі отарлаушыларға жерді пайдаланғандары үшін салық төлейтін сорақылыққа
дейін жетті. Мәселен, Кереку қазағы жылына жер үшін казак-орысқа 90 мың сом
шамасында алым төледі. Әрине, бұл шығын қазақ шаруасының жанына қатты батты,
оның еңсесін езіп, шарасыздыққа душар етті.
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Патша үкіметі әкімшіліктерінің қазақ даласындағы жүгенсіздіктері туралы сол
кездегі баспасөзде де аз айтылған жоқ. Газет сандарының бірінде Сырдария облысының
көші-қон ісінің меңгерушісі Тресвятскийдің жергілікті қазақтардың жерін иемдену үшін
олардың ашықтан-ашық алдап-арбағаны, жерді арзан алу үшін, кейбір жерлерде
жергілікті тұрғындарды арақ беріп мас қылып, мас адаммен сауда жасап, жерін тегін
алып отырғаны туралы, алданған қазақтар наразылық білдірсе, оларды қамшымен ұрып,
еріксіз көндіргені сөз болып, Тресвятскийдің жоғары білімді заң қызметкері екендігі
және ол өзінің барлық істерін заңмен бекітіп отырғандығы айтылды. Хат авторы
топограф болып істейтін Балхин деген адам. Бұдан басқа сауатты қазақ азаматтарының
арыз-шағымдары Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік архивінде де көптеп
кездеседі.
1892 жылы 10 маусымда Сырдария облысы Царское болыстығына қарасты 4-ші
ауылдың тұрғындары бас қосқан жиын болған. 145 түтіннен тұратын тұрғындар атынан
ауыл старшинасы Тұяқ Шәкиұлы бастаған 95 адам өздерінің күнкөріс көзі ретіндегі
малдарын бағып отырған шұрайлы жерлердің қаладан келген келімсектерге күштеп алып
беріліп отырғандығына наразылықтарын білдіріп, Сырдария облыстық қоныс аудару
басқармасына өтініштерін түсіреді. Өтініш соңында өздерінің араб әрпімен бедерленген
мөрлерін басқан. Алайда, мәселенің қалайша шешілгендігі жөнінде біз осы зерттеу
барысында нақты дерек кездестіре алмадық.
1905 жылы наурыз айында Сырдария облысының Әндижан уезінде мынадай бір
оқиға болған. Қоғарты болыстығы, Қотыма бөлімшесі, №2 қазақ ауылының жер
аумағында орыс-мұжықтары ешбір келісімсіз жер жыртқан. Осы кезде өз жерлерін
қорғамақ болған Жұмақұл Айбашұлын орыс мұжықтары мылтықпен атып өлтіріп, оның
жанындағы Бегәлі Әбдікәрімұлын ауыр жарақаттаған. Бұл оқиғадан кейін тексеру
комиссиясына орыс мұжықтары жалған түсініктеме жазып, «400-ге тарта жергілікті
қазақтар бізге келіп қоқан-лоққы жасады. Таспен және таяқпен ұрып соға бастаған соң,
амалсыздан мылтық атуымызға тура келді», – деп сендірмек болған.
Бұндай оқиғалар Түркістан генерал-губернаторлығында жиі болып отырған.
Осыған орай қазақтардың арасынан білімді азаматтар генерал-губернаторға өтініш
жазып, ешқандай нәтиже болмаған соң халықтың басын біріктіріп, үлкен жиын
ұйымдастырып отырған. Осы жиын үстінде жергілікті халықтың бірігіп әрекет істеуі,
орыс мұжықтарының жүгенсіздіктері, жергілікті басқару жүйелерінің оларға көмектесіп
отырғандығы ашық айтылады. Біріншіден, отарлау сипатының осылайша тереңдеуі
заңға, қару-жарақ әскери күшке сүйенген орыс отарлаушыларына қарсы әділеттің ақ
жолында қолдарындағы құр таяққа сүйенген қазақ халқын ашындырып әрі өшпенділік
сезімін оятып, ашық қарсылыққа шығуға, көтерілістерге итермелесе, екіншіден, елім деп
еңіреген, соның болашағы үшін өз өмірлерін сарп етіп, ұлт зиялыларының қалыптасуына
әсерін тигізіп, оларды саяси күреске итермеледі.
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Ахметова Ж.К., к.и.н., старший преподаватель
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Басшыбаева А.С., старший преподаватель
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Проблемы земельно-водных ресурсов Туркестанского генерал-губернаторства в
конце ХІХ и начало ХХ-х веков
В данной статье рассматриваются проблемы земельно-водных ресурсов
Туркестанского генерал-губернаторства. По основным положениям реформы 1886 года
вся земля должна была передаваться в государственную собственность. Это, в свою
очередь имело отрицательное влияние на развитие животноводства казахского народа,
которое является основой экономического развития.
Ключевые слова: Российская империя, реформа, Временное положение, Туркестан,
генерал-губернатор, Семиречье, Сырдария.
SUMMARY
Zh.K. Akhmetova, Candidate of historical sciences, senior teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
A.S. Basshybayeva, senior teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Problems of land and water resources Turkestan province by the end of the
nineteenth and early twentieth centuries
The problem of earth-water resources of the Turkestan governor general is examined in
this article. Basis of position 1886 year there is a transmission of all earth in a public domain.
It, in turn had negative influence on development of stock-raising of the Kazakh people, that is
basis of economic development.
Keywords: Russian empire, reform, Temporary Regulations, Turkestan, general
Governor Semirechie, Syrdarija.
ӘОЖ:346:316,652 Б.575
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ДИПЛОМАТИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ
КЕЗЕҢДЕРІ
Е. Т. Берлібаев, т. ғ. к., доцент
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
М. У. Еркинбекова, оқытушы
(Алматы қ., № 173 лицей)
Г.В. Қабдиева, оқытушы
(Алматы қ., № 173 лицей)
Аңдатпа: КСРО құрамында болған тұста біздің республиканың Сыртқы істер
министрлігі болды. Бірақ бұл мекеме елдің дербес сыртқы саясатын жүргізуге ешқандай
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құзыры болған жоқ. Шетелдерде еліміздің бірде-бір дипломатиялық өкілдігі
болмағандықтан, бұл салада тәжірибе мүлде жоқтың қасы болды. 1991 жылдары
халықаралық қатынаста бұрынғы ұстанымдар түбірімен өзгерді. Қазақстан егемендіктің
алғашқы жылдарының өзінде халықаралық саяси жүйеде өзінің бағыт-бағдарын
анықтауды батыл алға қойды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін
халықаралық құқық субъектісі ретінде дүниежүзілік қатынастар аренасына шықты.
Қазақстан егемендіктің алғашқы жылдарынан-ақ халықаралық саяси жүйеде өзінің
бағыт-бағдарын анықтау мәселесін қойды. Қазақстанның сыртқы саясаттағы ұстанымы
ТМД мемлекеттерімен, Азия, Тынық мұхит, Таяу Шығыс аймағы, Еуропа елдері және
АҚШ-пен дипломатиялық қатынасты өркендетіп, мәдени-экономикалық байланысты
күшейту арқылы өркениетті елдердің қатарына еніп, Қазақстанның қауіпсіздігін сақтау
мақсаты алға қойылды. Осыған орай, мақалада Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан
кейінгі сыртқы саясатының басым бағыттары аясында атқарылған іс-шаралар, әлемдік
қауымдастықтағы рөлі мен нәтижелері баяндалған.
Түйін сөздер: Егемендік, дипломатия, әлемдік қауымдастық, сыртқы саясат, Еуропа,
Азия, Таяу Шығыс, Шанхай бестігі, АҚШ, ТМД елдері, ынтымақтастық, сауда айналымы.
1990 жылдың 25 қазанында Қазақстан аумағының тұтастығы мен мызғымастығын
бекіткен егемендік туралы Декларацияның қабылдануы дербес ел ретінде
дипломатиялық қатынастардың қалыптасуына жол ашты. Тарихи құжатта Қазақ КСР-нің
халықаралық дербес субъектісі болуға, сыртқы саясатты өз мүдделеріне сай белгілеуге,
дипломатиялық және консулдық өкілдіктер алмасуға, халықаралық ұйымдардың, оның
ішінде БҰҰ-ның және оның мекемелерінің қызметіне қатысуға құқығы бар екені жанжақты айтылған. КСРО құрамында болған тұста біздің республиканың Сыртқы істер
министрлігі болды. Бірақ бұл мекеме елдің дербес сыртқы саясатын жүргізуге ешқандай
құзыры болған жоқ. Шетелдерде еліміздің бірде-бір дипломатиялық өкілдігі
болмағандықтан, бұл салада тәжірибе мүлде жоқтың қасында болды. 1991 жылдары
халықаралық қатынаста бұрынғы ұстанымдар түбірімен өзгерді. Қазақстан егемендіктің
алғашқы жылдарының өзінде халықаралық саяси жүйеде өзінің бағыт-бағдарын
анықтауды батыл алға қойды. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының
тұжырымдамасын Президент Н.Ә. Назарбаев 1992 жылы мамыр айында «Қазақстанның
егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен стратегиясы» еңбегінде жан-жақты атап
көрсетті [1]. Қазақстанның сыртқы саясатының қалыптасуы мына аталған міндеттерді
жүзеге асырудан басталды:
-Қазақстан Республикасының жаңа сипатын тану;
-Қазақстанды халықаралық дәрежеде мойындау;
-Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі мен аумақтық тұтастығын қамтамасыз
ету;
-Әлемдік деңгейдегі шаруашылық жүргізу және экономикалық байланыстарға
белсене араласу.
Тәуелсіздік алған кезде алғашқылардың бірі болып Қазақстанды тәуелсіз егемен
мемлекет ретінде танығандардың бірі – Түркия болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін екі
айдың ішінде Қазақстанды әлемнің 92 мемлекеті таныды. 1992 жылдың 2 шілдесінде
Республика Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жарлығымен «Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрлігі туралы Ереже» қабылданды. Сыртқы істер министрлігін құру
оңай болған жоқ, жоқтан бар жасауға тура келді. Алғашқы кезеңде КСРО Сыртқы істер
министрлігінің орталық аппаратында істеген және шетелдерде жұмыс істеп жүрген
қазақстандықтар елімізге қызметке шақырылды. Қазақстанның Сыртқы істер
25

Казахский государственный женский
педагогический университет

Вестник №4 (52), 2014 г.

министрлігінде алғашқылар болып А. Арыстанбекова, Т. Сүлейменов, Қ. Саудабаев,
Қ.Тоқаев т.б. қызмет атқарды.
Егемендік алғаннан бері Қазақстан Республикасының дербес сыртқы саясаты берік
орнығып, байыпты бағдарламалардың негізінде ұстанған бағдарламалардың дұрыстығын
дәлелдеді.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан қаланған сыртқы саяси келісімдер
Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа кірігу үдерісін жеңілдетіп, егемендігі, қауіпсіздігі,
аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету жолында маңызды рөл атқарды. Қазақстанның
сыртқы саяси ұстанымы бүгінгі күнге дейін елдің ішкі экономикалық-әлеуметтік
реформаларына оң ықпал етуде.
Отандық дипломатияның негізін салуда өзіндік орны бар қоғам қайраткері ҚасымЖомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының дипломатиясы» деген еңбегінде Қазақстан
Республикасының дипломатиясының дамуын бірнеше кезеңдерге: 1991–1993 жылдар,
1994-1997 жылдар және үшінші кезең 1997 жылдан басталатындығын айтып, 3 кезеңге
бөлген. Ал Қазақстан тарихының 5 томында да (көне заманнан бүгінге дейін ) Қазақстан
Республикасының сыртқы саясатының дамуын 3 кезеңге бөлген, олар: бірінші – 1990–
1993 жылдар, екінші – 1994–1996 жылдар, үшінші – 1996–2005 жылдар. Қазақстан
Республикасының СІМ-і ҚР-ның дипломатиялық қызметінің орталық органы болып
табылады және сыртқы саясатын қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен дипломатиялық қатынастары
жоғарыда көрсетілген кезеңдерде қалыптасып, даму үстінде. Сол кезеңдердің әр
қайсысына жеке-жеке тоқталып, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты (19901993 жж.) мен дипломатиясының (1991-1993 жж.) дамуына талдау жасасақ, соның ішінде
бірінші аралығындағы кезеңінде әлемдік қоғамдастықтың тәуелсіз жас мемлекетті
мойындауы барысында басқа мемлекеттермен ынтымақтастықтың халықаралыққұқықтық базасын екі жақты негізде және халықаралық форумдар шеңберінде
қалыптастыру болды. Қазақстанның бұрынғы КСРО-ның құқықтық мирасқорлары
арасындағы, ең алдымен халықаралық қауіпсіздік саласындағы міндеттемелерді бөлісу
жөніндегі шарттық үрдіске қатысуымен қатар жүрді. Тәуелсіз жас мемлекеттің ішіндегі
әлеуметтік-экономикалық қиындықтармен қатар жас мемлекеттің халықаралық
қоғамдастықпен өзара іс-қимылының тиісті заң жүзіндегі базасының болмауына да
байланысты туындады. КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстанның сыртқы саясаты мен
оны жүргізу жолдары ауыр болды. Қазақстанның әлемдік қоғамдастық елдерімен
ынтымақтастығының шарттық-құқықтық базасын құру кезеңі дипломатиялық қызметтің
қажетті инфрақұрылымын құрумен қатар жүрді. Әлемнің түрлі елдерінде қазақстандық,
шетелдік өкілділіктер-елшіліктер, консулдықтар пайда болды.
Бүгінгі өркениетті замандағы мемлекеттердің өзара қарым-қатынастарында, әсіресе
олардың екі жақты саяси байланыстарында дипломатиялық және консулдық
өкілдіктердің қызметінің маңызы зор екендігі белгілі. Осы өкілділіктердің шетелдік
мемлекеттер аумағында еркін, ірі қауіпсіз қызмет етуінің басты кепілі оларға
халықаралық құқық тарапынан тиісті дипломатиялық және консулдық иммунитеттер
мен артықшылықтардың берілуінде.
Еліміздің сыртқы саясаты принциптерінің, басымдықтарының және міндеттерінің
анағұрлым айқын сипат алуының маңызы аз емес. Қазақстан дипломатиясының көп
векторлық сипаты қалыптасты, бүгінгі күні ол еліміздің сыртқы саясатының өзегі болып
табылады [2,446 б.].
Егеменді мемлекеттің 1991 жылы 21 желтоқсанда Алматыда КСРО құрамына
кіретін он бір мемлекет басшыларының келіссөзі нәтижесінде Тәуелсіз Мемлекеттер
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Достастығы құрылды. Бұрынғы КСРО-ның ыдырауы әлемнің геосаяси жағдайын
өзгертті. Кеңестер Одағының күйреуі салдарынан жаңа егеменді мемлекеттер құрылды.
Соның бірі – Тәуелсіз Қазақстан Республикасы болды. Қазақстан Республикасының
сыртқы саясаты еліміздің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге аса бастады.
Егеменді мемлекеттің алғашқы сыртқы қадамдарын жасау тарихына үңілсек,
Қазақстанның шет мемлекеттермен жасалған халықаралық құжаттар қатарында Қазақ
КСР-і мен Түркия үкіметтері арасындағы Ниеттестік туралы хаттама және Қазақ КСР-і
мен Түркия Республикасы СІМ-і арасындағы Кеңес берушілік туралы хаттама. 1991
жылы 15 наурызда кең көлемді екі жақты ынтымақтастық туралы ресми құжатқа Қазақ
КСР-і мен Түркия Республикасы арасында келісім жасалып, құжатқа қол қойылды.
Құжатта екі мемлекет саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, экологиялық,
мәдени, гуманитарлық, ақпараттық және басқа салаларда ұзақ мерзімді негізде өзара
тиімді ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге және тереңдетуге ұмтылыс білдірді.
1991 жылғы шілдеде Н.Ә. Назарбаев Қазақ КСР-ның Президенті ретінде Қытайға
алғашқы сапарын жасады. Тарихта бұл сапар болашақтағы Қытай-Қазақстан
қатынастарының орнатылуына өте үлкен үлесін тигізді деп санауға болады. Екі жақты
жүргізілген келіссөздер барысында маңызды құжатқа – Қазақ КСР мен ҚХР-ның
арасындағы ынтымақтастықтың даму принциптері мен негізгі бағыттары туралы
Келісімге қол қойылды. Келісім бойынша байланыс Қазақ КСР мен Қытайдың Шыңжаң
Ұйғыр Автономиялық ауданы арасында орнатылып, екі жақты тауарлардың,
қызметтердің және капиталдардың алмасуына барынша жағдай жасалынатына,
экономика саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға келісілді. Шыңжаңның барлық
халқының 60 пайызы діндар мұсылмандар не исламмен дәстүрлі қауымдасқан ұлттар.
Орталық Азия елдерінде исламның барған сайын ықпалының күшеюі, сондай-ақ
Орталық Азия республика халықтарымен этникалық жақындығы мен тіл тұтастығын
ескере отырып, Қытай олардың ішінен ШҰАА-дағы жағдайды тұрақсыздандыруға
қабілетті сепаратистік, пантүріктік және исламдық ықпалдың таралу мүмкіндіктеріне
сақтықпен қарайды. Нақ осыған орай жасалған «Қытайдың Орталық Азиямен
қатынастарды дамыту жоспарына» сәйкес Пекин КСРО ыдырағаннан кейін аймақта
құралған стратегиялық вакуумды толтыруға және мұнда Түркия мен Иран
позицияларының күшеюіне жол бермеуге тырысатын болады [3,107-110б.б.]. Сондықтан
да, Қытай Орталық Азия республикаларына қатысты, бірінші кезекте Қазақстанға
байланысты белсенді саясат жүргізуге мүдделі. Қазақстанмен жақсы қатынас
Шыңжаңдағы жағдайды бірқалыпты ұстау үшін де барынша мәнді. 1991 жылғы
тамыздағы бүлік құлағаннан кейін Қазақстанға жоғары лауазымды меймандар бірінен
соң бірі келе бастады. Ұлыбританияның Премьер-министрі Маргарет Тэтчер бірінші
болып Алматыға жол-жөнекей соқты, сонан соң АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы
Джеймс Бейкер, Францияның Сыртқы істер министрі Ролан Дюма және Германияның
сыртқы істер министрі Ганс Дитрих Геншер, америка сенаторлары-әскери істер
жөніндегі комитеттің басшысы Сэм Нанн және Сыртқы байланыстар жөніндегі
комитеттің мүшесі Ричард Лугар, АҚШ-тың жаңа мемлекеттік хатшысы Уоррен
Кристофер, АҚШ-тың вице-президенті Альберт Гор т.б. келді. Соншалықты қысқа
мерзімде саяси көшбасшылардың мұндай ағылуын Қазақстан, тегінде, Қазан
төңкерісінен кейінгі бүкіл тарихында кездестірмеген еді [4, 336 б.].
1991 жылғы 1 қарашада егеменді Қазақстанның Тұңғыш Президентін сайлауда 8
миллионнан астам қазақстандық Н. Назарбаевты жақтап өздерінің дауысын берді.
Мемлекет басшысы ол кезде жас мемлекеттің таяудағы болашақта шешуі керек болатын
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алғашқы сыртқы саяси міндеттерін жалпы жағдайда сипаттады. Егеменді Қазақстанның
алдында халықаралық қатынастарды іс жүзінде дербес нысанға, халықаралық
экономикалық кеңістіктің белсенді әрекет етуші тұлғасына айналдыру міндеті тұрғаны
атап көрсетілді.
1991 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы
Конституциялық Заңға қол қойды. 1991 ж. 16 желтоқсанында қабылданған «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі» туралы Конституциялық заңда төмендегідей
мәлімделген: «Қазақстан Республикасы халықаралық құқық субъектісі болып табылады,
дипломатиялық және консулдық өкілдіктермен алмасады, халықаралық ұйымдарға,
ұжымдық қауіпсіздік жүйесіне кіре алады және олардың қызметіне қатыса алады (13
бап)» [5]. Тәуелсіз мемлекетті әлемдік қоғамдастықтың да таныған күні де осы күннен
басталды.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «Қазақстан тәуелсіз және егемен мемлекет ретінде
құрылды. Ол, бейнелеп айтқанда, әлемнің саяси картасынан өз орнын алды. Белсенді
және нысаналы сыртқы саясатты жүргізудің нәтижесінде біз әлемдік қоғамдастыққа сан
қырлы халықаралық проблемалар бойынша берік айқындамасы бар, мүдделерін қорғауға
ғана емес, сонымен бірге Еуразия құрлығы мен бүкіл дүниежүзінде өзара түсіністікті
нығайтуға, тұрақтылыққа, сенім ахуалына қол жеткізуге бағытталған ірі сыртқы саяси
бастамаларға қабілетті ел ретінде қабылдандық», – деп баға берді [6, 489-490 б.].
1991 жылғы 16 желтоқсанда Түрік Республикасы Қазақстан Республикасының
мемлекеттік тәуелсіздігін таныған тұңғыш шет мемлекет болғандығы жайында осы
уақытқа шейін бұқаралық ақпарат құралдары мен қазақ тарихына қатысты еңбектерде
жазылған. Ал Қырбасов Әуесхан өзінің берген сұхбатында: «Біздің ел тәуелсіздігін
жариялаған соң, оны арада 10 күн өткенде, 26 желтоқсанда бірінші болып дүниежүзінің
ең беделді мемлекеті АҚШ мойындады.... Ал Сыртқы істер министрлігінің құжат тәртібі
бойынша, ондай жағдайда нота, протокол болмаса басқаша құжаттар тіркелу керек еді.
Сол құжаттарға жүгінсек, Түркия біздің тәуелсіздігімізді ресми түрде он бесінші болып
мойындап, соған қатысты протоколға 1992 жылдың 2 наурызы күні қол қойған екен.
Біздің тәуелсіздігімізді АҚШ-тан кейін екінші болып тағы бір ірі мемлекеттің бірі Қытай
Халық Республикасы мойындады. Одан кейін үшінші болып Ұлыбритания, төртінші –
Моңғолия, бесінші – Франция және алтыншы болып беделді елдің бірі – Жапония,
айналасы бір айдың ішінде Қазақ елінің тәуелсіздігін мойындайтындығынан құлағдар
етті».
Елдің Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Заңы қабылданғаннан кейінгі 1991 жылғы
желтоқсанның он бес күні ішінде жалпы жиыны 19 шет мемлекет Қазақстан
Республикасының егемендігі мен тәуелсіздігін таныды. Қазақстан Республикасын
егеменді мемлекет ретінде АҚШ-тың 1991 жылдың 25 желтоқсанында ресми түрде
мойындауы Қазақстан – АҚШ қатынастарының қалыптасуына негіз болды. Екі жақты
қатынастардың іргетасы ресми мойындауға дейін, 1990 жылдың 16-25 шілде
аралығындағы Қазақ КСР-ның Президенті Н.Ә. Назарбаевтың АҚШ-қа іскерлік сапары
және 1991 жылдың 16 қыркүйегіндегі және 17 желтоқсанындағы Н. Назарбаевтың және
АҚШ-тың Мемлекеттік хатшысы Дж. Бейкердің кездесуі барысында қаланды. Қазақстан
Республикасының сыртқы саясатында Еуропалық Одақтың алатын орны ерекше. Ең
алғаш бұл одақпен 1993 жылы 2 ақпанда дипломатиялық қатынас орнатылды. Қазақстан
Республикасының стратегиялық басым бағыттарының бірі Ресей Федерациясымен сан
салалы қарым-қатынастарды дамыту. Қытаймен дипломатиялық қатынас 1992 ж.
3қаңтарынан орныға бастады. Бүгінгі таңда Қазақстан АҚШ-пен, Еуропа елдерімен,
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ТМД-мен Азия елдерімен ынтымақтастықты нығайтуда. Қазақстан Республикасы
әлемнің 100-ден астам мемлекеттеріне танылып, олармен дипломатиялық қатынас
орнатты. БҰҰ-ның және оның құрылымдарының толық құқықты әрі белсенді мүшесі
болып табылады. Бүгінгі күнге дейін Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.
Назарбаев әлемнің барлық іргелі елдеріне Ресей мен АҚШ, ҚХР, Ұлыбритания,
Франция, Италия, Испания, Швецария мен Австрия және басқа да мемлекеттерге
мемлекеттік ресми және жұмыс сапарларын жасады. Сауд Арабиясында исламның екі
қасиетті орнының сақтаушысы король Фахпен кездесу мен ислам әлемінің киелі жерлері
– Мұхамед пайғамбардың кесенесі мешітіне зиярат ету рәсімі жасалды. Ватиканда
Қазақстан жетекшісі Н.Ә.Назарбаев римдік католиктік шіркеудің басшысы болған Иоанн
Павел II-нің екі рет кездесуі болды. Әлемдік саясатта біздің еліміз талассыз
халықаралық беделге ие жауапты да сенімді серіктес елге айналды. Біз жаһандық
қауіпсіздікті нығайту ісінде маңызды рөл атқарамыз, халықаралық терроризмге,
экстремизмге және есірткінің заңсыз айналымына қарсы күресте әлемдік қауымдастықты
қолдаймыз. Әлемде алғашқы болып Семей ядролық полигонын жауып және атом
қаруынан бас тарта отырып, біз жетекші ядролық державалардан – АҚШ-тан, Ресейден,
Ұлыбританиядан, Франциядан және Қытайдан қауіпсіздігімізге берік халықаралық
кепілдік алдық. Табысты да жемісті осы саясат Елбасының 2050 стратегиялық
бағдарламасында да жалғасын тауып отыр.
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Период формирования дипломатии независимого Казахстана
Во время СССР Министерство иностранных дел республики не был уполномочен
выполнять персональную внешнюю политику государства. В связи с отсутствием
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дипломатических представителство зарубежом практики не хватало. Принитая в
Казахстане 25 октября 1990 года декларация о суверенитете открыла пути
дипломатическим связам. В статье рассматривается роль Независимого Казахстана в
мировом сообществе.
Ключевые слова: дипломатия, Европа, Азия, Ближний Восток, США, СНГ.
SUMMARY
E.T. Berlibaev, Candidate of historical sciences, associate professor
(city Almaty, Kazakh State Women’s Teacher Training University)
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Period of formation of diplomacy independent Kazakhstan
During the USSR The Ministry of Foreign Deal hadn’t any suffrage to conduct foreign
politics practice because there wasn’t any diplomatic representation in foreign countries.
Enacting of Declaration of Independence of the Republic of Kazakhstan on the 25th of October
In1990 opened the way for foundation of diplomatic relations. The article discusses the role of
independent Kazakhstan in the international community.
Keywords: Diplomacy, Europe, Asia, Middle East, USA, CIS.
ӘОЖ 94(574):396
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНДА ҰЛТТЫҚ МҮДДЕНІҢ
ҚАЛЫПТАСЫП, ДАМУЫ ЖОЛЫНДА ҮЛЕС ҚОСҚАН ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІ
Қ.Қ. Жылқышыбаева, т. ғ. к., доцент
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
Қ.Д. Раисов, магистр
(Алматы қ., әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университеті)
Аңдатпа: Мақалада қазіргі өркениетке ұмтылып отырған Тәуелсіз Қазақстан
қоғамында ұлттық мүдденің қалыптасып, дамуы жолында зор үлес қосқан қазақ әйелдері
– Алма Дінмұхамедқызы Оразбаева, Нағима Арықова, Сара Есова, Шолпан Иманбаева,
Аққағаз Досжанова, Рахия Ермекова т.б. туралы мәліметтер келтірілген. Халқымыздың
қазіргідей ұлт ретінде рухани қайта өркендеу жағдайында төл тарихымыз бен
мәдениетіміздің ақтаңдақ беттерін ашып көрсету, оның ішінде қазақ әйелдерінің қоғамда
алатын орнын айқындау ұлттық тарихымызды, ұлттық рухани қазынамызды игеруге
мүмкіндік тудырады. Халқымыздың бар жақсы қасиетін, тілін, дінін, әдет-ғұрпын, салтдәстүрін, ұлттық мүддесін қалыптастырушы, дамытушы әрі насихаттаушы – қазақ
әйелдері. Қазақ қоғамындағы қазақ әйелдерінің ұлттық мүддені қалыптастыруда алатын
рөлі ерекше. Қазақ әйелдерінің қазіргі қоғамдағы орны жылдар бойы қалыптасты. Қазақ
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әйелдерінің қоғамдағы ұлттық мүддені қалыптастырудағы рөлін айқындау үшін ұлттық
мүдде мәселесіне қысқаша тоқталған.
Түйін сөздер: Тәуелсіз Қазақстан, қазақ әйелдері, ұлттық мүдде, қоғамдағы рөлі.
Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсап келген ел тәуелсіздігінің
23 жылдығына аяқ бастық. Халқымыздың қазіргідей ұлт ретінде рухани қайта өркендеу
жағдайында төл тарихымыз бен мәдениетіміздің ақтаңдақ беттерін ашып көрсету, оның
ішінде қазақ әйелдерінің қоғамда алатын орнын айқындау ұлттық тарихымызды, ұлттық
рухани қазынамызды игеруге мүмкіндік тудырады. Халқымыздың бар жақсы қасиетін,
тілін, дінін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, ұлттық мүддесін қалыптастырушы, дамытушы
әрі насихаттаушы – қазақ әйелдері. Қазақ қоғамындағы қазақ әйелдерінің ұлттық мүддені
қалыптастыруда алатын рөлі ерекше. Қазақ әйелдерінің қазіргі қоғамдағы орны жылдар
бойы қалыптасты. Қазақ әйелдерінің қоғамдағы ұлттық мүддені қалыптастырудағы рөлін
айқындау үшін ұлттық мүдде мәселесіне қысқаша тоқталайық.
Ұлттың ұлт ретінде сақталуының, оның мәдениетінің ішкі бірлігінің
тұтастануының негізгі күші – ұлттық мүдде. Себебі, ұлттық мүдде – жалпылама
концептуалды мәңгілік түсінік және алғашқы. Қарапайым логика бойынша да белгілі бір
ұлттың қалыптасуы үшін оның бірігуі мен болашағы туралы идея керек. Осы алғашқы
идея – ұлттың жасампаздығы мен өміршеңдігінің көзі, таза ұлттық рухқа айнала отырып,
онымен мәңгі бірлікте өмір сүретін этникалық атрибут. Ұлттық мүдде құрылымдық
негізі күрделі – ұлттық сана, ұлттық сезім, ұлтжандылық, ұлттық намыс, ұлттың өткені
мен болашағын тұтас қамтитын жалпылама принцип болып табылатындықтан, оның
элементтерін зерделеп алуымыз да қажет. Алдымен ұлттық мүдде түсініктемелеріне
шолу жасасақ, А.Айталы тұжырымдағандай: «Ұлттың рухани мұралары мен дәстүрлерін
қаһармандық ерлік салтын қастерлеу – ұлттық идеяның басты көзі болады, оның
дүниежүзілік өркениеттер арасындағы өзіндік дербестігін нығайтады» [1].
«Анығында, ұлттық мүдде дегеніміз – тарихтың жоғалтқанын бүгіннен іздеу,
бүгінгінің талабын тарихта кеткен қателіктерден арыла отырып қанағаттандыру,
келешекке халық тарихының философиясы арқылы үңілу» [2].
Х. Әбжанов өзіндік ойын былайша түйіндейді: «... Түптеп келгенде, 1991 жылғы 16
желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы – «Қазақ
автономиясы» ұлттық мүдденің салтанаты» [3].
Нақтырақ айтқанда, ұлттық мүдде дегеніміз – этнос эволюциясының белгілі бір
кезеңіндегі ұлттың дамуына қажетті, оның негізгі әрі түпкі мақсаты. Мемлекет пен
қоғам, этнос пен ұлт алдында қашанда мақсаттар да көп, ал бүгінгі таңдағы ұлттық
идеяның өзектілігі оны негізгі мақсатқа айналдыру болып отыр. Яғни, қазіргі кезеңге
арналған негізгі мақсат – ұлттық идея мәселесін шешуден бастау алады, осы
проблеманың нақты практикалық нәтижесі іске асқаннан кейін ғана жалпыадамзаттық
проблемаға сатылы түрде көтеріле бастайды. Мәселен, осы заманғы Қазақстандағы
толыққанды ұлттық құрылымның нығаймай отырғандығы – мемлекетіміздегі ана тілі өз
рөлін орнықты атқара алмай отырғандығы. Шындығында, бәрі де алдымен тілді толық
меңгеру арқылы іске асатындығын ескерсек, ол да осы негізгі мақсаттардың өзекті
буыны болып табылады.
Ұлттық мүдде, ұлттық сана, ұлтжандылық, ұлттық мәдениет, ұлттық рух т.б.
ұғымдарды жетілдіруде қазақ әйелдерінің алатын рөлі ерекше.
Шынайы отансүйгіштік сезімінің көрінісі болып табылатын барлық (туған
топырағын, туған тілін, ғасырлар бойына қалыптасқан ата-баба дәстүрлерін сүю,
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құрметтеу, оларды жалғастыру деген сияқты) бағытта қызмет жасаған, насихат жүргізген
зиялы қазақ әйелдері аз емес.
Жаңарған қоғам талабына сай қайта жасалып жатқан қазақ педагогика тарихынан
қазақ зиялы-қайраткер әйелдерінің ұлттық мүддені қалыптастыруда сіңірген еңбегі зор.
Қазақтың қайраткер әйелі Нәзипа Құлжанованың «Қызыл Қазақстан» журналының 1922ші жылғы 12-ші санында жарияланған «Октябрь төңкерісі және қазақ әйелі» атты
мақаласында: « ...Бұрынғы қазақ халқының ешкімге бағынбай, өз күнін өзі көріп, кең
сахарада мал бағып еркін жүрген заманында қазақтың әйелдері еркін, қайратты, тіршілік
күресінде ерлерге шын жолдас бола білген. Қандай қиын-қыстау жерлерде ақыл беріп,
айла тапқан әйелдер болған. Мал өсіру шаруасының қандай ауыр екені қазақ баласына
белгілі. Әсіресе, бұрынғы замандарда қиын шаруаның ыстық-суығына бірдей төзіп, сол
заманның әйелі еркекпен тең еңбек еткен. «Алып – анадан, ат – биеден» деген мақал осы
сөздерді тірілтсе керек» деп жазуы ерте кезден-ақ қазақ қоғамында әйел-аналардың
беделінің зор болғанын, шаруашылық, отбасы, бала тәрбиесінде шешуші рөл атқарғанын
көрсетеді.
Бүгінгі күні біздер ұлттық педагогиканың озық үлгілерін Еуропа мәдениетімен
ұштастыра отырып қазақ қыздарын тәрбиелеуде, білім беруде тамаша ұстаздық шеберлік
танытқан қазақ педагог қыздарының көш бастаушысы, ұлттық мүддені ұстанған
Хұснижамал Зұлқайнарқызы Нұрлыханова болды деп нық сеніммен айта аламыз.
Сондай-ақ белгілі мемлекет қайраткері, бұрынғы мұғалім Сейтқали Меңдешовтың
жұбайы, 1903 жылдан Бөкей ордасындағы қазақ қыздар мектебінің мұғалімі Рәзия
Меңдешованы, мектеп мұғалімі Халима Байтұрсынованы, Шолаққопа деген жерде 1906
жылы ауылдан мектеп ашып, өзі мұғалім болған Ханифа Жақсылықованы,
Қазталовкадағы мектеп мұғалімі Жамал Жұманиязованы атауға болады. Семейдегі
оқытушылар семинариясының оқытушысы Нәзипа Құлжанова, 1913 жылы Орынбор
қыздар гимназиясын бітірген Аққағаз Досжанова т.б. қазақ әйелдерінің қоғамдық,
ағартушылық еңбек жолы революциядан бұрын-ақ басталған еді [4].
Жалпы ХІХ ғасырдың білім беру жүйесі (мектептердің ашылуы) қазақ педагогика
тарихында үлкен мәні бар оқиға. Осы мектептерден қазақтың қайраткер қыздары
Алма Оразбаева мен Мәдина Бегалиевалардың да білім алғаны белгілі: «Хандардың
саяси-әкімшілік орталығы Бөкей ордасында мектептердің де көпшілігі орналасты. Мұнда
қазақ қыздары үшін ашылған интернаты бар екі кластық орыс-қазақ мектебі болатын.
Бірақ бұл мектепті қазақ қыздарынан бітіріп шығатындары өте мардымсыз еді».
«Мен осы мектепте Алма Оразбаевамен бірге оқыдым. Бұл мектепті бітіргеннен
кейін Алма Оразбаева екеуміздің үш жылдық педагогтік курсқа түсуге қолымыз жетті.
Курста негізінен алғанда орыс және қазақ жігіттері оқыды, ал олармен бірге оқу біздің
келешектегі қоғамдық қызметіміздің бетін айқындап берді. 1916 жылы оқуды бітіріп,
бастауыш мектептердің мұғалімі деген атақ алдық. Мұның өзі біздің өміріміздегі үлкен
оқиға болды», – деп жазады өз естелігінде Мәдина Бегалиева [5]. Осы жерде
революцияға дейін-ақ қолына қалам ұстаған қазақтың зиялы қызы Нәзипа
Құлжанованың ұлт мүддесін көтерген тұңғыш газет «Қазаққа» арнаған мақаласында:
«Ескі рәсім салған ауырлықты елеп, азбастан еркектің серіктігіне жарап, жақсылықжамандықты бірге атқарып келе жатқан ақылды, ақкөңіл, көнбіс, көңілшек қазақ әйелі
еркекпен қатар білім білсе, ерлер ұлт үшін жүрген жерінде олар да қалмай қатарында
жүріп іс істеуге жарар. Сондықтан жұрттың теңдікке жетуін көздеген ардақты
бауырларым, сол жұрттың анасы әйелдердің де ерлерден қалмай, қатарында жұрт ісін
іскерлік дәрежеге жету жағын да ескерусіз қалдырмаңдар», – деп Алаш азаматтарынан
қазақ қыз-келіншектерін қоғамдық қызметке тартуға тілек білдіргені еске түседі [6].
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Қазақтың оқыған азаматтарының ықпалымен қайраткерлік дәрежеге жеткен қазақ
қыздарының алдыңғы легі осылайша қалыптасты. Кеңес үкіметінің құрылуы,
революциялық қозғалыстардың Қазақстанда етек жая бастауы Батыс өңірінде Орда
қаласында да өз көрінісін тапты. Туған қаласындағы революциялық істерге
Қазақстандағы әйелдер қозғалысының негізін салушылар ретінде мүдделес,
көзқарастары ортақ, білімді, көзі ашық жастар Алма Оразбаева, Мәдина Бегалиева және
Мүбина Ниязова (1917 жылы Саратовтағы тіс дәрігерлерін дайындайтын мектепті
бітірген) қоғамдық өмірге қызу араласып кетеді.
Олар әйелдердің мәдениет деңгейлерін көтеру, жаңа өмірге тарту үшін сан салалы
қызметтер атқарды: әйелдерге арнап сауатсыздықты жою мектептерін ашады, ана мен
бала денсаулығын қорғау жайында, тұрмыста тазалық сақтау жөнінде баяндамалар
оқиды. Халық ағарту мәселелері жөніндегі лекцияларды Мәдина Бегалиева, ал
күнделікті ағымдағы жағдайларды түсіндіру Алма Оразбаеваға жүктеледі.
1917 жылы мамыр айында Бөкей губерниясы оқытушыларының бірінші съезіне
Алма Оразбаева мен Мәдина Бегалиева делегат болып қатысады. Бұл съезд ағарту
қызметкерлерінің губерниялық комитетін ұйымдастыру жөнінде шешім қабылдайды
[4;5].
1916–1917 жылдары Мәдина Қожбанқызы Бегалиева Астрахань губерниясына
қарасты Шолаң болысының Шолаң ауылында мамандығына сәйкес бастауыш мектептің
мұғалімі болады.
Ал 1917–1918 жылдары Бөкей губерниясы Қамыш-Самар уезіне қарасты Жаңақала
поселкесінде бастауыш әйелдер гимназиясының оқытушысы қызметін атқарады. 1919–
1922 жылдары Мәдина Бегалиева Бөкей губерниясы Орда қаласында 1-дәрежелі жалпы
еңбек мектебінің меңгерушісі болады [7]. Кейін Мәскеуде академия бітірген қазақтың
тұңғыш металлург қызы атанған Мәдина Бегалиеваның ұстаздық еңбек жолы осындай.
Қазақ халқының ХХ ғасыр тарихында қайраткерлік танытқан қазақ әйелдерінің бірі
және бірегейі – Алма Дінмұхамедқызы Оразбаева екені аян. А.Д. Оразбаева – ағартушы,
ұстаз, әлеумет қайраткері, журналист, жазушы, аудармашы және алғашқы жастар
ұйымдарын құрудағы қазақ қыздарының көсемі.
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ қайраткер қыздарының рухани ұстазы Алма
Дінмұхамедқызы Оразбаеваның қоғамдық қызметке тартып тәрбиелеген, соңынан ерткен
ізбасары Нағима Арықова, Сара Есова, Шолпан Иманбаева, Аққағаз Досжанова, Рахия
Ермекова секілді алғашқы қарлығаштар еді. Ал, олардың жаңа тұрмысқа баулып,
сауаттарын ашып, мәдениетке тартқан, білім алып, мамандық иесі болуларына ықпал
еткен шәкірттері жүздеп, мыңдап саналады.
Осы тұрғыдан келгенде 20-30 жылдары қазақ қыздарының арасынан суырылып
шыққан Алма Оразбаева, Нағима Арықова, Шолпан Иманбаева, Аққағаз Досжанова,
Мәдина Бегалиева, Сара Есова сияқты қайраткерлердің еңбегі жүйелі түрде зерттеле
беруге тиіс.
ХХ ғасыр басында қазақ қыздарының алды болып, орысша оқып, педагогикалық
ұстаздық жолға түскен Алма Оразбаева қаршадайынан революция толқынына ілікті,
аналарының, апа-сіңлілерінің болашағы үшін қажырлы күрес жүргізді. Әйелі күң, ері құл
екенін ерте түсінген Алма Оразбаева көзі тірісінде әйел бостандығының символына
айналды. Бір жағынан халық күшіне негізделген ұлы революция, бостандық, теңдік
ұраны, ұлт езгісінің жойылуы Алма сияқты қазақ қызын шырқатып көкке көтерсе, екінші
жағынан күшпен зорлық-зомбылық, әділетсіздік, жеке басқа табыну идеологиясы
үстемдік еткен тоталитарлық жүйе Алма сияқты нәзік жанның сағын сындырды. Замана
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қызы – Алма Оразбаеваның жалынды еңбегі қасіретті, қайғылы, мұңлы – ХХ ғасырдың
20-40 жылдарының көрінісі іспетті.
Осылай бола тұрса да, Алма Оразбаева өмірінің тағылымы мол. Қалай айтсақ та
қазақ әйелдерінің арасында жүргізілген қоғамдық-саяси жұмыстар қиын да күрделі
мәселе. Ұлттық сана мен таптық сананың ара-жігін ажыратпай жүргізілген «тең
құқылық» деген саясат қазақ әйелдерінің болмысында елеулі із қалдырды.
Сонымен қазақ әйелдері арасындағы қоғамдық-саяси жұмыстар мен олардың
барысы сол кездегі республикада орныққан саяси жүйенің мән-мазмұнынан туындап, өз
кезінде ұйымдастырушылық қабілетімен, ақыл-парасат, білімділігімен көзге түскен
Алма Оразбаева да жеке тұлғаны қалыптастырды. Қоғам қайраткерінің сол кезеңдегі
қазақ әйелдерінің арасында жүргізілген саяси-әлеуметтік шаралары бүгінгі өмір үшін
үлкен сабақ. Сондықтан да қоғам дамуының белгілі бір кезеңінің тәжірибелерін зерттеу
ісінде Алма Оразбаевадай қайсар рухты қазақ қызының жүріп өткен жолы мен еткен
ерен еңбектерінен тағылым алудың маңызы зор. Тарих сабақтастығы дегеніміз міне –
осы.
Жоғарыда баяндалған мәселелерді түйіндей келе айтарымыз, қазіргі өркениетке
ұмтылып отырған Тәуелсіз Қазақстан қоғамында ұлттық мүдденің қалыптасып, дамуы
жолында зор үлес қосқан қазақ әйелдері Алма Дінмұхамедқызы Оразбаева, Нағима
Арықова, Сара Есова, Шолпан Иманбаева, Аққағаз Досжанова, Рахия Ермекова т.б.
үлкен тарихи мәні бар жүкті мойымай көтере білгендіктері бүгінгі ұрпақ үшін олардың
ардақты есімдері алдында тағзым етуге тұрарлық.
Сонымен қатар, қазақ әйелдерінің ұлттық мүддені қалыптастыру жолында сіңірген
еңбектерін тарихтың ашылмаған қатпары ретінде терең зерттеп еңбек жазу тарих
ғылымына қосылатын тың үлес болатындығын да айта кету жөн.
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Роль казахской женщины в формировании национального духа в обществе
Независимого Казахстана
В данной статье исследуются проблема роли казахской женщины в формировании
национального духа.
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SUMMARY
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(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
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(city Almaty, Kazakh National Universety named after al-Farabi)
The role of women in the formation of the Kazakh national spirit in society
independent Kazakhstan
This paper investigates the problem of the role of women in the formation of the Kazakh
national spirit.
Keywords: Independent Kazakhstan, Kazakh women, national spirit, role in society.

ӘОЖ 930.25
«МӘДЕНИ МҰРА» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМДІ ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ
А.Т. Қаипбаева, т. ғ. к., қау. профессор м.а.
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Мақалада еліміздің мәдени мұрасын жинақтауға, мемлекеттік тілде
гуманитарлы білім қорын, тарихи-мәдени және сәулет ескерткіштерін қалпына келтіруге,
ұлттық әдебиет пен жазудағы көпғасырлы тәжірибені біріктіре зерттеудің бірыңғай
жүйесін қалыптастыруға бағытталған «Мәдени мұра» бағдарламасының қабылдануының
себептері, басты мақсаты мен міндеттері, барысы, нәтижесі айқын баяндалған.
Бағдарламаны жүзеге асыру барысында ғылыми айналымға енбей қалған еңбектер қайта
қаралып, бүгінде ғылымға үлес қосарлықтай құндылыққа айналғандығы сандық
көрсеткіштер арқылы дәлелденеді. Төл тарихымыздың жазба деректері арнайы
ұйымдастырылған ғылыми-зерттеу экспедициялар нәтижесінде елімізге жеткізіп, рухани
игілігімізге айналғандығы сөз болады. Республикада мәдениет мекемелерінің көбеюі,
тарихи және мәдени ескерткіштердің жасалуы маңызды орынға ие болғандығы және
қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласында ғалымдар халқымыздың сан ғасырлардағы
мәдени мұрасын, асыл қазыналарын жоғары теориялық жағынан талдап, зерттегендігі
айтылады.
Түйін сөздер: Мәдени мұра, мемлекеттік бағдарлама, рухани игіліктер, тарихи
ескерткіштер.
Әр халықтың өзі жүріп өткен тарихы мен қалыптастырған мәдениеті бар. Сондайақ оны баға жетпес ұлттық қазынаға айналдыру, рухани кемелдендіру жолдары да
әрқилы. Еліміз тәуелсіздік алғалы қол артқан қоғамдық-саяси және әлеуметтікэкономикалық жетістік пен мемлекеттілікті баянды етпекке әрі келешектегі ел тұтқасы
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жастардың санасын дамыту үшін тек материалдық игілікті ғана мансұқ ету жеткіліксіз.
Олардың бойына ата-баба дәстүрі мен ел-халқының тарихын қастерлеуге, ал ең бастысы,
отансүйгіштікті нығайту үшін ұлтының рухани-мәдени құндылықтарын сіңіру қажет.
Осы тұрғыдан алғанда, тарихымыз бен мәдениетіміз тәуелсіздік жылдары жан-жақты
дамып, қаржыландыру жағынан да үлкен демеу тапты. Соның бір айғағы ретінде
еліміздің өткен тарихын ұрпақ санасына сіңіру үшін «Мәдени мұра» бағдарламасы
қабылданды. Бағдарламада: «Тәуелсіздіктің тарихи кезеңінің қысқа ғана мерзімінде
Қазақстан территориясындағы мемлекеттілігіміздің рухани ұрпақтар жалғастығын, өткен
ғасырлар байланысын, ата-бабалар сабақтастығы мен салт-дәстүрлерін көрсететін жалпы
адамзаттың тарихи-мәдени және өркениетті үрдістердің толыққанды құрамдас бөлігі
ретінде еліміздің үлкен мәнді дамуының қолдауына ие болды», – деп көрсетілді.
Сондықтан да «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы еліміздің тарихи-мәдени
мұрасын зерттеуге, сақтауға, жаңғыртуға және тиімді пайдалануға бағытталған кешенді
іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз ету қажеттігінен туындаған. Оның басты
мақсаты, Президент Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткеніндей, «ұлттың бетбейнесі, рухани
болмысы, жаны, ақылойы, парасаты» болатын мәдениетті ашып беру, ұлтымыздың
өркениеті мен мәдениетін, оның тарихын ұлықтаған ұлы тұлғалардың үлесін танытатын
мәдени мұраны сақтаудың, қазақстандықтардың рухани кемелденуінің өркениет көшінен
кейін қалмауын қамтамасыз ету» [1].
Яғни, «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы – мәдени, экономикалық және
әлеуметтік капитал, жалпыадамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі, этнос, қоғам,
адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңызды
қоймасын жасау және қорғау бағдарламасы. Ежелгі тарихтың негіздерін бүгінгі күнмен
қосатын жолды құрап, уақыттың үзіліссіз байланысын көрсететін адамзатқа қажетті көп
қырлы қоғамның тарихи тәжірибесін зерттейді. Мәдениеттанушылар мен ғалымдар бұл
бағдарламаны еліміздің кешегісі мен келешегін хаттап, әншейін тізбелеп қоя салар
кезекті шара емес, ғаламдық маңызы зор, демек, қазақ мәдениетінің әлемдік мәдениетте
таласы бар екендігін танытатын құбылыс болатындығы туралы салмақты пікір айтып
қалып жүр. Оқымыстылар мен зиялылардың пікірінше мәдениеттің, ғылымның,
философияның, әдебиеттің ең үздік үлгілерінің қазақ тілінде жарық көруі мен
халқымыздың бай мұрасы мен жетістіктерін орыс және Қазақстанда өмір сүретін
жекелеген этникалық ұлт өкілдерінің тілдеріне аудару – ұлтымыздың рухани мұрасын
солар арқылы бірте-бірте әлем жұртшылығына таныту болып табылады. Осыған
байланысты жадымызды жаңғыртуға арналған қазақтың тарихы мен мәдениетіне,
тағдырына қатысты қаншама «ақтаңдақтар» ашылып, мұрағат түкпірінде шаң басқан
жәдігерлеріміз жарыққа шықты. Аталмыш бағдарламаның міндеті осы мұраларды
зерттеп қана қоймай, оларды пайдаға асыру мәселелеріне көбірек назар аудару керек
[2.544б.].
«Мәдени мұра» бағдарламасын қолға алғалы бері ғылым саласында ашылмаған,
жазылмай қалып жүрген көптеген ғылымға үлес қосарлық құнды еңбектер аударылып,
жарыққа шыққаны да баршаға белгілі. Мысалы, қазақ халқының тарихи-мәдени
мұраларының әлемдік мәдени мұраларымен бірге терезесі тең екендігін осы аз уақыттың
ішінде дәлелдеп шықтық.
Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша тарихтың палеолит заманына
жататын Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан мен Кентау қалаларының маңындағы
Қошқорған-1 мен Шоқтас-1 кешендерінде қазба жұмыстары жүргізілді. Айта кету керек,
палеолиттану тарихнамасында алғашқы ескерткіштің өзіндік орны бар. Себебі, онда
қазба жұмыстары ХХ ғасырдың орта тұсында басталған болатын. Ескерткіште қазба
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жұмыстарын әр жылдары О. Беляева, О. Артюхова, Б. Аубекеров т.б. мамандар жүргізіп,
палеолит заманына жататын тас құралдарын, сүйек құралдарын тапқан. Кейіннен өткен
ғасырдың соңғы жылдары мен осы ғасырдың бас кезінде Қазақстан-Ресей біріккен
археологиялық экспедициясының отрядтары қатарынан бірнеше жыл далалық қазба ісін
жүргізіп, палеолитке жататын толымды материалдар жинастырды. Нәтижесінде
отрядтарда жұмыс істеген археологтар микроиндустриялды тас құралдарының
кешендерін анықтады, яғни тас құралдарын жасауда шағын тастар негізге алынғандығын
дәлелдеп көрсетті. Мұндағы шеті қатып-семген травертиналармен қоршалған
«фонтанды» ескерткіштер (6 дана) аясын анықтап, олардың Еуразия палеолитіндегі
рөлін нақтылады. Ал Ж.Қ.Таймағамбетов басқарған Қазақстан тас дәуірі ескерткіштерін
зерттеумен шұғылданатын археологиялық экспедицияның 2004–2006 жылдардағы
маусымдық жұмыстары алынған нәтижелердің растығын тағы да нақтылай түсті [3].
Бұрынғы нәтижелерге қосымша тас құралдары алынып, олардың техникалықтипологиялық сипаттамасы жасалды. Мезолиттен бастап энеолитке дейінгі тарихи
дамуды көрсететін ескерткіштердің бірі Павлодар облысындағы Екібастұз қаласынан 50
км батысқа қарай өзімен аттас өзен жағасындағы Шідерті-3 көпқабатты тұрағы болып
табылады. Бұл кешенді 1989 жылдан бастап Павлодар археологиялық экспедициясы
зерттеп келеді. Бірақ мұндағы зерттеулер жүйелі түрде жүргізілмей келді. Тек 2004
жылы қабылданған мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасының арқасында ғана
ескерткіште жүйелі түрде жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік алынды. Тұрақтың 3-6
мәдени қабаттарынан, жалпы ауданы 240 шаршы метр алаңнан сан алуан заттар (тас
құралдары, өндіріс қалдықтары, сүйектер, қыш ыдыстарының фрагменттері т.б.) аршып
алынған [4].
Энеолит дәуіріне жататын ескерткіштер де мемлекеттік «Мәдени мұра»
бағдарламасы бойынша зерттелді. Солардың бірі де бірегейі – 1980 жылы ашылған
Ботай қонысы. Бұл қоныс аумағы жағынан 15 га жерді алып жатыр. Маусымдық
ізденістер барысында энеолит кезеңінде далалық шаруашылық-мәдени тип
қалыптасқандығын айғақтайтын 300 мыңдай артефактілер, мал сүйектері табылған, 100
шақты баспана орындары ашылған. Табылған сүйектердің 99,9 пайызы жылқы малынікі
екендігі анықталған. Қатарынан екі-үш жыл қазба жұмыстары жүргізілгеннен кейін-ақ
ескерткіштің өзіндік бір қайталанбастығы анықталды. Мұның бәрі 1983 жылы
В.Ф.Зайбертке жиыстырылған материалдар негізінде Ботай мәдениетін бөліп көрсетуге
мүмкіндік береді. Аталмыш бағдарлама арқасында ширек ғасырға жуық атқарылған
археологиялық жұмыстар қорытындыланды. Болашақтағы ізденістер мен атқарылатын
жұмыстар бағыты нақтыланды. Қазіргі таңда Ботай қонысы мемлекеттік ұлттық табиғи
«Көкшетау» саябағына енгізілген. Мұның өзі ескерткіш материалдарын қастерлеп
ұстауға, көненің көзін келешек ұрпаққа жеткізуге мол мүмкіндік береді. Яғни, бұл 20042006 жж. арналған Қазақстан Республикасының мемлекеттік «Мәдени мұра»
бағдарламасының «елдің мәдени мұрасын қорғау және тиімді пайдалану» сынды негізгі
мақсатына сай келеді. Мәдени қабаттарының ерте кезеңі энеолитке дейін баратын
Тоқсанбай қонысында да бағдарлама аясында қазба жұмыстары жанданған. Бұл
ескерткіш Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданындағы Тұрыш ауылынан солтүстікшығысқа қарай 120 км жерде орналасқан. 1997 жылдан бері Археология институтының
Батыс Қазақстан археологиялық экспедициясы (жетекшісі З.С. Самашев) зерттеді [5].
Сонымен қатар аталмыш бағдарлама негізінде атқарылған тағы басқа игі
шараларды атап өтсек: жалпы – 230, оның ішінде 79 аталым кітап шығарылған. Айталық,
100 томдық «Бабалар сөзі» топтамасының бай ауыз әдебиетімізді жинақтауға мүмкіндік
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берген 50ге жуық кітабы, әлем әдебиеті кітапханасының 10 томдығы, қазақ әдебиеті
тарихының 10 томдығы, қазақ халқының барлық философиялық мұрасының 20 томы,
сондайақ қазақ өнерінің тарихы, қазақ музыкасының антологиясы, «Әдеби жәдігерлер»
сериясы бойынша т.б. шыққан кітаптар бар [6.260].
Осы құнды еңбектерді ақпараттық технологияны пайдала отырып, «Мәдени мұра»
бағдарламасы бойынша шығып жатқан еңбектердегі ұлттық мәдени құндылықтар туралы
мәліметтерді жинап, жүйелеп, білім алушылардың жас ерекшеліктеріне қарай іріктеп,
дәстүрлі оқулық әдебиеттер мен мультимедиалық ресурстарға енгiзуге болады. Сөйтіп
ұлттық мәдени мұраларды білім мазмұнына енгізе отырып, осы салаларда біздің де
ұрпақтарымыздың жаңа құндылықтар жасауына мүмкіндік тудыруға аға ұрпақ біздер
міндеттіміз. Осы орайда да халқымыздың, төл тарихымыздың жазба деректері «Мәдени
мұра» бағдарламасы негізінде алыс-жақын шет елдерде қалған ғылыми құнды мұралар
елімізге әкелініп, зерделеніп, халқымызға ұсынылып отыр.
Мемлекеттік бағдарлама аясында жарияланған рухани игіліктерімізді атап өтсек,
Қытай, Түркия, Моңғолия, Ресей, Жапония, Египет, Өзбекстан, Армения, АҚШ, бірқатар
Батыс Еуропа елдеріне ғылымизерттеу экспедициялар ұйымдастырылып, ғылыми
ортаға бұрын белгісіз болып келген Қазақстанның тарихы, этнографиясы, өнері туралы
бес мыңға жуық қолжазба мен баспа басылымдары табылған. Олардың көшірмелері
елімізге жеткізілді.
2009 жылдың соңына таман 39 республикалық, 6 мыңға жуық облыстық мәдениет
ұйымдары, яғни, 164 мұражай, 3763 кітапхана, 2320 клуб, 50 театр, 58 кинотеатр мен
театр, 458 киноқондырғы, 4 зоопарк, 2 цирк, 28 демалыс саябағы жұмыс істеді. 2007–
2010 жылдар аралығында мәдени мекемелер саны 203-ке көбейді. Айшықты жылдар
бедерінде 10 драмалық, сазды-драмалық, қуыршақ театрлары, Астана, Шымкент
қалаларында опера және балет театрлары ашылды. Елімізде жыл өткен сайын мәдениет
мекемелері көбейіп, оған келушілер қатарының арта түскені қуантады.
Мәселен, 2006 жылы елордадағы мұражайларды 260,5 мың адам тамашаласа,
былтыр олардың саны 380,4 мыңға жеткен. Театрлар мен кинотеатрларды
қызықтаушылар саны да едәуір өскен. 2004–2006 жылдары 35 архитектуралық
ескерткіштер қалпына келтіріліп, 30 археологиялық және 17 қолданбалы ғылыми-зерттеу
жобалары жүзеге асырылды. Ежелгі және ортағасырлардағы Ұлы Жібек жолы
бойындағы қалалар (Қойлық, Талғар, Қараспан, Түркістан, Сауран, Сарайшық, Жанкент
т.б) жайлы мәліметтерді және Отырар мен Бозұқ қалаларынан табылған қазба
жұмыстарының нәтижелерін және Ежелгі Тараз қаласының Алматы мен Жетісуда сақтар
мен үйсіндердің орналасуына қатысты деректер туралы көптеген мәліметтер алынды.
Республикада тарихи және мәдени ескерткіштердің тізімі жасалып, 218
республикалық, 11,5 мың жергілікті маңызы бар нысандар мемлекет қорғауына алынды.
Өткен жылы Мәдениет министрлігі «Қазақтың 1000 дәстүрлі күйлері», «Қазақтың 1000
дәстүрлі әндері» жобаларын жүзеге асырды. «Мәдени мұра» бағдарламасы қолға
алынғалы тарих, археология, этнография, мәдениет секілді сан алуан қатпарлы
салаларды қамтитын 442 кітап бір миллион данамен жарық көрді. «Қазақфильм»
киностудиясы қалпына келтірілген, жаңғыртылған тарихи, мәдени жәдігерлер жайлы 10
фильм қойды. «Ұлттық мұра» топтамасы аясында 20 кинофильм шығарылды. «Мәдени
мұра» бағдарламасы шеңберінде жұмыс істеп жатқан көптеген ғалымдар мен мәдениет
қайраткерлерінің жұмыстары аз емес, бірақ орындалуы тиіс жұмыстар одан да көп.
Атап айтсақ, мәдени мұраны зерттеу мәселелерін: САқатай, М.Х. Балтабаев,
А.Сейдімбек, С. Қасиманов, Б.К. Байжігітов, Н. Шаханова, Қ. Жарықбаев, С.К. Қалиев,

38

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті

Хабаршы №4 (52), 2014 ж.

А. Қалыбекова, К.Ж. Қожантаева, М. Мұқанов, Ә. Нысанбаев, Ұ.М. Әбдіғапарова,
А.П.Сейтешев, С.А. Қанапова, Ш.Ә. Ақбаева және т.б. еңбектерінде көрсетілген.
Қазіргі кезде қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласында зерттеу жүргізуді
ғалымдар халқымыздың сан ғасырлардағы мәдени мұрасын, асыл қазыналарын жоғары
теориялық биіктен талдап, ғылыми көзін ашуда. Ал Ш. Жұматаева, Е. Жұматаева,
І. Халитова, А. Құдиярова, Қ. Шалғынбаева, Р. Көшенова, А. Тұрсынова, Р. Үсенбаева,
А.Елькеева т.б. ғалымдар жиырмасыншы ғасырдың басындағы жекелеген қазақ
зиялыларының еңбектері туралы зерттеу жұмыстарын жүргізді. Олардың саясиәлеуметтік іс-әрекеті мен шығармашылық мұраларын оқып үйрену бойынша ғылымизерттеу еңбектерінде қазақ зиялыларының тәлімдік көзқарасы сол кездегі заман
талаптары мен ағымына қарай талданып, олардың еңбектерін қазіргі кезде пайдалану
жолдарын қарастырған. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005–2010
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында білім беру саласындағы мемлекеттік
саясаттың басты принциптері ретінде, студенттердің дүниетанымдық құндылықтарын
қалыптастыру арқылы оларды білімділікке ынталандырып, білім берудің сипатын
арттыру мәселелері қойылған. Сонымен қатар білім берудің әрбір кезеңдеріне білім
жүйелерінің жетілген жаңа үлгілерін енгізу міндеттелді. Оның ішінде, гуманитарлық
тәрбие парадигмасына айрықша мән беріліп, мәдени мұра басылымдарын зерттеп,
әдістемелік жүйе жасап шығаруға назар аударылды. Қазақтың әл-Фараби,
Ж. Баласағұни, М. Дулати, Қ.Жалаиридың,
Ш. Құдайбердіұлы, М. Жұмабаев,
Ж. Аймауытов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ғ. Қарашев, Х. Досмұхамбетов,
Ә. Бөкейханов, М. Шоқай сынды зиялыларының баға жетпес мұралары негізінде
студенттерді тәрбиелеу қазақ халқының болашағын қалыптастырушы күш деп білеміз.
Сол кезде әл-Фарабидің өшпес трактаттарын жазып, Ибн Синаның медицинаға арналған
12 томдық еңбегін тәмамдағандығы, ал Қожа Ахмет Ясауидің руханиятты шырқау биікке
көтергендігі аян. Сол уақытта Орталық Азияның қалалық мәдениеті мен руханиматериалдық мәдениеті аса гүлденді. Халиф әл-Мамун Араб халифатының астанасы
Бағдат қаласында Ғалымдар үйін ашып, көне грек ойшылдарының негізгі шығармаларын
араб тіліне аудартқан. Бүгінде ежелгі және ортағасырлық дәуірдің бірегей
артефактілеріне, яғни көне қолжазбалар мен жәдігерліктерге қол жеткізіліп, зерттелуде.
Қазақ халқының басынан өткен тарихи оқиғалардың сырын ашатын, бұрын-соңды
кеңестік ғылым әлеміне бейтаныс болып келген жазба дереккөздері шет ел мұрағаттары
мен қорларынан алынып, ғылыми айналымға енгізілу үстінде. Францияның,
Германияның, Түркияның, Қытайдың, Ресейдің, Өзбекстан мен Ұлыбританияның және
өзге де елдердің кітап қорларынан, мұрағаттарынан, кітапханаларынан, ғылыми
орталықтарынан алынған қазақ халқының тарихы, философиясы, құқығы, мәдениеті,
әдебиеті, өнері, халық ауыз әдебиеті мұраларынан түзілген, қорытылған
энциклопедиялық еңбектер мен көптомдық академиялық еңбектер басылымға
дайындалған.
Осы орайда жоғары оқу орындарының ұстаздары гуманитарлық білім берудің
толыққанды қорын жасақтау жолындағы ірі ғылыми жетістіктерге қол жеткізілгендігін
мойындай отырып, осынау игіліктер тікелей тұтынушыларға, студенттер мен
аспиранттарға, магистранттарға жеткізу жайына алаңдаулы. Өйткені, күні кешегі
кеңестік оқу жүйесі бағдарламасының жетегінде келе жатқан студенттер мен
магистранттардың көп жағдайда ғылыми жетістіктер мен әлемдік деңгейдегі
жаңалықтардан көшкейін қалып отыратыны жасырын емес. Ол үшін белгілі бір ғылыми
жаңалық, зерттеулердің нәтижелері сарапталып, бекітілгеннен соң жедел түрде тарих
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пен мәдениеттану саласындағы жаңа деректердің оқу құралдарына, білім
бағдарламасына енгізудің тетіктерін реттеу қажет. Бұл, ең алдымен, тарих пәндеріне
тікелей қатысты. Өйткені, соңғы жылдары отандық тарих ғылымында еліміздің өткенін
дүниежүзілік тарихи құбылыстан тыс немесе тек қана ұлттың өз ішінде қарастыру
секілді біржақты таныту бой көтере бастады. Өткен мен бүгінгі күнді және болашақты
сабақтастырып, жалғап тұратын тарих ғылымы өткенді таразылауда жаза басса, бүгінгі
тарихи-саяси және қоғамдық құбылысқа жаңсақ баға берілуі мүмкін. Ал ең қиыны,
осындай ауытқушылықтың кесірі ұлт пен мемлекеттің болашағын, оның даму бағытын
бұра тартып, әлемдік тарихтағы лайықты үлесіне залал келтіреді. Сондықтан
дүниежүзінің әр түкпірінен табылған мол мұраны жүйелеп, ғылыми айналымға енгізу
үшін тарих ғылымының мазмұнын көтеру керек.
Студенттердің интеллектуалдық білімін қалыптастыруда мәдени мұраларды да
пайдалану мәселелері толық зерттелмегені, оқу-тәрбие үдерістерінде оның мүмкіндіктері
жан-жақты қолданылмай отырғандығы, арнайы зерттеуге түспеген қырларының бар
екендігін көрсетеді. Осыған орай «Мәдени мұра» бағдарламасы басылымдарының бүкіл
халыққа, әсіресе студент жастарға, тарихи-мәдени құндылықтар мен ата-баба
мұраларын, оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану арқылы олардың интеллектуалдық әлеуетін
қалыптастыру бүгінгі таңда Қазақстан ғылымы мен білімінің алдында тұрған көкейкесті
мәселе. Бұл міндеттерді шешудің алғышарттары соңғы кездегі дайындалған зерттеулерде
қарастырылған. Осы ғылыми мұра аясында жасалынып жатқан іс-шаралар аз емес.
Айтар болсақ, әдебиеттану, философия, тарих, мәдениеттану салалары бойынша
атқарылып жатқан іс-шаралар айтарлықтай. Ежелгі Шығыс, Грекия мен Рим тарихының
еңбектерінің зерттеліп, қазақшаға аударылғандығы немесе Аристотель, Платон,
Макиевели Вольтер, Руссо т.б. сынды дана-ойшылдарының еңбектері қазақ тіліне
аударылып, философтардың «қазақша сөйлеуі» қазіргі жастардың гуманитарлық пәндер
арқылы оқып үйренуі, болашақ жастарымыздың интеллектуалдық ой-өрісінің дамуына
септігін тигізері сөзсіз. Міне осындай ғылыми іс-шаралар жастарымыздың мәдениетін
әлемдік деңгейге көтеретін құрал. Осыған байланысты әлемдік білім беру кеңістігіне ену
мақсатында Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде реформалар жүріп жатыр.
Осы реформаларға сәйкес жоғары мектептердің оқу үдерісіне мәдени мұра
басылымдарын енгізу белсенді түрде қолға алынып отыр. Ол бүгінгі заман талаптарынан
туындап, болашақ мамандардың даярлығын жетілдіруді көздейді. «Қазақстан
Республикасының 2015 жылға дейiнгi бiлiм берудi дамыту тұжырымдамасында»: «Бiлiм
беру жүйесiнiң нарықтық экономика мен ашық азаматтық қоғам талаптарынан айқын
артта қалушылық себептерiнiң бiрi – мемлекет тарихын, мемлекеттiк тiлдi, Қазақстан
халықтарының ұлттық мәдени құндылықтарын бiлуге негiзделген жасөспiрiм
ұрпақтардың мәдениетiн және азаматтық ұқсастықтарын қалыптастырудың пәрмендi
тетiктерiнiң жеткiлiксiздiгi», – деп атап көрсетiлген [7.23].
Өйткені, «Мәдени мұра» бағдарламасы басылымдарын жүйеленген білімді оқутәрбие үдерісіне енгізе отырып, білім кеңістігін қалыптастыруда таптырмайтын өзекті
мәселенің бірі десек, қателеспейміз. Себебі, әрбір мәдени құбылыстар білімдік таным
арқылы туындап отырады әрі мәдени құндылықтар білімнің деңгейін, ауқымын,
мазмұндылығын анықтауға өлшем бола алады. Осы орайда, «Мәдени мұра»
бағдарламасы басылымдары білімнің құндылығын арттырып, ЖОО студенттерінің
интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыруда септігін тигізеді.
Сол себепті де білім беру жүйесіндегі қарқынды өзгерістер еліміздің жас
жеткіншегіне білім беріп, тәрбиелеу ісіндегі басым бағыттарын байқатады. Сөйтіп бүкіл
оқу-әдістемелік жүйеге жаңа талаптар қойылуда. Бүгінгі оқыту үдерісінде әр сабақта
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жаңа идеялар негізінде жасалған жаңаша оқытудың тиімді жолдарын іздестіру мәселесі
ең өзекті мәселенің бірі. Мұның өзі оқу-тәрбие үдерісін оқушының жеке қабілетіне қарай
ұйымдастыру мәселесін жан-жақты зерттеуді қажет етеді [8, 273].
Ал келешек ұрпақтардың өнегелі мәдениеті мен азаматтық ұқсастықтарын
қалыптастырамыз, тәлiм-тәрбие беру жұмысын өркениетке сай жоғары дәрежедегі
тұғырға қоямыз десек, мектептен кейінгі білім беру жүйесіне, әсіресе жоғары оқу
ұйымдарына арналып жазылған, ұлттық мүдде тұрғысынан аса маңызды тәлім-тәрбиенiң
түп тамыры да, қайнар көзi де – ұлттық мәдени мұралар, яғни ұлттық мәдени
құндылықтар туралы оқулық әдебиеттер мен мультимедиалық ресурстар жазылуы тиіс
демекпіз [9, 73].
Сол себептен де мәдени мұраны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу мәселесінің мәні зор.
Осы бағытты жүзеге асыруда оқу пәндеріне мәдени мұра материалдарының енгізілуі,
болашақ ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтардың қалыптасуына негіз бола алады.
2004 жылдан бүгінгі күнге дейін аталмыш бағдарлама негізінде мәдени
құндылықтарымызды жаңғырту, зерттеу, оқыту, насихаттау барысында айтарлықтай
ауқымды шаралар атқарылғандығы айқын. Бүгінде Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
ұсынуымен ұлттық тарихымызды зерделеудегі келесі маңызды қадам болып табылатын
«Тарих толқынындағы халық» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мәселелері
назарға алынып, дайындалу барысында қарқынды жұмыстар атқарылуда [10]. «Мәдени
мұра» мемлекеттік бағдарламасының заңды жалғасы болып табылатын бұл
бағдарламаның да рухани құндылықтар аясындағы жемісті қозғалыс болатынына кәміл
сенеміз. Өйткені, тарихи-мәдени құндылықтар бүкіл адам баласының ғасырлар бойы
жинаған тәжірибесін және небір тамаша тарихи фактілерді, оқиғаларды, құбылыстарды,
тарихи ұлы тұлғалардың халық үшін жасаған ерлігін баяндай отырып, білім
алушылардың жүрегіне, сезіміне күшті әсер етеді. Нәтижесінде, білім алушы жастар –
адамгершілігі жоғары, өз елін, Отанын сүйетін, саналы азамат болып қалыптасуына
үлкен үлес қосары даусыз.
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РЕЗЮМЕ

Каипбаева А. Т., к. и. н.
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Результаты программы «Культурное наследие» и ее роль в развитии науки и
образования
В статье представлены письменные источники нашей истории полученные из
архивных источников других государств в результате научно-исследовательских
экспедиции, организованных в рамках государственной программы «Культурное
наследие». А также рассматриваются роль культурно-исторического наследия,
полученного при реализации вышеназванной программы, в развитии науки и
образования.
Ключевые слова: историческое наследие, государственная программа, духовное
благополучие, исторические памятники.
SUMMARY
A.T. Kaipbayeva, candidate of historical sciences
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
The state program’s result and its role in developing science and knowledge of the
«Cultural Heritage»
The article presents the written sources of our history derived from archival sources other
states as a result of research expedition organized under the state program «Cultural-historical
Heritage». Also considers the role cultural-historical heritage, obtained in the implementation
of the above program, the development of science and education.
Keywords: historical heritage, state program,spiritual well-being,historical monuments.
ӘОЖ: 94(574)
ХІХ-ХХ ғғ. БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ МҰСЫЛМАНДЫҚ
ҚОЗҒАЛЫСТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ
М.А. Қасымбекова, аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
А.М. Қоңырова, аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
Аңдатпа: 1905 жылдан 1917 жылғы Қазан революциясына дейінгі аралықты
қамтиды. Мұсылмандық қозғалыстың 1905 жылғы революциядан соң бүкіл Ресей
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империясын шарпығаны белгілі. Осы мезгілден бастап Ресей мұсылмандарының
съездері өткізіліп, жеке мұсылман партиясы мен парламенттік фракциясы құрылды.
1917ж. Кеңестер билігі орнатылғаннан кейін Уақытша үкімет тұсында дүниеге келген
«Бүкілресейлік мұсылмандар кеңесі» өз қызметін тоқтатуға мәжбүр болды.
Түйін сөздер: мұсылман, қозғалыс, отаршылдық, тауқымет, қоныс аудару,
миссионер.
Еліміздің егеменді ел болып, тәуелсіздік тізгінін өз қолына алуы өткен дәуірдегі
тарихты сол кезеңнің шындығына сай, сыңаржақ қалыптардан ажыратып, ғылыми
тұрғыдан ашып көрсетуге жол ашты. Мұсылмандық қозғалыс сияқты тарихи құбылысты
жан-жақты қарастырып, объективті зерттеудің мүмкіндігі де енді ғана туып отыр.
Ғасыр басындағы мұсылмандық қозғалыс орталық езгіге қарсы Ресейдегі түркі
және өзге де мұсылман халықтарын тұтас бір майданға біріктіру жолында өзіндік діни,
ұлттық, мәдени және саяси талаптарды көтерген демократиялық сипаттағы күрес болып
табылады. Бұл қозғалыстың негізін құрайтын түрікшілдік пен исламшылдық
қорғанушылар идеологиясы болатын.
Мұсылмандық қозғалыс Ресей империясының қол астында ұлттық езгіні бастан
кешірген халықтардың, соның ішінде қазақ халқының да азаттық жолындағы күрес
тарихында өзіндік із қалдырған. Алайда ХХ ғасыр басындағы Қазақстанның қоғамдықсаяси өміріндегі мұсылмандық қозғалыс мәселесінің әлі күнге дейін ақиқаты айтылмай
келеді. Себебі, тоталитарлық идеологияның үстемдігі тұсында тарихымыздың бүтіндей
бір кезеңдері, құбылыстары, соның ішінде Ресей империясын шарпыған ғасыр
басындағы мұсылмандық қозғалыс мәселесі де әдейі бұрмаланып, «реакциялық»,
«кертартпа», мәнсіз оқиғалар тізбегі ретінде көрсетіліп, объективті тұрғыдан зерттеуден
тыс қалды.
Сан жылдар бойы татар, башқұрт, қазақ, өзбек, әзірбайжан т.б. түркітілдес және
өзге де мұсылман халықтары Ресей империясының қол астында орыс
отарлаушыларының теперішін бірге бастан кешіп, тағдырдың ауыр тауқыметін бірге
тартты. «Мұсылмандардың ым-жымын білдірмей, мүмкіндігінше көзін құрта беру
керек» деген құйтырқы саясатты ұстаған патша үкіметі ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғасыр
басына қарай озбыр отаршылдық саясатын онан әрі үдете түсіп, шеткері отар
аймақтарды толық игеруді бұрынғыдан да қарқынды жүргізді. Қоныс аудару саясаты,
біріншіден, метрополиядағы аграрлық шиеленісті шешуге бағытталса, екіншіден қоныс
аударушылар арқылы шеткері аймақтарда патшалық биліктің сенімді тірегін
қалыптастыруды, сөйтіп ондағы отаршылдық билікке қарсы күштерді біржолата
құртуды көздеді. Осылайша шаруалар жаңа жерлерге, соның ішінде қазақ жеріне де
қоныс аудартыла бастады.
Қазақ жерін отарлаудың алғашқы кезеңінде патша өкіметі жергілікті халықтың
«дініне еріктік» беру бағытын ұстағаны мәлім. Ол негізінен жергілікті феодалдық топ
өкілдерінің сеніміне ие болып, отарлық саясатты онан әрі тереңдете жүргізу мақсатында
жасалған айла, әрекет болатын. Сондықтан да патша үкіметі қазақ даласында мешіт,
медреселер салып, қазақтардың діни істерін Орынбор мүфтилігіне қаратып, ислам дініне
еш қарсы келмейтінін, керісінше қолдау көрсететіндігін танытып қалуға тырысқан еді.
Мұны қазақ даласындағы ислам дінінің жалпы жағдайымен арнайы шұғылданған
чиновниктердің әкімшілік орындарына беріп отырған мәліметтерінен аңғаруға болады.
Далалық генерал-губернаторға берілген осындай мәліметтердің бірінде: «Біздің даладағы
үстемдігіміздің бастапқы кезеңіндегі саяси мүддеміз қырғыздарда және бүкіл Орта
Азияда олардың дініне қол сұғылмайтындығы жөнінде сенім қалыптастыруды талап етті.
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Ол өз жағымызға хандар мен сұлтандарды және даладағы ықпалды адамдарды тартуға
тікелей байланысты болды. Соған орай үкімет орындары алғашқыда исламға төзімділік
танытып қана қойған жоқ, оған қамқоршылық та көрсетті», – делінген.
Ресейдегі мұсылмандық қозғалыстың қазақ халқының тарихына қатысы бар екеніне
көпшілік назарын аудара отырып академик М.Қ. Қозыбаев: «Бұл қозғалысқа
демократиялық бағыттағы зиялы қауым атсалысты. Мемлекеттік думаға сайланған
мұсылман депутаттар осы серпілістің қалың ортасында болды. Демократиялық үлкен
күрес арнасына дінін, ділін, тілін қорғаған қалың қауымның да екпінді ағыны келіп
осылай қосылды. Біз қазақ халқының тарихында осы бір тақырыптан ауыздықты тістеп,
шошына ыршып қашатынбыз. Ал шын мәнісінде дін мен парасат, ағартушылық, тәлімтәрбие ісі де астарласып жатқанын, халықтың қалың қауымы діндарлардың ықпалында
болғандығын қалай жасыруға болады. Ендеше болашақта бұл тақырып та халқымыздың
тарихының бір көрінісі екендігін ескергеніміз жөн», – деп баса көрсеткен еді [1].
ХХ ғ. басындағы патшалық Ресей көпұлтты мемлекет еді. Империяда үстемдік
етуші «великоростар» бүкіл халықтың 43,3%-ы болатын. Егерде оған украиндар мен
белорустарды қоссақ 65,5%-ға дейін жететін. Ал қалған халықты империяның шеткері
аймақтарындағы ұлттар мен ұлыстар құрайтын. Олардың көпшілігі мұсылман
дініндегілер еді. Мұсылман халықтары ғасыр басында 30 миллионға жуық болса, оның 5
миллионнан астамы қазақтартұғын [2].
Қазақтардың құнарлы жерлерден айырылуы, оның егіншілік мәдениетінің дамуын
тежеді. Көшпелі қазақтардың қосалқы түрде шұғылданып келе жатқан егіншілігінің даму
негіздерін толығымен жойып жіберді [5]. Бұл жөнінде белгілі ғалым, қазақ жері
мәселесінің білгірі Т. Шонанұлы: «Отаршылдар саясатының қазақ шаруасының өзгеріліп
келе жатқан бағытына жалпы тигізген әсері егіншілікке айналуды кешендету болды,
тіпті өмірінше егін салмастай қылу болды» [6], – деп көрсетеді.
Отаршыл әкімшілік Шу өзені алқабы мен Сыр бойында және Жетісуда
егіншілікпен шұғылданып, отырықшы тұрмыс кешкен қазақтардың игерген жерлері
қоныс аударушылар пайдасына алу үшін, қолдан суаратын ирригациялық жүйелерді де
қиратты. Нәтижесінде қазақтар ондай жерлерді тастап кетуге мәжбүр болды. К. Паленнің
деректеріне қарағанда, жергілікті әкімшілік чиновниктері бір Жетісудың өзінде ғана 30
мыңнан астам халқы бар 5100-ден аса отырықшылдық ошақтарын қиратқан.
Ресей империясының қол астындағы мұсылман халықтары рухани жағынан да
қанауға ұшырады. Отарлаушылар олардың мемлекеттік рухын қалайда жою ниетінде,
оянып келе жатқан ұлттық санасын тұмшалап, тілінен, дінінен, дәстүр-салтынан айыру
бағытындағы ұйымдастырылған шараларды іске асыруға ұмтылды. Алдымен мұсылман
халықтарын түгелдей шоқындырып, орыстармен кіріктіріп жіберу мәселесіне шешуші
мән берілді.
Қасиетті Синодтың ұйымдастыруымен 1865 жылы «Православиялық миссионерлік
қоғам» құрылды. 1869 жылы Қазан қаласында қоғамның І съезі өтіп, оның жарғысы
қабылданды. Қабылданған жарғыда «Православиялық миссионерлік қоғамның» басты
мақсаты – Ресей империясында тұратын христиан еместерді православиеге көшіру
(шоқындыру) және шоқынғандар арасында христиан өмірінің әдет-ғұрпын нығайта беру
керектігі баса көрсетілді.
Христиан дінін қазақтар арасында насихаттау өлкеде миссионерлік қоғамның
бөлімшелері ашылған соң кең өріс ала бастады. Қазақтарды шоқындыру ісін қолға алған
миссионерлік ұйымдар өлкеде алғаш ХІХ ғ. соңына қарай құрылды.
Кезінде христиандықты қабылдаған қазақтар уақыт өте келе өз діндеріне өтіп,
қазақ ауылдарына оралып та жатты. Міне, сондықтан да жергілікті әкімшілік
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орындарының чиновниктері бодандыққа айналған бұратаналардың рухани болмысына
терең бойлап ену үшін миссионер ғалымдардың алдына ол елдің дінін, тілін, әдебиетін,
фольклорын, әдет-ғұрпын, салт-санасын, тарихын, этнографиялық, психологиялық
ерекшелігін жан-жақты терең меңгеруді басты шарт ретінде талап етті. «Шығыстану
қоғамының міндеті, – деп хат жолдайды 1881 жылы Түркістан әскери округі
комендантының көмекшісі, патша генералы Мациевский Ташкентте жұмысқа кірісе
бастаған Шығыстану қоғамының мүшелеріне Шығысты зерттеу емес, Шығыс
халықтарын орыстандыру». Миссионер ғалымдар миссионерлік идеяны насихаттау үшін
христиан дінінің қасиетті кітаптарын бұратана халықтардың тіліне аудару мәселесімен
шұғылданып, 1860 жылдан ХХ ғасыр басына дейін қазақ тіліне мұндай 72 кітапты көп
тиражда бастырып, таратты. Бұл істе Қазан қаласындағы рухани академияның жанында
1847 ж. миссионерлік мүддені көздеп құрылған «Аудармашылар комитеті» негізгі
орталыққа айналды. «Аудармашылар комитетін» белгілі миссионер, шығыстанушы
Н.И.Ильминский басқарды.
Бұратана халықтарды орыстандыру жолындағы патша үкіметінің айлаәрекеттерінің бірі – мұсылман халықтарын ғасырлар бойы қолданып келе жатқан араб
графикасы негізіндегі жазуын қолданудан шығару болатын-ды. Араб жазуын мұсылман
халықтарының қолдануын қалайда ығыстырып, оның орнына кириллицаны енгізуді
жүзеге асырып қалуда Н.И. Ильминский, Н.П. Остроумов секілді миссионер ғалымдар
белсенділік танытып жатты. Н.И. Ильминский пікірінше, алфавит қай уақытта да дінмен
бірге қабылданған. Мәселен, Батыс Еуропа латын алфавитін латын шіркеуі, орыстар грек
алфавитін славян шіркеуі арқылы қабылдаған. Татарлар да өзге мұсылман елдері тәрізді
араб жазуын ислам дінінің таралуына байланысты көшкен. Араб жазуы – оларды ислам
дінімен байланыстырушы үлкен құрал. Сондықтан, оның ойынша, түркі халықтарының
жазуын орыс алфавитін енгізу арқылы «екі қоянды бір оқпен өлтіруге болады».
Біріншіден, оларды мұсылман дінінен айыруға болады, екіншіден, біртіндеп православие
дініне көшіруге болады. Бұл мәселеге миссионерлердің де, үкіметтің де ерекше мән
беруінің басты себебі осында жатса керек.
Орыстандыру мен халықтарды ассимиляциялауды көздеген орыс-түземдік
мектептерін ашуда бүкіл мұсылмандарды бір-бірінен ажыратып, араластырмау да
ескерілген-ді. Бұл жайлы мұсылмандық қозғалысқа тікелей атсалысқан қайраткерлердің
бірі А. Салихов: «Бөліп ал да, билей бер» саясаты нәтижесінде «орыс-қазақ», орысбашқұрт және т.с.с. аралас мектептер ашылды. Бұлайша бөлу олардың қарсылық көрсету
күшін әлсіретіп, орыстану процесін жеделдете түсетін», – деп жазып, аралас
мектептердің саяси астарын ашып көрсетеді. Осылайша отарланған халықтарды
орыстандырудың шешуші кілті, құралы ретінде аралас мектептерге басты назар
аударылды. Патша өкіметі түз халықтарына мектептер ашқанда, оларды сауаттандырып,
ғылым-білімге тарту үшін емес, керісінше өздерінің күнделікті саяси-әлеуметтік
мұқтажына қызмет ететін төменгі дәрежедегі қызметкерлер даярлау мақсатымен ашып
отырған. Түзем (орыс-қазақ) мектептерінің көп дамыған жерлері қалалар Ақмешіт,
Қазалы, Ташкент, Қостанай, Қызылжар, Верный, Пішкек, Қапал) мен ірі теміржол
станциялары болды. Бұл мектептерде орыс, қазақ балалары қатар оқыды. ХХ ғ. басына
қарай 4 жылдық түзем мектебі, гимназия әр жерден-ақ ашылып, онда оқыған қазақ
балаларының саны өсе түсті [7].
Патшалық Ресейдің жалдамалы жандайшаптары бүкіл империяны мекендеген
ұлттар мен ұлыстардың патша өкіметінің саясатына наразылығын ауыздықтаудан сан
қилы әрекеттер жасап, оның ішінде халықтар арасында алауыздық туғызу саясатын
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жүргізіп, бір-біріне айдап салып, олардың бірігіп күш қосуына тосқауыл жасауға
тырысты. Бұл істе миссионерлер алдымен қазақтарды татарлардың рухани әсерінен
бөлектеп ұстауды, араластырмауды мақсат етіп қойды. Себебі, татарлар қазақ
арасындағы мектеп, медреселерде сабақ берді, дін таратты. Қазақтар арасында
татарларға қарағанда ислам діні осалдау болып, өздерінің күнделікті тұрмысында атабаба жолы, әдет-ғұрпы, салт-сана дәстүрі басым жатты. ХІХ ғ. 60-жылдары
Ш.Уәлиханов өзінің «Сахарадағы мұсылмандық туралы» атты еңбегінде бұл жайлы:
«Мұсылмандық әзірше біздің сүйегіміз бен қанымызға сіңіп бола қойған жоқ. Татар
молдаларының, Орта Азиялық ишандар мен өздерінің діни ілімін уағыздаушылардың
ықпалымен біздің халық барған сайын жалпы мұсылмандық кейіпке түсіп келеді», – деп
жазған болатын. Қазақ халқының діни нанымындағы осы ерекшелікті сезінген
миссионер ғалымдар өз мақсаттары жолында пайдалану үшін әрекет ете бастады.
Алайда, бұл кезеңде А. Байтұрсынов айтқандай «қазақ дінге нашар күйден өткен, енді
қазақты басқа дінге аударамын деу құр әурешілік» еді [8].
Әйтсе де миссионерлер, мысалы Н.И. Ильминский, 1860 жылдары «қазақтар
мұсылман емес», «шамандар», оларды православиеге өткеру оңай деп үкіметті
нандыруға тырысып бақты. ХХ ғ. басына қарай бұл істі В. Череванский жалғастырып,
қазақтарды дінсіз халық ретінде көрсетіп, оларды православиеге көшіруді ұсынып
жатты.
Ресей империясындағы мұсылмандық қозғалыс елде ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ
ғасырдың басында орын алған әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси және руханимәдени өзгерістердің нәтижесінде дүниеге келді. 1905–1907 жылдары бірінші орыс
революциясы толқыны әкелген өзгерістерден соң, мұсылмандық қозғалыс отаршылдық
езгіге қарсы қоғамдық құбылыс ретінде бой көрсетті. Осы жылдары жалпыресейлік үш
мұсылман съезі өткізіліп, жеке мұсылман партиясы – «Ресей мұсылмандары одағы»
құрылып, Мемлекеттік думада мұсылман фракциясы ұйымдасты. Бүкіл Ресей
мұсылмандарының азаматтық құқығын, ұлттық теңдігін, дін еркіндігін қорғау
мақсатында өткізілген саяси шараларға қазақ зиялылары да атсалысты. Бірінші және
екінші Мемлекеттік думаға сайланған қазақ өкілдері мұсылман фракциясы құрамында
болып, орталық ұлттық езгідегі қазақ халқының мүддесін қорғап, азаматтық құқын
қамтамасыз ету жолында күрес Мұсылман фракциясы жанында құрылған бюроның
құрамында Ә. Бөкейханов пен М. Шоқай секілді қазақ зиялылары қызмет етіп, қазақ
қоғамында қалыптасқан ауыр жағдайларға көпшілік назарын аударуға күш салды. Қазақ
халқы Мемлекеттік думадағы өзінің бірден-бір жанашыры мұсылман фракциясы деп
білді. Сондықтан да өзінің бар талап-тілектерін мұсылман фракциясы атына жолдады.
Сондай-ақ ол талап-тілектердің шешілуінен үлкен үміт күтті.
Ғасыр басындағы Ресей империясын шарпыған мұсылмандық қозғалыс Қазақстан
сияқты шеткері аймақтардың қоғамдық-саяси өмірінде өзіндік із қалдырған. Бұл
қозғалысқа атсалысқан қайраткерлер замана ағымына ілесе отырып, ұлттық бостандыққа
жету жолындағы күреске жұмыла кірісіп, шеткері аймақтардың саяси күштерін бастай
алатындықтарын, ол аймақтардағы халықтардың құқын қорғай білетіндіктерін көрсетіп
берді.
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РЕЗЮМЕ
Касымбекова М.А., старший преподаватель
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет),
Конурова А.М., старший преподаватель
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Появление мусульманских движении в казахском обществе в конце ХІХ в. – начало
ХХ века
В данной статье рассматривается проблемы по привлечению казахов в
мусульманские общины. Мусульманское движение Российской империи образовалось в
нашей стране к концу ХІХ – начало ХХ века.
Ключевые слова: мусульмане, движение, колонизация, несправедливость,
переселение, миссионерство.
SUMMARY
M.A. Kasymbekova, Senior teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University),
A.M. Konyrova, Senior teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
The emergence of Muslim movement in the Kazakh society in the late nineteenth century.
- Beginning of XX century
This article examines the problems in attracting Kazakhs in Muslim communities.
Muslim movement of the Russian Empire was formed in our country by the end of the
nineteenth and early twentieth century.
Keywords: Muslim movement, colonization, injustice, relocation, missionary.
ӘОЖ 94(574)
АЛАШ АРЫСЫ
А.А.Калменов, оқытушы
(Алматы қ., М. Тынышбаев ат. ҚазККА)
Сарбасова А.Б., оқытушы
(Алматы қ., М. Тынышбаев ат. ҚазККА)
Аңдатпа: Бұл мақалада авторлар ХХ ғасырдың басындағы «аласапыран» уақытта
саналы ғұмырын елінің азаттығы үшін күресуге, алған білімін халқының болашағына
47

Казахский государственный женский
педагогический университет

Вестник №4 (52), 2014 г.

арнаған, сол үшін айыпталып, жазықты болған М. Тынышбаевтың өмір жолы мен қазақ
тарихын ауыртпалық кезеңде еліне азаттық алып берудегі күрес жолы және қазақ
тарихын зерттеу барысындағы еңбегі жайлы жазылған.
Түйін сөздер: Түрксіб, десятина, заемдік стипендиясы, репрессия.
Ресей империясының Қазақстанды отарлау саясаты XX ғасырдың басында кең
ауқымда жүргізілді. Қазақ жерін отарлау мақсатында жүргізілген қоныстандыру саясаты
нәтижесінде 45 млн. десятина жер тартылып алынды. Патша үкіметі бірінші
дүниежүзілік соғысты желеу етіп, елдегі алым-салықты күшейтті. Қазақстаннан соғыс
қажетіне төрт түлік мал мен ауыл шаруашылық өнімдері көптеп жөнелтілді. Бұл жағдай
елдің экономикасын күрт төмендетті, халық арасындағы аштыққа алып келді. Патшалық
Ресейдің бұл жымысқы саясаты халық наразылығын тудырмай қойған жоқ. Бұл ұлтазаттық қозғалыстың өрлеуіне әсер етті. Осындай сындарлы заманда ел тізгінін қолына
алып, ұлтымыздың мүддесін қорғап, тәуелсіз болашақ үшін күрескен қазақ
зиялыларының бірі – Мұхамеджан Тынышбаевтың тұлғасын зерттеу қазіргі таңда өзекті
болып отыр. Жас ұрпаққа үлгі-өнеге ретінде көрсеткен ерен еңбегін зерттеу сіздер мен
біздер үшін міндет.
Мұхамеджан Тынышбаев 1879 жылы 12 мамырда бұрынғы Жетісу облысы, Лепсі
уезі, Мақаншы – Садыр болысында (қазіргі Алматы облысы, Қабанбай ауданы) шаруа
отбасында дүниеге келген. Болашақ ғалым білім жолын ауыл молдасынан хат танудан
бастайды. 1890 жылы Верный қаласында ер балалар оқитын гимназияның екі жылдық
даярлық сыныбына қабылданады. Он жасында гимназияға түскен Мұхамеджан бар күшжігерін білім алуға жұмсайды. Аталмыш гимназияны 1900 жылы алтын медальмен
бітіріп шығады [1]. Оның өмірлік ұстанымы мен қоғамдық көзқарасы гимназия
қабырғасында жүргеннен бастап қалыптаса бастайды. Ресми құжаттардың бірінде
М.Тынышбаевтың өз ұлтының мұқтажын жете түсінгендігіне тоқталып өтеді. 1900 жылы
Мұхамеджан Жетісу әскери губернатор кеңсесіне аудармашылық қызметіне
шақырылады. Алайда келешегін біліммен байланыстырған жас талапкер мамандық алу
жолын таңдайды. Оқушыны ұлтқа бөліп алаламайтын, білімдіні қадірлейтін гимназия
директоры М.В. Вахрушевтің Жетісу губернаторына дәлелдеп жүріп степендия
(облыстық земская степендиясы) бөлгізуінің арқасында Мұхамеджан Петерборға келіп,
император I-Александр атындағы Жол қатынасы инженерлерін даярлайтын институтқа
оқуға түседі. Институт қабырғасында ол қоғамдық-саяси жұмыстарға белсене араласады.
Отарлық езгіні көзімен көріп, қазақ жерлерінің талан-таражға салынуына қабырғасы
қайысатындығын әкімшілік басшыларына арыз-шағымдар жазу, баспасөзде мақалалар
жариялау арқылы білдіріп отырды. 1905 жылы 19 қарашада өткен автономияшылар
съезіне қатысып, онда «Қазақтар және қоғамдық қозғалыс» деген тақырыпта баяндама
жасайды (Русский Туркестан, №1, 1906). Баяндамасында М. Тынышбаев былай дейді:
«Үкіметтің нені көздеп отырғаны түсінікті: біріншіден, жабайы да тағылық
репрессияларымен және тіл, салт-сана, дін һәм руханият атаулыны орыстандырмақ;
екіншіден, түрлі әкімшілік шаралармен, әкімдермен, ережелермен қазақты құқықсыз,
заңнан тыс етпек; үшіншіден, оларды қаны сіңген, сүйегі көмілген өз жерінен айырып,
шөл-шөлейт жерлерге қуып, өлім құшағына тапсырмақ».
М. Тынышбаев осы жылы қазақтарды басқару жүйесінің ұлт мүддесіне сай
келмейтіндігін ғылыми тұрғыда негіздеуге күш салады және басқарудың әскери
жүйесінен азаматтық жүйеге көшуін ұсынған дәлелді хатын министрлер комитетіне
жолдаған. Жас саясатшының бұл батыл пікірі патша үкіметін алаңдатпай қоймады,
патша тыңшылары Мұхамеджанның артынан аңду қояды.
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М. Тынышбаев 1905-1907 жылдары Ресей империясының қоғамдық саяси өміріне
араласа бастайды. 1907 жылы 28 жасында Ресейдің екінші Мемлекеттік Думасына
Жетісу облысынан депутат болып сайланады. Бұл туралы «Семиреченские ведомости»
газеті «1905 жылы Революциялық қозғалысқа араласқан Жетісу қырғыздары арасынан
бостандық пен революция идеяларын үгіттеп таратқан облыстан шыққан тұңғыш
қырғыз» деп жазады. Мұнда ол депутаттар ұлт мүддесін қорғап сөз сөйлейді. Столыпин
реформасын сынға алынуы үлкен дау туғызып, мұның аяғы 2-ші Думаның таратылуына
әкеледі. 1907 жылы 3 маусымдағы жарлық бойынша қазақтарды Мемлекеттік Думаға өз
өкілдерін сайлау құқығынан айырады. Дума тарағаннан кейін Мұхамеджан Тынышбаев
өзінің кәсіби қызметіне кіріседі. Орта Азиялық теміржол құрылысына нұсқаушы
инженер ретінде атсалысады. 1907–1914 жылдар аралығында Әмудария көпір
құрылысына, Урсатьевск-Әндіжан теміржол құрылысына бас инженер ретінде қатысады.
М.Тынышбаевтың «Қазақ» газетінде және «Айқап» журналында әртүрлі
тақырыптарда мақалалары жарық көре бастады. «Қазақ» газетінің халық арасына
таралуына көп ықпал жасады. Ол мұнда «қазақ инженері» деген бүркеншік атпен
«Соғысушы патша әскері», «Сүңгуір қайық», «Теміржол және Еуропа соғысы»,
«Сәдуақас Шалымбетов» т.б. мақалалар жазды.
1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы инженер-тарихшының қоғамдық қызметі мен
шығармашылық еңбегінде ерекше орын алды. Осы оқиға кезінде ол «қазақ» тобында
болды. Жарлыққа қарсы шыққан халық көтерілісінің нәтижесін күнібұрын болжап,
көтерілісшілерді сабырға шақыра білді. Патша үкіметінің көтерілісшілерді жазалаудағы
жасаған озбырлығын әшекерелеп берді. Қытайға кетуге мәжбүр болған қандастарын елге
қайтару жұмысын ұйымдастырды, Жетісудағы қазақ халқының жағдайларының
нашарлығын айтты.
1917 жыл 21-26 шілдеде Орынборда болған «Бүкілқырғыздық» съезде құрылған
«Алаш» партиясының құрамына кіреді. Осы жылдың қараша айында Қоқан қаласында
жарияланған Түркістан автономиясының төрағасы болып сайланады. Бірақ Түркістан
автономиясының ғұмыры ұзаққа созылмады, қызылдар тарапынан басып жаншылды.
Бұдан кейін Мұхамеджан екінші жалпықазақ съезіне Жетісу облысы атынан қатысып,
Ұлт кеңесі (Алаш Орда) құрамына өтеді [4]. Алаш қайраткерлерімен бірге қазақ елінің
азаттығы үшін күреседі. Алаш автономиясы үкіметінің он бес мүшесінің бірі ретінде
«Алаш автономиясы аумағындағы уақытша жер пайдалану туралы Ереженің» жобасын
қабылдауға қатысады. Осы мақсатта Ә.Бөкейханов, Х. Ғаббасов, Р. Мәрсеков, Ғ.Танашев
секілді Алашорда үкіметі мүшелерімен бірге Уақытша Сібір үкіметімен, Бүкілресейлік
Құрылтай жиналысы мүшелері комитетімен және Колчак үкіметімен келіссөздер
жүргізуге тырысты.
Азамат соғысы жылдарында М.Тынышбаев Алаш Орда үкіметі қатарында
қызылдарға қарсы күреседі. Алайда бұл жолдың еліне еш пайда бермейтінін түсінген
Мұхамеджан алашордалықтармен бірге большевиктер жағына өтеді. «Буржуазиялық
маман» ретінде Ташкентте, Қызылордада, Алматыда әр деңгейдегі шаруашылық
мекемелерінде қызмет атқарады. 1921–1922 жылдары Түркістан кеңестік
автономиясының Жер-су комиссариатында су шаруашылығын басқарады.
1920 жылдары Қазақ педагогикалық халық ағартушылығы институтының Ташкент
қаласында ашылуына орай мұғалімдік қызметке шақырылады. Институтта математика,
физика, химия, түркі халықтары тарихы пәндерінен дәріс оқыды. Осы жерде Орыс
Географиялық қоғамының Түркістан бөлімінің, Қазақстанды зерттеу қоғамының,
сонымен қатар 1922 жылы құрылған «Талап» атты мәдени-ағарту ұйымының мүшелігіне
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өтеді. Осы тұста өз елінің тарихына көңіл бөліп, тарихтың бұрын зерттелмеген
тұстарына тың деректер негізінде зерттеулер жүргізіп, ғылыми еңбектер жазды. «Қазаққырғыз руларының шежіресі», «Қырғыз-қазақтың шығу тегі», «Қазақ этнонимі туралы»,
«Алтын Орданың күйреуі және Қазақ хандығының құрылу тарихы», «Ақтабан
шұбырынды» сияқты еңбектері оның тарихты терең түсіне білгендігін көрсетеді. Қазақ
тарихының кезеңдеріндегі күрделі мәселелерді кеңінен қамтуға талпынысы және қазақ
халқының мәдениетін, шежіресін зерттеу барысында тарихи дүниетанымы қалыптасады.
Оның «Қазақ халқының тарихы» атты еңбегі XX ғасырдың басындағы қазақ халқының
тарихын зерттеуге үлкен үлес болып қосылды. Сонымен қатар, М. Тынышбаев
өлкетанушы ретінде Қазақстан территориясындағы ежелгі, ортағасырлық қалалардың
пайда болуы мен дамуы жайында тың деректер жинап, зерттеулер жүргізген. Соның
нәтижесінде «Қазақ-қырғыз тарихына материалдар», «Көксу үйіндісі және Қойлық
қаласы», «Қызыл өзен үйіндісі және Баласағұн қаласы» еңбектері жарық көреді. Бұл
еңбектерінде Қазақстанның мәдени ошағына айналған ортағасырлық қалалардың
тарихтағы орнын баяндайды [2].
М.Тынышбаев 1925-1926 жылдары Қызылорда қаласының құрылыс-жөндеу
жүйесінің бас инженері болған тұсында, қаланың көркеюіне үлкен үлес қосады.
1926 жылы Жетісу губерниясы атқару комитетінің Жол бөлімінде еңбек етіп, өзін
білікті маман ретінде көрсете білді. 1927-1930 жылдары РСФСР Халық Комиссарлар
Кеңесінің (Совнарком) төрағасының орынбасары, Түрксіб құрылысы комитетінің
төрағасы Тұрар Рысқұловтың шақыруымен Түркістан-Сібір теміржолы құрылысында
қызмет атқарады. Оның кәсіби шеберлігі осы құрылысты салу кезінде анық байқалды.
Жер құрылысын жақсы білуінің арқасында теміржол құрылысының шығынын азайтты,
Түрксіб теміржолының бір жылдық мерзімде ерте аяқталуына септігін тигізді. Осы
салада жас ұлттық кадрлар дайындауда Мұхамеджан еңбек сіңірді [3].
Осыншама қыруар еңбегіне қарамастан есіл ер сталиндік қанды қырғынның
тырнағына ілінеді. 1932 жылы тұтқынға алынып, Воронежге жер аударылады. Айдауда
жүрген уақытта Москва – Донбасс теміржол салу құрылысында инженерлік жұмысты
атқарады. 1935 ж. көктем-жазы. Жер аударылу мерзімі аяқталып, елге оралады.
1935-1937 ж. Гурьев Қандыағаш теміржолы құрылысында жұмыс істейді.
1937 жылы М.Тынышбаев қайта тұтқынға түсіп, репрессияға ұшырайды. 1958 ж. 28
ақпан ҚазССР Жоғары Соты Тынышбаевтың қылмысы жоқтығы туралы шешім
қабылданып, ақталды.
2000 жылы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясына инженер
М.Тынышбаевтың аты берілді. 2001 ж. «Арыс» қорынан Тынышбаевтың шығармалар
жинағы жарияланды. Ол туралы зерттеулер жазылып, кандидаттық диссертациялар
қорғалды.
Қазақ елінің тарихында әр ғасырдың басы аласапыран оқиғаларға толы болды. Бұл
өз кезегінде тарих сахнасына ірі-ірі тұлғалар мен қайраткерлерді шығарып, түбірлі
өзгерістерге алып келіп отырды. Әсіресе, бұл ХХ ғасырдың басы айрықша
күрделілігімен, сансыз оқиғалардың сапырылысымен, ұлттық сананың оянуымен
ерекшеленді. Осы тұста қазақ даласында ұлттың ұранын көтеріп, қазақ баласын
азаттыққа бастаған бір шоғыр қазақ қайраткерлерінің ой-пікірі мен іс-әрекеті жарқырап
көрінді.
М.Тынышбаев жай ғана мекемелерге қазақ қызметкерлерді отырғызу, ісқағаздарын ұлттық тілде жүргізу емес, ғасырлар бойы отарлық езгі мен кіріптарлықта
болып ұлттық мемлекеттілігінен айырылған қазақ еліне, оның аяқасты болған ұлттық
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мүддесін қорғайтын, яғни жоғын жоқтап, қиюы қашқан шаруашылығы мен қамқоршысы
жоқ мәдениетіне сүйеніш қорған көздеген еді.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Тулбасиева С. М. Тынышбаевтың өмірі мен тарих ғылымына келу жолы //
А.Ясауи университетінің Хабаршысы, 2005, № 3, – Б.107-110.
2. Төлбасиева С. М.Тынышбаев – инженер-тарихшы // Қазақ тарихы, 2002, №1,– Б:
47-51.
3. Бүркітбай А. М.Тынышбаев. Қазақстан ұлттық энциклопедиясы. – Алматы, 2006.
8 том.–Б. 45-46.
4. Қозыбаев М. Тарих зердесі І-ІІ томдық. – Алматы: Ғылым, 1998.– Б. 5.
РЕЗЮМЕ
Калменов А.А., преподаватель
(г. Алматы,КазАТК им. М. Тынышбаева)
Сарбасова А.Б., преподаватель
(г. Алматы,КазАТК им. М. Тынышбаева)
Видный представитель движения алаш
В статье освещены труды исследования истории казахов М.Тынышбаева в начале
ХХ в. и сложный период борьбы за становление гражданства.
Ключевые слова: Түрксиб, десятина, земская стипендия, репрессия.
SUMMARY
A.A. Kalmenov, teacher
(Kazakh academy of transport and communication named after M. Tynyshbaev)
A.B. Sarbasova , teacher
(Kazakh academy of transport and communication named after M. Tynyshbaev)
Prominent prestovitel Alash movement
This article is written about M. Tynyshpaev's life and his works which reveal the history
of Kazakh people.
Keywords: Turksib, tithing, zemsk scholarship, repression.
УДК 329.15(510
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Аннотация: В данной статье автор дает анализ роли КПК в современном Китае. В
статье «Место и роль КПК в современном Китае» рассматриваются актуальные
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проблемы, существующие в Китае, а также внутри самой правящей партии, которые
могут представлять угрозу целостности страны и КПК. Вместе с тем, в работе
указываются те успехи, которые КНР смогла достичь под руководством компартии. В
конце статьи ставится вопрос, что из себя представляет КПК – авторитарную партию,
ограничивающую
свободу своим гражданам, либо же орган, защищающий и
представляющий народные интересы. В итоге делается вывод, что Коммунистическая
партия Китая все же играет большую и позитивную роль в жизни современного Китая.
Ключевые слова: Коммунистическая партия Китая, проблемы партии, место и роль
партии в стране, Китайская Народная Республика, Программа и Устав партии, цели,
успехи, пилотный проект, кадры, переобучение, анализ.
Китай с его бурно развивающейся экономикой, большой территорией, огромными
человеческими ресурсами вполне можно назвать одним из «китов», на которых держится
международный порядок и от которых зависит стабильность в мире. В связи с этим, все
процессы, происходящие в Поднебесной, вызывают большой интерес. Значительным
является вопрос о ее дальнейшем развитии, и о том сможет ли ее руководство достичь
поставленной перед собой цели, и к 2049 году вывести Китай в один ряд с развитыми
странами. Предвосхищая события, следует отметить, что многое будет зависеть от
последующих действий Компартии, которая является ядром политической системы
КНР. Ведь именно она играет определяющую роль в жизни государства и общества,
концентрируя в своих руках всю полноту власти. Ее статус был официально закреплен в
конституции страны, согласно которой КПК – это единственная организация, знающая,
куда и как вести китайский народ, и осведомленная о его истинных интересах. Однако в
свете масштабных изменений, происходящих как в мире, так и в Китае, данная
расстановка сил вызывает неоднозначную оценку места и роли Коммунистической
партии. Если одни позитивно отзываются о деятельности правящей партии и дают
оптимистические прогнозы, то другие, критикуют работу КПК и сложившуюся
политическую систему в Китае, рисуя ситуацию в стране и ее будущее в довольно
мрачных тонах. Как бы там ни было, оба мнения имеют ценность и должны быть
приняты во внимание, так как КНР добилась колоссальных успехов под руководством
Компартии, и в то же время пока еще существует множество нерешенных проблем,
способных свести на нет все плоды многолетних усилий государства.
Коммунистическая партия Китая была основана 1 июля 1921 года в Шанхае. В 1949
году в результате победы над вооруженными силами Чан Кайши, Компартия становится
у власти и образует Китайскую Народную Республику. С тех пор прошло не одно
десятилетие, но она по-прежнему остается доминирующим органом в государстве. В
своей работе партия руководствуется теорией марксизма-ленинизма, идеями Мао
Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина о строительстве социализма с китайской спецификой, а
также идеей Цзян Цземина о тройном представительстве, согласно которой КПК – это
представительство передовых производительных сил, передовой китайской культуры и
абсолютного большинства китайского народа. Конечная цель партии – осуществление
коммунистического общественного строя. Для вступления в партию необходимо быть
гражданином КНР, достигшим 18 лет, признавать Программу и Устав партии, иметь
желание состоять и активно работать в одной из ее организаций, выполнять ее решения и
вовремя уплачивать членские взносы. На данный момент членами КПК являются около
83 миллионов людей, что составляет приблизительно шесть процентов всего населения
Китая. К важным нововведениям можно отнести тот факт, что с недавних пор классовая
принадлежность при приеме в КПК перестала играть значимую роль. В результате чего
ее ряды пополнились частными предпринимателями и другими лицами, на которых
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раньше навешивали ярлыки. Для многих людей вступление в Компартию представляет
собой возможность сделать успешную карьеру, хотя, конечно, шанс взобраться на
«вершину Олимпа» больше у тех, кто имеет влиятельные связи и мощную поддержку.
К высшим органам КПК относятся Общенациональный съезд, Центральный
Комитет, Политбюро и Постоянный комитет Политбюро. Соответствующие партийные
комитеты функционируют на всех уровнях административного деления вплоть до
районов. Другими высшими органами КПК являются: Секретариат ЦК, Центральная
комиссия по проверке дисциплины, Военный совет ЦК КПК. Официально во главе
партии стоит Генеральный Секретарь. Съезд партии собирается раз в пять лет. В его
полномочия входят: заслушивание и рассмотрение отчета Центрального Комитета;
заслушивание и рассмотрение отчетов Центральной Комиссии по проверке дисциплины;
обсуждение и принятие решения по важнейшим вопросам партии; пересмотр Устава
партии; избрание Центрального Комитета; избрание Центральной комиссии по проверке
дисциплины. Хотя по уставу съезд партии является главной структурой КПК, он очень
обширный (состоит из более двух тысяч делегатов) и редко созывается, что мешает ему
играть реальную роль в принятии важных политических решений. Наряду с
Общенациональным съездом центральным руководящим органом КПК также является и
Центральный Комитет, который ведет работу партии между съездами. В ЦК КПК входит
политическая элита (205 постоянных членов) из числа самых влиятельных
руководителей страны. ЦК не инициирует политические программы, но любые
политические перемены не происходят без его одобрения. Члены Политбюро (25
человек) и его Постоянного комитета (7 человек) состоят в ЦК и избираются им. Оба эти
органа не многочисленны, но обладают огромной властью. Они принимают важные
политические решения и следят за их реализацией.
КПК имеет контроль над вооруженными силами, над назначением кадров в
политических институтах, вооруженных силах, государственных корпорациях,
общественных институтах, имеют контроль над СМИ и над судебными органами, и
органами внутренней безопасности. Чиновники высшего ранга на каждом уровне
государственной системы параллельно занимают ответственные посты в партии.
Партийные комитеты в свою очередь, внедрены в Госсовет, министерства и
государственные департаменты всех уровней. Согласно некоторым данным Компартия
обосновала свои комитеты в 590 тысячах деревень и 90 тысячах городских образований,
а ее ячейки присутствуют в 99 процентах учреждений, компаний и зарегистрированных
общественных организаций Китая. Подобный расклад гарантирует реализацию политики
партии и укрепляет ее влияние в стране.
Следует отметить, что практически никто не может оспаривать власть КПК, так как
в стране нет официальной оппозиции. Существующие восемь демократических партий
Китая проявляют лояльность по отношению к Компартии и не представляют угрозу ее
доминированию. Но, не смотря на это, положение КПК отнюдь нельзя назвать
безоблачным. Социальные, экологические и другие проблемы в государстве, а также
проблемы, существующие внутри самой партии, висят над ней словно «Дамоклов меч»,
грозя однажды сорваться и нанести удар по ее авторитету. Политика реформ и призывы
о том, что некоторые обогащаются первыми, имели большой успех. В результате страна
за короткое время вышла вперед по многим показателям. Но у этих преобразований была
и обратная сторона. Так, например, наметился огромный разрыв в темпах развития
регионов. По уровню жизни наиболее процветающая провинция опережает менее
развитую в 25 раз, а средний душевой доход городских жителей в 5-6 раз больше, чем у
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крестьян. Как отмечает В. Михеев, одной из важных проблем в Китае на сегодняшний
день является «социальное расслоение населения и концентрация богатства в руках
немногих при преобладании в социальной структуре общества людей малоимущих»
[1, с.77]. По некоторым данным в руках 7% богатых китайских семей сконцентрировано
30% всех денежных средств, в то время как 40% семей обладают менее 12%-ми. Остро
стоит и проблема трудоустройства. Стране необходимо каждый год обеспечивать 24
миллиона рабочих мест, принимать в городах 6 миллионов человек, приезжающих из
сельской местности, обустраивать 200 миллионов внутренних мигрантов. При этом
система социальной защиты граждан в государстве пока еще недостаточно развита.
Китай, по сути, богатая страна с бедным населением. Так как КПК опирается на
поддержку народа, то социальная напряженность может привести к ослаблению кредита
доверия, подтачивая, вместе с тем, подпорки на которых основана власть партии.
Репутации компартии также могут угрожать коррумпированность и моральное
разложение самих партийных функционеров. Во время 18-го съезда КПК теперь уже
бывший председатель КНР Ху Цзиньтао лично выступил с важным заявлением
относительно коррупции. В частности он отметил, что данная проблема «может
оказаться для партии смертельной и даже вызвать крах партии и государства» [2]. С этим
утверждением невозможно не согласиться. Коррупция – это болезнь, не позволяющая
государству развиваться, поедающая его изнутри, словно червь. Политолог Дмитрий
Выдрин комментируя итоги 18-го съезда КПК, говорит от том, что основным вопросом
на нем стала не смена руководства Китая, а борьба с коррупцией среди партийных
чиновников. «Сейчас в КПК идет интенсивный «мозговой штурм»: как отсечь чиновника
от соблазнов, при этом, не подтачивая его высокую мотивацию и даже страсть к
исполнению своих функций. Уже очевидно, что только лишь репрессивные меры здесь
не работают. Даже угроза смертной казни слабее «Мерседеса» и намного слабее
«Бэнтли». Поэтому в кулуарах, видимо, много будут говорить о том, как обеспечить
систему партийной селекции, отсева, воспитания, повышения иммунной стойкости
партийной элиты по отношению к очевидным маленьким и большим радостям
окружающего мира», – добавляет политолог [3]. В доказательство его словам по поводу
испытываемой некоторыми китайскими чиновниками слабости к материальным
ценностям, можно привести реальные цифры награбленного ими богатства. В
источниках говорится, что за пятнадцать лет (до середины 2009 года) приблизительно
восемнадцать тысяч коррупционеров из числа чиновников и сотрудников госкомпаний
нанесли ущерб стране в размере 123,6 миллиардов долларов. Одним из таких лиц
является бывший министр железных дорог Ли Чжицзюнь, который присвоил 125
миллионов долларов. Эти деньги он получал в качестве откатов от конкурирующих
компаний-подрядчиков. Говорят, что он содержал не менее десяти любовниц [4].
Согласно данным исследовательского центра Госсовета КНР за 2006 год, 91% наиболее
богатых людей в стране имеют родственные связи с высокопоставленными
чиновниками. Как правило, они живут в роскошных апартаментах, ездят на автомобилях
класса люкс, обучают детей в лучших учебных заведениях мира, отдыхают в
первоклассных курортах за границей. Такая картина благоденствия резко контрастирует
с жизнью большинства простых граждан Поднебесной, что не может вызывать у
последних возмущения.
Но китайские лидеры трезво понимают сложность ситуации, и стоит отметить, не
сидят сложа руки. В связи со всеми вышеперечисленными проблемами, КПК как
правящая партия и как партия, представляющая интересы всего китайского народа, ведет
активную работу и предпринимает всевозможные меры для того, чтобы обеспечить
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социальную справедливость в стране, установить дисциплину внутри партии и улучшить
моральный облик ее членов. Компартия еще при «четвертом поколении» руководителей
провозгласила лозунг «Брать человека за основу», согласно которому в качестве цели
экономической политики должен выступать не рост экономики как таковой, а решение
социальных задач. Партией была поставлена цель изменить модель экономического
роста, сделать его «интенсивным, инновационным, ресурсосберегающим и социально
ориентированным»[5, с.65]. Накануне 92-й годовщины создания КПК, во время своего
вступления на заседании, посвященном вопросам деятельности кадров, Генеральный
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин определил новые критерии оценки работы чиновников.
Согласно этим критериям теперь внимание будет больше направлено не на
экономические показатели, а социальные. То есть, как следует понимать, оценивая
результаты деятельности главы того или иного региона, будут учитывать не только
насколько выросла экономика этой местности, а то каков уровень развития общества,
каково социальное благополучие и состояние окружающей среды [6].
Что же касается внутрипартийной дисциплины и нравственного воспитания членов
КПК, то здесь тоже разворачивается масштабная кампания. Как уже упоминалось выше,
борьба с коррупцией была поставлена государством во главе угла. Лидеры партии не
ограничиваются предупреждениями в адрес нарушителей, а переходят к действенным
мерам. Так были уволены, либо арестованы десятки чиновников. Одним из недавних
примеров того, что руководители Компартии не желают мириться со злоупотреблениями
государственных служащих стал приговор Бо Силая, оглашенный в сентябре 2013 года.
Суд города Цзинань приговорил бывшего известного политика к пожизненному
заключению. Подобное решение власти объясняют тем, что «никто не может стоять
выше закона».
Компартия также внедряет пилотные проекты по «перевоспитанию» партийных
кадров. Партийный комитет в провинции Чжэцзян в Восточном Китае, в результате
реализации данного проекта, исключил из партии 55 человек за несоответствие
партийным нормам, еще 430 человек получили строгий выговор и должны пройти
«переобучение». Профессор политического департамента Партийной школы при ЦК
КПК Лю Сухуа отмечает, что подобные меры служат наглядным примером для того,
чтобы чиновники задумались и улучшили свое поведение [7].
На одном из заседаний Политбюро КПК, прошедшем в июне 2013 года, партия
заявила о своих намерениях искоренить практику использования знакомств и связей для
продвижения по службе, распространенной среди некоторых партийцев. Также там были
рассмотрены такие вопросы как улучшение теоретического обучения, повышение
навыков написания статей и усиление эффективности встреч различного уровня;
контроль за расходами официальных лиц на зарубежные поездки, транспорт и
официальные приемы; предотвращение вымогательства официальными лицами взяток и
отказ последних от получения престижных членских билетов или предоплаченных карт;
запрет на проведение ненужных празднеств, форумов, международных конференций и
на строительство больших правительственных зданий [8]. С тех пор в Китае борьба с
излишествами набирает все большие обороты. Недавно глава городской администрации
Китая, член КПК был отправлен в отставку из-за роскошной свадьбы своего сына, на
проведение которой было потрачено 250 тысяч долларов. Чиновники даже лишаются
красных ковровых дорожек и цветов во время визитов, дорогих блюд и спиртного во
время банкетов. Активными помощниками власти в отслеживании живущих не по
средствам госслужащих становятся простые граждане, которые выкладывают всю
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информацию в социальных сетях. И это, скорее всего, не предел. Можно предположить,
что КПК и дальше продолжит предпринимать меры по сохранению своего авторитета и
влияния.
Задаваясь вопросом о месте и роли КПК в современном Китае, хочется все же
узнать, что из себя представляет этот орган. В какую сторону перевешивают чаши весов:
в ту, где Компартию критикуют за монополизацию власти, отсутствие прав и свобод
человека, гражданского общества в Поднебесной, за нежелание развивать принципы
демократии в западной интерпретации, за отсутствие и преследование оппозиции и
другие «грехи», либо в ту, где КПК представлена как партия, защищающая интересы
всего китайского народа и ведущая страну к светлому будущему? Пожалуй, стоит начать
с того, что в Компартии и в целом в политической системе Китае, действительно, есть
недостатки. Однако современные реалии показывают, что недостатки есть во всех
системах. Даже в развитых демократических государствах существует множество
проблем. И там есть люди, живущие в нищете, и там нарушаются права человека, и там
коррупция разрастается как ядовитый плющ. Поэтому следует подойти с другого бока и
проанализировать, какие позитивные сдвиги происходят в КНР, что конкретно партия
сделала для страны и ее граждан. В процессе поиска результатов деятельности КПК,
можно наткнуться на следующие факты: за тридцать лет экономика Китая выросла почти
в десять раз; согласно данным МВФ Поднебесная очень скоро станет крупнейшей
экономикой мира; если раньше Китай зависел от прямых иностранных инвестиций, то
сегодня он уже имеет шесть триллионов долларов золотовалютных резервов и фонд
народного благосостояния в размере 200 миллиардов долларов США, что превратило его
в инвестора [9,с.32.]; он уже обогнал США как производитель и как крупный
автомобильный рынок; он не отстает от других стран в плане инноваций и системы
образования; по некоторым данным Китай в ближайшее время обойдет Германию по
количеству выданных патентов; китайцы достигли большого прогресса в пилотируемой
космонавтике и полетах китайских аппаратов к Луне; КНР смогла обрести большой
авторитет на мировой арене, все важные решения по международным вопросам
принимаются при участии этого государства; Китай имеет огромный политический вес в
крупных международных организациях, таких как ООН, АТЭС, G-20, БРИКС, ШОС и
т.д. Список достижений можно долго перечислять.
В некоторых источниках, особенно в западных, часто встречается озабоченность по
поводу отсутствия политических свобод в Китае и затормаживания Компартией
политических реформ. Но редко кто задается вопросом – что большинство китайцев
думают об этом. Эксперт МГИМО Сергей Лузянин отмечает, что в менталитете нации
заложен принцип иерархичности и подчиненности, и поэтому КПК в глазах своего
населения выглядит «абсолютно правильным» [10]. Российский эксперт Алексей
Маслов, в свою очередь, считает, что в китайском обществе существуют рассуждения по
поводу того, не пора ли ввести демократические свободы, чтобы отрегулировать
некоторые проблемы в стране, но при этом там нет широких диссидентских тенденций и
большинством китайцев идеи свободы и демократии не востребованы [11]. Конечно,
сказанное не означает, что китайцам совсем не надо политических свобод. Человеку
нужен простор для его полноценной деятельности, он не может все время находится в
тисках бесконечных табу. Но в случае с Китаем хотелось бы заметить, что слепое
импортирование демократических ценностей и поспешные политические реформы не
желательны. Перед государством стоит грандиозная задача: к 2049 году достичь уровня
развитых государств. Для реализации этой цели необходимо обеспечить стабильность в
стране, чем и занимается КПК. Преждевременные демократические преобразования
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могут привести к потере Компартией своей власти, а значит и контроля над страной, и
как следствие к хаосу.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что роль Компартии в современном
Китае велика. Один тот факт, что Китай на сегодняшний день является второй
экономикой в мире и имеет большой политический вес на международной арене, сам
говорит за себя. История показывает, что не может быть сильной экономики без
сильного государства. Страна достигает мощи, когда механизмы внутри нее работают
эффективно и Китай тому яркий пример. КПК вопреки всему побила рекорды
долголетия. И это не случайное стечение обстоятельств, а умение партии своевременно
реагировать на различные вызовы и адаптироваться к требованиям времени.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Омурова Б.Н., Халықаралық қатынастар кафедрасының аспиранты
(Бішкек қ., Қырғыз–Ресей–Славян Университеті)
Қазіргі Қытайдағы Коммунистік партияның орны мен рөлі
Мақалада
компартияның
басшылығының
арқасында
Қытай
Халық
Республикасының жеткен жетістіктері туралы да айтылады. Мақаланың соңына қарай,
Қытай коммунистік партиясы – авторитарлық партияны көз алдыңа елестетіп, өз
азаматтарына еркіндікті шектетіп немесе халық мүддесін арашалаушы орган ретінде
көрсетіледі. Қорыта келгенде айта кететін жайт, Қытай коммунистік партиясы қазіргі
кезеңде Қытайда үлкен де жағымды рөл атқарады.
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Түйін сөздер: Қытайдың Коммунистік партиясы, партия мәселелері, елдегі
партияның орны мен рөлі, Қытай Халық Республикасы, партияның бағдарламасы мен
жарғысы, мақсаттары, табыстары, мамандар, қайта даярлау, талдау.
SUMMARY
B.N. Omurova - graduate student of Department of International relations
(Bishkek ,Kyrgyz-Russian Slovenian University)
Place and role of the Communist party in present China
The article «The place and the role of CCP in modern China» researches important
problems existing in China and inside the ruling party which can threat the state’s and CCP’s
integrity. Along with the problems the given work points out success of the state reached under
the communist party’s management. The main question given in the end of the article is “What
is CCP like? Is it an authoritarian party which limits citizens’ freedom or the body protecting
and representing people’s interests?” . The answer оf this question is shown in the conclusion
which underlines important and positive role of China’s Communist Party in the life of modern
China.
Keywords: Communist Party of China, the problems of the party, the place and role of the
party in the country, China, and the Constitution of the Party program, goals, success, the pilot
project, staff, retraining analysis.

ӘОЖ 950/959: 930
ОРТА ҒАСЫРДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІНДЕГІ ҚАЛАЛАР
ТАРИХЫ
Ш.Ө. Өнербаева, аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Мақалада Орта ғасырдағы Оңтүстік Қазақстан жеріндегі Ұлы Жібек
жолы бойындағы ортағасырлық қалалар тарихы туралы айтылады.
Түйін сөздер: Ұлы Жібек жолы, Лазурит жолы, Нефрит жолы, Дала жолы, Оңтүстік
қақпа, Базар дарбоза, Солтүстік қақпа, Бел дарбоза, Шығыс қақпа, Қарамұрт дарбоза.
Орта ғасырларда Оңтүстік Қазақстан өңірінде көптеген қалалар болды. Бұл қалалар
Ұлы Жібек жолының бойында орналасты. Ұлы Жібек жолы – жібек саудасына
байланысты «Жібек жолы» деп аталған. Ал «Ұлы» сөзінің оған қосылуы жолдың кеңбайтақ Шығыс өлкелері мен Батысты байланыстырып жатуынан. Сондықтан бұл «Ұлы
Жібек жолы» деп тарихқа енді.
Бұл жол – Еуразия халықтарының рухани мәдениетін дамытуда аса маңызды
қызмет атқарған. Ұлы Жібек жолы жайында қытай, грек, латын жылнамаларында, араб
саяхатшылары мен ғұламаларының жазбаларында, ХІІ-ХІІІ ғасырларда осы жол
тармақтары арқылы шығыс елдеріне саяхат жасаған еуропа миссионерлерінің де
жазбаларында сақталған. Көрнекті шығыстанушы В.В. Бартольд бұл туралы өз
еңбектерінде атап өткен [1]. Қазіргі кезде Қазақстан жерінің Ұлы Жібек жолы
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бойындағы қалаларына археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп, көптеген
архитектуралық ескерткіштер қалпына келтірілген. Бұл жайында монографиялар мен
көптеген мақалалар жарық көрді [2].
Жібек жолының басы Қытай жеріндегі Хуанхе өзенінің аңғарындағы аймақтан
басталады. Жібек жолы бойымен қатынастар мен зат алмасу байланыстары б.з.д. ІІІ-ІІ
мыңжылдықта басталған. Бұндай байланыстар Бадахшан тауынан лазурит (көк лағыл)
кені, ал Хотон аймағындағы Жаркент – Дарияның жоғарғы ағысынан нефрит (көк
минерал) кені ашылуына орай жолға қойылған. Бадақшаннан
шығарылған
лазурит
көптеген елдерге шығарылып жатты, ол І мыңжылдықтың ортасында Қытайға да
жеткізіле бастады. Орта Азия мен Орта Шығысты Жерорта теңізімен, Үндімен
жалғастырып жатқан «Лазурит жолымен» қатар дүниеге келген «Нефрит жолы» Шығыс
Түркістанды Қытаймен жалғастырды. Біздің дәуіріміздің І мыңжылдығының орта
кезінен тарих атасы Геродоттың жазбалары бойынша «Дала жолы» пайда болды. Бұл
жол Қара теңіз жағалауынан Дон жағасына дейін жеткен.
Жібек жолы тұрақты дипломатия мен сауданың күре тамырына біздің дәуірімізге
дейінгі ІІ ғасырдың орта шенінен бастап айналады. Бұл жол ІІ-V ғасырларда, егер
Шығыстан бастасақ, ертедегі Қытай астанасы Чаньниден басталып, Ланчжоу
ауданындағы Хуанхе өткеліне беттейді, одан әрі Нань-Шаньның солтүстік сілемдерін
қуалай Ұлы Қытай қорғанының батыс беткейіне «Яшма қақпалары заставасына» жетеді.
Ол жерде жалғыз жол Такла-Макан шөлін солтүстігі мен оңтүстігін орап өтіп, үшке
айырылады, солтүстік, орта, оңтүстік болып. Солтүстік тармағы Хами, Турфан,
Бесбалық, Шихо алқаптары арқылы Іле өзені бойына жетеді. Ортаңғы жол тармағы
Чаочаннан Қарашарге, Ақсуға және Ыстықкөлдің оңтүстік жағалауына жетеді. Оңтүстік
тармағы Дунхан, Хотон, Яркент арқылы Бактрияға, Үнді мен Жерорта теңізіне жетіп,
«Оңтүстік жолы» атанды. «Солтүстік жолы» Қашқардан Ферғанаға, одан әрі Самарқанд,
Бұхара, Мерв арқылы Сирияға жеткен [3].
Солтүстік бағыт Оңтүстік Қазақстанда Испиджаб қаласына келіп және екі тармаққа
бөлінген. Біреуі Орта Азияға қарай, екіншісі Түркістан арқылы Сырдарияның төменгі
ағысымен Батыс Қазақстанға шығып, Қара теңіздің солтүстік шығыс жағын айналып,
Еуропаға қарай барған.
Қытай деректеріне қарағанда б.з. I ғ. ортасында алғаш рет Қытай елінен Батыстағы
елдерге қарай жібек артқан керуендер жолға шыққан. Ал бұған жауап ретінде Қытайға
немесе Шығыс елдеріне қарай Жерорта теңізі жағасындағы елдерден, Таяу және Орта
Шығыстан, Орта Азиядағы елдерден әртүрлі тауарлар ағыла бастаған. Халықаралық
сауда жолдары арқылы Орта Азияның атақты асыл тұқымды жылқылары, Шығыс
елдерінен пілдер мен мүйізтұмсық, барыс пен арыстандар, аң аулауға және саятшылық
құруға қажетті құстар (қаршыға, бүркіт) сияқты сирек кездесетін жан-жануарлар сатыла
бастаған. Жібекті Халықаралық саудаға шығарғанымен, оны өндіру тәсілін Қытай
өкіметі өте құпия сақтаған.
VI–VII ғасырларда Қытайдан Батысқа Ферғананың үстінен өтіп баратын осы қысқа
қолайлы жолға қарағанда Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан жері арқылы өтетін жаңа жол
жандана түсті. Жолдардың бұлайша алмасуы біріншіден, Жетісуда Орта Азия арқылы
өтетін сауда жолын түрік қағандары қадағалап отырды, екіншіден, Ферғана жолы VII
ғасырда өзара қырқысулар салдарынан қауіпті жолға айналады, үшіншіден, түрік
ауқаттылары теңіздің арғы бетінен әкелінетін тауарларға құштар ірі тұтынушыларға
айналады [4].
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VII ғасырда Жібек жолының орталығы Жетісу, астанасы Суяб қаласы болған Батыс
Түрік қағанаты кезінде гүлденіп, Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан қалаларындағы
феодалдық мәдениеттің өркендеуінде маңызды рөл атқарды. Жетісуда бұл Жол талай
қалалардың қалануына, Қазақстанның Оңтүстігінде тікелей осы жолдың ұзына бойында
тұрған немесе онымен сауда-сараптарымен байланысып жатқан қалалардың тез өсіп
үлкеюіне септігін тигізді.
Өзара талас-тартыстар мен соғыстар, Қытайда теңіз жолдарының игерілуі XIV
ғасырда бұл жердегі қалалық мәдениетті тұйықтатып, күйреуге жеткізген. Ал бұған
дейін Орта Азия, Оңтүстік Қазақстан, Жетісу арқылы өтетін бұл жолдан керуен арылған
емес.
Ұлы Жібек жолы және оның бойындағы қалалар туралы алғашқы мәліметті біз
будда діндары Сюань-Цзяннің қолжазбаларынан білеміз. Ол 629 жылы буддизмді тарату
мақсатымен Орта Азияны басып Үндістанға дейін барып, кейін сол жолмен қайтып
оралған. Ол қолжазбасында Ыстықкөл, Тоқмақ, Мерке, Әулие Ата, Шымкент арқылы
Ташкентте болғандығын жазады.
Ұлы Жібек жолы бойында Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан жерінде көптеген
Қазақстанның қалалары пайда болды. Қазақстанның оңтүстігінен 225 қала орны
табылды: Буддухкет, Испиджаб, Отырар, Шауғар т.б. Жетісудің оңтүстік батысында 27
қала болған: Тараз, Құлан, Атлах, Жамукет, Мерке т.б. Жетісудың солтүстік шығысында
ІХ-Х ғасырларда 70 қала болған.
Оңтүстік Қазақстандағы ең ірі және сауда, діни орталық болған қала – Испиджаб
(Сайрам) қаласы. Бұл қалада 1103 жылы атақты ақын, суфий Қожа Ахмет Ясауи дүниеге
келген. Анасы Қарашаш-ана мен әкесі Ибрахим-ата мазарлары осы күнге дейін қазіргі
Шымкент қаласының маңындағы осы Сайрам қалашығында сақталған, мемлекет
қамқорлығында.
Алғаш рет қазақ даласына араб мәдениеті осы Сайрам арқылы ауысқан. Мұсылман
дінінің қазақтарға таралуы да осы қалаға тікелей байланысты. 840 жылы Испиджабты
араб қолбасшысы Нух ибн-Асад басып алып, оның халқын мұсылман дініне кіргізеді.
Сайрам ертеректе буддизмді таратушы орталық болса, енді ІХ ғасырдан бастап ислам
дінін уағыздайтын орталыққа айналады. Араб жазуы да сол кезден бастап қолданыла
бастады. Бұл қала жөнінде араб тарихшылары Испиджабқа жұма қонған адам басына
сәлде орап шығады деген.
Қазақ жеріндегі ең базары мен мешіті көп осы Испиджаб-Сайрам қаласы болды.
Қала туралы деректер сонау VІІ ғасырдан белгілі. Сюань-Цзяннің қолжазбасында «Ақ
өзендегі қала» деп еске алынған. ІХ ғасырда Испиджаб атауы Махмуд Қашқаридің
деректері арқылы айқындала түседі. «Сайрам, – деп, жазды ол, – Испиджаб аталынып
жүрген ақ қаланың атауы. Оны Сайрам деп те атайды», – деген [5]. Қала Х ғасыр мен ХІІ
ғасырдың бас кезінде Қазақстанның оңтүстігіндегі ірі қалаға айналды. Қаланың
орталығы Медине деп аталды. Мединенің төрт қақпасы болды – Нуджкент, Фархан,
Шавкан, Бұқара қақпалары. Бұл қақпаларда шығыс пен батыс елдерінен келген тауарлар,
жергілікті жердің еті мен малының саудасы жүргізілген. Бұлармен қатар қаланың төрт
бұрышында да қақпалары болған. Оңтүстік қақпа – Базар дарбоза, Солтүстік қақпа –
Белдарбоза, Шығыс қақпа – Қарамұрт дарбоза, Батыс қақпа – Шымкент дарбоза деп
аталған. Қаланың 1700 рабады (керуен сарайлары) мен көптеген базарлары болған. Бұлар
Нахшебу, Самарқант, Бухара көпестерінің иелігінде болған.
Испиджаб ірі әкімшілік орталығы ғана болып қалған жоқ, өтпелі сауда орталығы
ретінде де маңызы жоғары болды. Түрлі елдердің саудагерлері осы қалаға тоқтап, сауда
жасайтын. Қала көпестері Балх, Мерб, Бухара, Хорезм көпестерімен бірге Бағдат
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базарларында сауда-саттық орындарын ұстады. Испиджабтан сыртқа тұтқынға түскен
құлдар, маталар, қару-жарақ, қылыштар, сондай-ақ мыс пен темір сатылатын. Алтын,
күміс, металл өндіруде қала маңындағы кен байлықтары оның даңқын талай жерге
апарды.
Қалада қолөнер кәсібі жоғары дәрежеде дамыды. ІХ-Х ғасырларда Испиджабта
және Оңтүтік Қазақстан жеріндегі басқа қалаларда да керамика, қыш кезе, шыны
ыдыстар жасаумен, ұсталық, зергерлік жұмыстарымен айналысты. Тибет емшілерінен
кем түспейтін дәрігерлер болды. Қала шеберлері мыстан құмыралар, әшекей, ұсақ-түйек
сақтайтын қобдишалар, шырақтар, киімдерге, қару-жарақтарға, аттың әбзелдеріне
әшекей бұйымдар жасады. Бұл нәзік те әдемі, мықты шеберлікпен жасалынған бұйымдар
жер бетінің көптеген елдеріне тарады.
Қала тұрғындары егіншілікпен де айналысып, қысқа жеміс-жидектер дайындап, ірі
қара мал ұстап, қолда қой өсірді. Қала өз теңгесін шығарды.
Сайрам халқының этникалық құрамы әртүрлі болды. Қалалықтар құрамында
иранша да, түрікше де сөйлей алатын ежелгі қалалық тұрғындар әулетімен бірге қалада
тұрақты отырықшылана бастаған көшпенділер де (қыпшақтар, кейіннен қазақтар) бар еді
және олардың саны тұрақты түрде өсіп отырған.
Испиджабтың гүлденіп көркеюі ХІІІ ғасырдың басына дейін, яғни Оңтүстік
Қазақстан, Орта Азия мәдениетінің өрлеу үстіндегі қарқынын күрт үзген татар-моңғол
шабуылына ұласқан оқиғалар болғанға дейін созылды. Қазіргі кезде Испиджабтың –
Сайрам аты Шымкент іргесіндегі ортағасырлық ірі қаланың қалдықтары қалған
қалашықта сақталған. ХІҮ-ХҮ ғ. Сайрамға жақын маңда орналасқан Шымкент қаласы
қауырт өсіп, бас қала рөлі бірте-бірте соған ауыса берді.
Испиджабтан шыққан керуендер шығысқа қарай бет алып, Шараб және Будухкент
қалалары арқылы Таразға барады екен.
Тараз – тарихқа VI ғасырдан белгілі. 568 жылы дәл осы жерде түрік қағаны
Византия императоры ІІ Юстинианның жіберген Земарх басқарған дипломатиялық
елшілігін қабылдаған. Тараз қаласы ең ірі саяси, экономикалық, мәдени орталық болған.
«Көпестер қаласы» деп аталған. Шығыс пен Батысты байланыстырған сауда жолы осы
Тараз қаласы арқылы өткен. X-XII ғасырларда дамудың жоғары дәрежесінде болды.
Өзінің биік құрылыстарымен, әдемі түзу көшелерімен, керуен сарайларымен, теңге
шығаратын сарайларымен, сауда және қолөнерімен әлемге белгілі болды. Қалада су
құбырлары мен моншалар жұмыс істеді. Керемет сәулет өнері үлгілері пайда болды.
Бұны біз Қарахан, Айша-бибі, Бабаджа-хатун мавзолейлерінен көре аламыз.
893 жылы арабтар Таразды жаулап алады. Қалада осы кезден бастап оның бұрынғы
сауда-саттық ісімен қатар исламды уағыздау, мешіттер, медреселер салу жұмыстары
қызу жүргізіледі.
Таразбен қатар Жамухат деген шаһар тұрған, ол да VI ғ. хатқа енген. Жамухаттың
жәдігерліктері Талас алқабында, Жамбылға таяу жерде, Талас өзенінің бойындағы
Михайловка селосына қарама-қарсы бетте жатыр, оның үйінділерін қазір Қостөбе деп
атайды. Алқаптың жазық жағында Атлах қаласы бар, 751 ж. оның түбінде осы араны
ықпалында ұстау үшін арабтар қытай әскерімен шайқасқан болатын. Тараздан таяқ
тастам жерде, Талас бойымен теріскейге қарай кететін сауда жолы үстінде Адақкет пен
Нуджикес қаласы тұратын. Талас алқабының таулы бөлігінде, сол сияқты Шелжі, Сұс,
Күл және Текабкет деген қалалар болған. Бұлар күміс кендеріне жуық жерден қоныс
тепкенді.
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Тараздан шыққан жол шығысқа, Құлан қаласына қарай асатын. Тараз бен Құлан
аралығындағы территория қарлұқтарға жататын. Құланға бара жатқанда жол Касрибас,
Күлшөп, Жолшөп сияқты қалалардан өтетін. Құланнан әрірек шығыста бір-бірінен
фарсақтай жерде Меркі мен Аспара қалалары болды. Сосын сауда керуендері Нұзкент,
Харраджуан, Жол қалаларына соғып өтіп, «түрік қағанының қыстағына» Қырмырауға
баратын. Қырмыраудан жол салдырып отырып, Жетісудың ең ірі қаласының бірі —
Науакентке (Қытайша Синчен) апаратын. Бұл екі атау да Жаңа қала деп аударылады.
Науакент түрік қағандарының сарайы және соғдылардың қаласы болған.
Испиджаб қаласынан батысқа шығатын керуен жолы Арыс бойындағы
Арсубаникетке, содан Отырар-Фарабқа иек артып, Сырдария бойымен жүріп, Арал
өңіріне барған.
Сырдарияны жағалай созылған керуен жолындағы ірі қалалар Отырар-Фараб пен
Шауғар болды. Отырар-Фараб атауы Арыстың Сырдарияға кұяр сағасындағы қираған
қаланың аты арқылы осы күнге дейін сақталып келеді. Фараб сөзі «арғы беттегі қала»
деген ұғым береді, ал мұның өзі Сырдария өзенінің арғы бетіндегі тұрған қала атауына
сәйкес келеді.
Отырардың пайда болуы біздің дәуіріміздің I ғасырына жатады, яғни, қазақ
жеріндегі ең бірінші дүниеге келген қала. Қазақстан территориясындағы сол кездегі ең
ірі қала болды, оның көлемі 2000 гектар жерді алып жатты. Қалада су қоймалары,
арықтар, бау-бақшалар мен су құбырлары болды. Қала халқына арналған моншалар
жұмыс істеді. Қалада құмыра, әйнек жасау, қолөнер, ұсталық пен зергерлік дамыды.
X-XII ғасырларда қала маңындағы жерлерде халық ірі суармалы егін шаруашылығымен
айналысты.
Отырар көптеген керуен жолдары тоғысқан жер еді. Бір жол осы жерден Шауғарға
кетсе, екінші жол – Сырдария өткелі арқылы Отырардан 20 км-дей қашықтықта
орналасқан Басиджа қаласына барды. Басиджа шығыстың көрнекті ғұламасы Әбу Насыр
әл-Фарабидің алтын бесігі болды. Әбу Насыр әл-Фарабидің әкесі осы қаланың билеушісі
болған. Жібек жолы одан әрі Сырдарияны жоғары бойлап, оғыз қаласы – Сүткент
арқылы Шашқа (Ташкентке), ал одан төмен қарай Жентке барады. Осы жерден жол
Қызылқұм арқылы Хорезм мен Үргенішке, одан Еділ жағалауы мен Кавказға кетеді.
Жібек жолының бұл бөлігі XIII ғасырда, яғни Еділдің төменгі ағысы сағасында
алтынордалық Сарай қаласы салынған кезде қатты жанданады.
Ұлы Жібек жолындағы Тараз, Испиджаб, Құланның тағдыры сауда керуендеріне
байланысты болса, Отырардың сауда керуендерінен бөлек жергілікті халық үшін
маңыздылығы жоғары болды.
Отырар – көшпелі дала тұрғындарының өз қаласы болған, өйткені қала қорғанының
ар жағында оларға жақын және түсінікті тілде сөйлейтін туыстары, достары, халқы
тұрған. Егер өткір семсерлер айқасса, зуылдаған садақтар оғы атылса, сарайлар мен жер
үйлер өртенсе, онда көшпелілер үшін де, қала тұрғындары үшін де қауіпті жаудың
келгені еді [6]. 1219 жылы моңғол шапқыншылығына байланысты қала халқы 6 ай бойы
ерлікпен қорғанады. Моңғолдар талқандағаннан кейін, қала өмірі бұрынғы дәрежесіне
көтеріле алмай бірте-бірте елсіз төбеге айналады. Қазіргі кезде Отырар төбеге көптеген
археологиялық жұмыстар жүргізілген, жанынан Отырар музейі ашылған. Кеңес дәуірі
кезінде Отырарды қазақтың белгілі археологы Кемал Ақышев жан-жақты және толық
зерттеп, көптеген ғылыми еңбектер жазды.
Отырар маңында, X ғасырда Отырардың көгал алқабында болған басты қаланың
бірі – Кедер. Ол «әр елден келген көпестер мекені» ретінде белгілі.
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Шауғар қаласы VIII ғасырдағы деректерден белгілі, ол осы күнгі Түркістан
маңындағы қираған ескі Шайтөбе қаласына сәйкес келеді. Шауғар атауы «Қаратау
қаласы» деген мағына береді, ал бұл Қаратау бөктерінде орналасқан қалаға сайма-сай
келеді. Түркістанмен қарайлас Шауғарға жақын маңнан Яссы қаласы ірге тепті. Бұл ұлы
жиһангер Әмір Темірдің бұйрығымен моласының басына мазар (мавзолей) орнатылған
атақты ақын Қожа Ахмет Ясауи өмір сүріп, өз ілімін уағыздаған қала еді.
Жібек жолы Шауғардан оғыздың астанасы болған Янгикентке (Жаңакент) баратын.
Жол бұл жерден де Қызылқұм арқылы Хорезмге, одан әрі Поволжье мен Кавказға
баратын.
Сыр бойындағы XIII ғасырдағы ірі қалалардың бірі, оңтүстік-батысқа таман
орналасқан Сығанақ қаласы болды. Ол қазіргі Қызылорда облысының Жаңақорған
ауданында орналасқан. Бұл қала туралы алғаш рет Х ғасырдағы жазба деректерде
айтылған. XI ғ. ғұлама ғалым, түркі тілінің маманы Махмұт Қашқари өзінің «Түркі
тілінің сөздігі» еңбегінде жазып қалдырған. Ол Сығанақ қаласын оғыз қалаларының
ішінде атап өткен [7]. Бұл қаланы әр жылдары көптеген ғалымдар зерттеген. 1862 ж.
П.И. Лерх, 1906 ж. И.А. Костанье, 1947 жылы А.Н. Бернштам басқарған археологиялық
экспедиция зерттеулер жүргізген.
XIII ғасырда оңтүстік-батысқа таман орналасқан Сығанақ қаласы қыпшақ
мемлекетінің орталығы болды. 1929 ж. А.Ю. Якубовский «Развалины Сыганака»
еңбегінде толық мағлұмат беруге тырысқан. ХХ ғасырдың 70 жылдары К.Ақышев пен
К. Байпақов Сығанақ жерінде болып, көптеген зерттеулер керек екенін айтты [8].
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Мәдени мұра» бағдарламасының негізінде қазіргі
таңда Сығанақ қаласының орнында археологиялық зерттеулер қолға алынуда, ашық
аспан астында музей ұйымдастыруға көптеген жағдайлар жүргізіліп отыр.
1219-1220 жылдары Жошы бастаған моңғолдар Сығанақ қаласын 7 күн бойы
шабуылдап, қиратқан. XIII ғасырдың 2 жартысында қала қайта жөнделе бастаған. Ол
Сырдария өңіріндегі ірі саяси және экономикалық орталыққа айнала бастайды. Көптеген
қоғамдық ғимараттар, мешіттер салынды. Сығанақ қаласын билеу үшін Темір XIV
ғасырда көптеген әрекеттер жасайды. Бұл тұста оған Тоқтамыс хан көмектеседі. Әмір
Темір Тоқтамысқа қолдау көрсетіп әскер беріп, Сырдарияға айдап салды [9].
XIII-XVI ғасырлардағы Сығанақ қаласының ірі сауда орталығы ретінде
халықаралық және жергілікті маңызы зор болды. Қалаға Мауереннахрдан, Қашқардан,
Түркістан тағы сол сияқты қалалардан сауда керуендері келіп, тұрмысқа қажетті керекті
заттар әкелініп отырды. XIV-XVI ғасырларда Сығанақ қаласы Түркістан қалалары
ішіндегі саяси-әкімшілік, сауда айырбас орталықтары ретіндегі ең ірі қалалардың бірі
болып саналды.
XIV ғасырдың алғашқы кезінен бастап Сасыбұқаның кезінде (1309-1310) Ақ
Орданың астанасы болған. Қаланы кейіннен Ерзен хан (Сасыбұқаның баласы) билейді.
Ерзен хан билеген тұста Сығанақ қаласы дәуірлей бастайды. Қалада мешіт-медреселер,
тұрғын үй-жайлар салғызған. Ерзен хан аса бір ақылды, дана адам еді. Ол мұсылманша
өмір сүріп, діни қайырымдылық ұйымдар құрған. XV ғасырда Сығанақ өзінің саяси және
экономикалық маңызын жоғалтпай, Дешті қыпшақта бірін-бірі ауыстырған
билеушілердің астанасы болады. 1446 жылдан бастап қала «Көшпелі өзбектер»
мемлекетінің құрамына кіріп, астанасы болған. Әбілхайыр хандығы ыдырағанға дейін
өзінің мәртебесін жоғалтпаған. Ибн Рузбиханның жазуы бойынша Әбілхайыр хан 1468
жылы осы Сығанақтың жанында жерленген. Оның сипаттауы бойынша, хан күмбезі өте
биік және күшті безендіріліп жасалған. Бұл кесенені зерттеушілер көк-кесене мавзолейі –
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Әбілхайырдың қабыры деп айтады. XV ғасырдың 20 жылдарынан бастап XVI ғасырдың
соңына дейін Қазақ хандығы мен Мауреннахр арасындағы ұзаққа созылған күрестер мен
Ұлы Жібек жолы тармақтарының аймақ территориясында маңызын жоғалтуы Сығанақ
қаласының бұрынғы күш-қуатынан айырылуына себеп болады.
Сығанақ қаласы мен оның төңірегіндегі елді мекендер аймақ пен Дешті Қыпшақ
арасындағы этникалық байланыстарда үлкен маңыз атқарды. Бұл қаланың қолайлы
жерде орналасуы, саяси-әкімшілік, экономикалық маңызына орай билеушілер қуатты
бекініске айналдырды. Оны мына оқиғалардан байқауға болады.
Сығанақ қаласы өзінің пайда болуынан бастап ірі саяси оқиғаларды бастан өткізді.
Ол өзінің тарихында қаңлылардың, Қыпшақ хандығының (XI-XII ғ.), Ақ Орданың (XV),
Қазақ Ордасының (XVI) астанасы болған. XV-XVI ғ. Қазақ хандығы үшін экономикалық,
саяси-әкімшілік орталық, әскери-тірек пункті ретінде ерекше маңызды болып саналады.
Дала халқының Отырар рухани орталығы болса, Сығанақ саяси орталығы болған,
дала халқының өмірі осы екі қаламен тығыз байланысты болған.
Сонымен, қорыта келсек, қалалардың дамуына Ұлы Жібек жолының әсері жоғары
болған. Орта ғасырда Қазақстан өзінің қалалары арқылы әлемдік қарым-қатынастан
тысқары қалмай, Еуропа және Азия елдерімен Жібек жолы арқылы сауда жасасып,
байланысын үзбеген.
Өзара талас-тартыстар мен соғыстар, Қытайда теңіз жолдарының игерілуі XIV
ғасырда бұл жердегі қалалық мәдениетті тұйтықтатып, күйреуге жеткізген. Ал бұған
дейін Орта Азия, Оңтүстік Қазақстан, Жетісу арқылы өтетін бұл жолдан керуен арылған
емес. Қазіргі кезде Қазақстан және Батыс елдері мен Солтүстік елдері үшін Ұлы Жібек
жолының маңызы ерекше. Ұлы Жібек жолы – Шығыста Қытай империясынан басталып,
батыста Рим империясында аяқталды. Ұлы Жібек жолы 2 мың жыл бойы өмір сүрген.
Бұл әлем тарихында дара, ерекше құбылыс болды, Тынық мұхит пен Атлант мұхитының
арасындағы көптеген халықтарды біріктіреді. Жібек жолы деген ат толық мағына
бермейді. Жібек пен сауда жасау б.з.д. ІІ және б.з.д. І мыңжылдықта ғана болды. Ұлы
Жібек жолы осы жолдың бойындағы қалаларға әртүрлі сауда, мәдениет, көптеген
жаңалықтар мен жаңа ойларды таратты, Еуразиядағы көшпенділер мен отырықшы
халықтардың дамуы мен өркениетті жолы болды.
Жібек жолының Оңтүстік Қазақстан жерін басып өткен жолындағы қалалардың
дамуы мен оның бұтақтарының жалпы бағыты осындай болған.
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РЕЗЮМЕ
Унербаева Ш.У., старший преподаватель
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История средневековых городов Южного Казахстана
В статье описаны средневековые города в Южном Казахстане и роль Великого
Шелкового пути в их развитии.
Ключевые слова: Великий Шелковый путь, Лазуритовая дорога, Нефритовая
дорога, Степная дорога, Южные ворота, Северные ворота.
SUMMARY
Sh.U. Unerbaeva - senior teacher
(city Almaty, Kazakh State Women’s Teacher Training University)
The history of the medieval citiesof the of southern Kazakhstan
In this article have been describes the medieval town sin southern Kazakhstan and the role of
the Great Silk Road in their development.
Keywords: Great Silk Road, Azure road, Jade road, The Steppe road, The SouthernGates,
The Northern Gates.

ӘОЖ 94(574)
ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ТАЛҒАР ҚАЛАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТІ
М.Д. Рахимжанова, оқытушы
(Алматы қ.,Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
А.А. Берікболова, студент
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Талғар қалашығының тарихы терең зерттеліп, бұл өлкенің орта
ғасырлық Қазақстан тарихындағы қалалық мәдениеттің ең үлкен орталығы болғандығын
танып білу қолға алынған және дәлелденген. Зерттеулер мен деректер негізінде Талхир
қалашығының 70-жылдардың екінші жартысынан бастап Ә.Х.Марғұлан атындағы
Археология институтының Т.В.Савельева жетекшілік ететін экспедициясы ғылыми
зерттеу жүргізді. 1994 жылдан бері қазба жұмыстарына америкалық ғалымдар,
Германия, Жапония, Израиль зерттеушілері де дәлелдеп зерттеген. Ежелгі Талхирдің
орнында көп жылдар бойы зерттеу жұмыстары жүргізіліп келеді. Олардың қатарына
археологтар ғана емес, сонымен бірге эколог, геоморфолог, топырақтанушы,
полиоботаник, палеозоологтар да тартылған. Қала тұрғындары сауда, қолөнермен қоса
ауыл шаруашылығымен де, аңшылықпен де айналысқаны назарға алынған.
Түйін сөздер: Талхир (Талхиз), қалалық мәдениет, тұрғын үйлер, қазба байлықтар,
зерттеу жұмыстары, шаруашылығы.
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Ежелгі Талхир қалашығы Алматыға таяу жерде орналасқан Талғар қаласының
оңтүстігінен, жағалаулары тіп-тік келген, арнасы толы, ағыны қатты, күндіз-түні
гүрілдеп ағып жататын өзеннің жанынан табылған. Бұл өзен Талғар деп аталады.
Қаланың аты сол өзеннің атауынан шыққан. Іле Алатауының биік шыңы да солай
аталады. Оның алыстан көз тартатын ақбас шыңдарын ежелгі Жібек жолынан, яғни
қазіргі күні оның орнын басқан Алматыны Қазақстанның солтүстік-шығыс
облыстарымен және Қытаймен жалғастыратын автомобиль магистралінен солтүстікке
қарай 100 км қашықтықтан байқауға болады. Енді осы Талғар қаласының маңынан, тау
шатқалының шыға берісіндегі оң жағалаудан аршылып алынған ежелгі қаланы картадан
іздеп көрелік. Назарымызды Талхир (Талхиз) атауы бірден өзіне тартар еді. Бәрінен
бұрын оның дыбыстық құрамы бізге жақсы таныс, Талғар сөзімен үндес, ұқсас [1].
Ежелгі Талхирдің орнында көп жылдар бойы зерттеу жұмыстары жүргізілді.
Мұндағы археологиялық жұмыстарды, алдымен Абай атындағы Қазақ педагогикалық
институтының (қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті)
И.И. Копылов басқарған экспедициясы қолға алып, 70-жылдардың екінші жартысынан
бастап Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының Т.В. Савельева жетекшілік
ететін экспедициясы атқарды. 1994 жылдан бері қазба жұмыстарына америкалық
ғалымдар, Германия, Жапония, Израиль зерттеушілері қатыстырыла бастады. Олардың
қатарына тек археологтар ғана емес, сонымен бірге эколог, геоморфолог,
топырақтанушы, полиоботаник, палеозоологтар да тартылған. Ежелгі елді мекендердегі
қазба жұмыстардың қаншалықты маңызды екенін ескерер болсақ, бұл түсінікті. Өйткені
көне ескерткіштерді зерттеу – өте қиын да, жауапты іс. Сондықтан да мұндай жұмыстар
түпкілікті әрі кешенді түрде жүргізілуі тиіс. Мысалы, қазба кезінде табылған
жануарлардың сүйектеріне қарап, қалалықтардың қандай мал ұстағанын,
палеозоологтар, қалашықтар мен оларға жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындары
бақшаларында не өсіріп, қандай шаруашылықпен айналысқанын палеоботаниктер
зерттейді. Палеосейсмологтар болса, қала өміріне ылғи да өз кесапатын тигізіп отырған
табиғат апаттарынан, зілзала зардаптарынан қалған іздерді (қала орнын аршу кезінде жер
сілкіністері болып тұрғаны анықталды), олардың әсерін тексереді.
Көп жылдарға созылған осындай қазба жұмыстарының барысында Талғардың
жалпы көрінісімен қоса қаланың салыну жоспарын, тұрғындарының өмір салты мен
немен шұғылданғандарын, тұрғын үйлер мен қорғаныс құрылыстарын, олардың
тұрмысқа қажетті жағдайлармен жабдықталуын, сумен қамтамасыз етілуінің сипаттарын
ашуға мүмкіндік туды. Кәсіпкерлер шеберханаларының қалдықтары мен қыштан,
темірден, қоладан, шыныдан жасалған бұйымдардың арқасында көзешілік, ұсталық,
зергерлік сияқты кәсіптердің даму деңгейі анықталды. Сондай-ақ Талхирдің X-XIII
ғасырларда Иранмен, Қытаймен, Орта Азиямен, Үндістанмен, Жапониямен жасаған
халықаралық байланыстары айқындалды.
Тарихи деректерге үңілсек, осы өңірде б.з.д. VIII-III ғасырларда сақ тайпаларының
одағы қалыптасқан. Олар б.з.д. IV ғасырда Жетісуда өз мемлекетін құрған. Кейінірек,
б.з.д. III ғасырда бұл мемлекетті б.з. V ғасырына дейін өмір сүрген ежелгі үйсіндер
мемлекеті алмастырады.
Ежелгі сақтардың мәдениеті туралы Есік обасында жерленген атақты Алтын
адамнан, ал сақтар мен үйсіндердің тұрмыс салты жайлы Талғар маңындағы
қоныстардың қазбасынан білеміз. Оған қоса олардың көшпелі мал шаруашылығымен
айналысқандары, бидай, тары, арпа дақылдарының бірнеше түрін өсіргендері, егістерін
арықтар арқылы суғара білгендері де анықталды. Талхир қала ретінде, шамасы, осындай
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қоныстардың бірінде б.з.VIII ғасырында пайда болып, X-XIII ғасырларда гүлдену шегіне
жеткен [2].
Қазба жұмысы барысында қаланың ортаңғы бөлігінде 6 қазба орны мен
қалашықтың орны анықталған.
1. Қазба жұмысы барысында (1970 ж.) 13,5х8,5 м (115м2) өлшемімен қалашықтың
орталық бөлігінің батыс бұрышы анықталған.
2. Қазба жұмысы кезінде (1970 ж.) 12х16м өлшемде алдыңғыдан 120 м солтүстікшығысқа қарай қаланған.
3. Қазба жұмысы барысында (1987 ж.) 123м2 (12,7х9,7) көлемде оңтүстік
батыстағы бұрыштағы мұнараның жанына және іштей оңтүстік-шығысына қамал
қабырғасымен қиыса қаланған.
4. Қазба жұмысы кезінде Талхирдің жалпы көрінісімен қоса қаланың салыну
жоспарын, тұрғындарының өмір салты мен немен шұғылданғандарын, тұрғын үйлер мен
қорғаныс құрылыстарын, олардың тұрмысқа қажетті жағдайлармен жабдықталуын,
сумен қамтамасыз етілуінің сипаттарын ашуға мүмкіндік туды.
5. Қала бір-бірімен қиылысатын көшелер арқылы тор жасап, кварталдарға
бөлінген. Әр кварталда 12-14 үй-жай болған. Олардың өзі тар көшелер арқылы өзара
байланысып жатқан. Мұндай кварталдарда, сірә, туысқан адамдар тұрған болуы керек.
6. Үй-жайлардың өздеріне тән белгісі, құрылымы болған: олар үйдің өзінен және
ауласынан құралған. Ауланың үлкен-кішілігі үй қожасының тұрмыс жағдайына,
дәулетіне байланысты. Өйткені қалада қай уақытта да жер қымбат екені белгілі.
Осындай үй-жайдың бірін сипаттап көрейік. Бұл үй кварталдың бұрышында орналасқан.
Мұқият назар салған адам ертедегі әрбір үйдің екі бөліктен тұратынын байқауына
болады. Оның кіші бөлігі – тұрғын-жай да, үлкені – шаруашылыққа және мал ұстауға
арналған қора-жай. Тұрғын-жай мен мал қораға кіретін есіктер бөлек, әрі бір-бірінен
алшақ орнатылып, әр жаққа қаратылған. Мал қораның есігі бірден үлкен көшеге шығуға
және малды жайылымға, суға айдап баруға қолайлы болу үшін оңтүстікке қарай
ашылған. Тұрғын-жайға кіретін екі есік батысқа қараған. Олар квартал ішіндегі тар
көшеге шығуға ыңғайлы.
Талхирдің тұрғын кварталдарында қатты қыстың өзінде суық онша білінбейтін
болған. Өйткені қалың, биік қамал қабырғалары мен тар көшелер жел өткізбейтіндей
етіп салынған.
Үй-жайдың қабырғаларын көтеруге, негізінен, кірпіштер мен ірі-ірі жұмыр тастар
қолданылған. Оның төменгі бөлігін, іргесін биіктігі шамамен қабырғаның бүкіл
биіктігінің үштен біріндей етіп, жұмыр тастардан қалап, топыраққа тереңдете ендірген.
Бұл қабырғаның берік және үйдің табиғи апаттарға төзімді болуын ойластырғандарын
байқатады. Сондай-ақ қыста суықты, желді жібермей, жылыны ұстап тұру үшін де оның
пайдасы ескерілген.
Үй қабырғасының жоғарғы бөлігін кірпіштерден өріп шығарған. Мұндай кірпіштер
лай-балшықтан құйылып жасалған. Іргені қалайтын жұмыр тастарды бір-бірімен
байланыстырып, қиюластырып бекіту үшін де осы лай балшықты қолданған. Үй ішіндегі
бөлмелерді бөліп тұратын ішкі қабырғалар да сондай кірпіштерден қойылған. Қабырға
құрылысының беріктігін, төзімділігін арттыру, жер сілкінісінен қорғану мақсатында
оның ара-арасын ұстату үшін әбден шайыр сіңген, қанша жыл тұрса да шірімейтін, ТяньШань шыршасын бірге қалаған.
Үйдің тұрғын-жай бөлігінің төбесі шатырмен жабылған. Мұның, әсіресе, жауыншашын көп түсетін таулы аудандарда маңызы зор болған. Шатырға негізгі тіреуіш
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ретінде үйдің сыртқы қабырғалары пайдаланылған. Ол үшін қабырғаның жоғарғы
кемерінен ойықтар жасалады немесе қабырғаның үстіңгі жиегін бойлай қима ағаштардан
шатырды бекітетін жақтаулар орнықтырылады. Ойыққа не болмаса қабырғаның
үстіндегі қорапқа диаметрі 14-20см болатын белағаштар көлденеңінен бастыра
қондырылады.
Тұрғын-жайдың биіктігі орташа есеппен 3 метрге жетеді. Көлденең белағаштар
бекітілгеннен кейін оның үстіне диаметрі 6-10 см қадалар тігінен орнатылады.
Осылайша, үй шатырының шарбақ «торы» – қаңқасы тұрғызылады. Содан кейін оны,
алдымен, бірнеше қабат қамыстармен немесе ағаш бұтақтарымен жабады, одан соң
құрғақ шөп төсейді, ең сыртынан күл араласқан балшықпен сылайды. Тегіс етіп
жасалған мұндай шатыр еріген қар мен жаңбыр суын өткізбейтін болған.
Мал ұстайтын қоралардың төбесі жайпақ, тегіс әрі жеңіл етіп жасалған. Әдетте
олар тек шөппен немесе қамыс, сабанмен жабылған.
Ортағасырлық Талхир қаласында сол кездің өзінде тұрмысқа қажетті барлық
жағдайлар жасалған. Тұрғындардың өмір сүру дәрежесі біршама жоғары болған.
Мәселен, археологтардың анықтауынша, оның басты көшелеріне тас төселіп, қыш
құбырлар арқылы қалаға ауыз су келіп тұрған. Пайдаланылған су арнайы жасалған
құдықтарға жеткізіліп, қаланың сыртына шығарылып отырған.
Талғар қаласы өз заманында халықаралық және жергілікті сауда орталығы ретінде
де кеңінен дамыған. Сауда қалалықтар мен ауыл тұрғындарының өмірінде маңызды рөл
атқарған.
Қалада тұратын қолөнершілер қыштан, мыстан ыдыстар, алтын, күміс, қоладан
әшекей заттар жасап, темірден балта, пышақ, қазан, есік ілмектерін, соқа ұштарын, ағаш
шеберінің құрал-саймандарын соғып, өз өнімдерін саудаға шығарған. Сүйектен де неше
түрлі заттар жасау ісі жолға қойылып, өзінің шарықтау шыңына жеткен. Талғар
қаласының шеберлері бұл үшін жабайы аңдар – қой, жылқы, сиырдың сүйектері мен
мүйіздерін пайдаланған. Оны біз қазба жұмыстарының қолда бар мәліметтеріне қарап
айта аламыз.
Қала маңайындағы аймақтарда тұратындар да шаруашылық өнімдерін: астық,
жеміс-жидек, көкөніс, ет, жүн, т.м.м. қалаға өткізуге әкеліп, одан түскен ақшаға қала
қолөнершілерінің бұйымдарын сатып алған [3].
Сонымен қатар Ұлы Жібек жолындағы халықаралық сауда да қала тіршілігіне
үлкен ықпал еткен. Себебі, Жібек жолы дәл осы жерден жан-жаққа тарамдалғандықтан,
Талхир керуен жолдарының тоғысқан жерінде, түйілісінде орналасқан. Оның бір
тармағы солтүстік-батыс бағытта Талғар өзенінің бойымен төмен өтіп, Іле өзенінің
өткеліне қарай кететін де, сол жерден Жоңғар Алатауына, Алакөлдің жағасына жетіп,
одан әрі Қытай асатын. Екінші тармағы шығысты бағытқа ала қазіргі Шелекті басып
өтіп, Шарын шатқалымен, әрі қарай Іленің оң жағалауын бойлай қазіргі Жаркент, Қорғас
жерімен Қытайға жететін немесе Шелектің үстімен жүріп отырып, одан әрі қазіргі
Райымбек (Нарынқол) ауданының жері арқылы да Қытайға апаратын.
Талғарда әр елден келген саудагерлер түсетін өздерінің арнаулы керуен-сарайлары
болған. Олар осы жерде аялдап, сапарларын әрі қарай жалғастыратын. Саудагерлер әкеле
жатқан тауарларының бір бөлігін Талғар базарында сатқан немесе ондағы «кеден
қызметіне» ақы ретінде төлеген, қала әкімдеріне қымбат та сирек кездесетін заттарды
сыйға тартқан. Бұған дәлел: қала тұрғындарының үйлерін аршу кезінде Қытайдан
әкелінген қола айналар, фарфор ыдыстар, Ирандық қола құмыралар мен табақтар, алыс
Үнді жерінен келген дандан (піл сүйегінен жасалған) бұйымдар, Самарқандтың өрнекті
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қыш ыдыстары, тіптен қиырдағы Жапонияның фаянс табағы да табылды. Табақта алтын
зерлі киім киген адамдар теңіз көрінісінің аясында бейнеленген [4].
Еуразия қалаларында соғылған бақыр ақшалардың Талғар қаласынан табылуы да –
сонау бір алыс замандағы сауданың қаншама кең көлемде жүргенінің нақты айғағы.
Қала тұрғындары сауда, қолөнермен қоса ауыл шаруашылығымен де, аңшылықпен
де айналысқан. Қалалықтардың көбінің үйінде базарға шығарылатын астықты сақтауға
арналған үлкен қоймалар болған. Мал қораларында жылқы, түйе, ешкі ұстаған. Қоян,
борсық, түлкі, ешкі, киік, арқар секілді аңдарды аулаған. Осы жануарлардың сүйектері
мен сүйектен жасалған заттар – қазба жұмыстарында жиі кездесетін олжалардың бірі.
Ортағасырлық Талғарда жүргізілген қазба жұмыстары оның Жібек жолы
бойындағы ірі қала, қолөнер, сауда, ауыл шаруашылығы мен мәдениет орталығы
болғанын дәлелдейді. Қала орнындағы археологиялық зерттеу әлі күнге дейін жүргізіліп
жатыр және жыл сайын жаңа мағлұматтармен толығуда.
Ежелгі Талхир қаласының шеберлері – өз ісінің нағыз маманы, ал Талғар –
Шығыстағы сирек кездесетін темір қорытатын орталықтардың бірі болған. Атақты
құрыш болат осы жерде өндірілген. Қаладағы ұсталық өнер жоғары даму деңгейімен
ерекшеленеді. Оған дәлел: археологтар темір бұйымдарының бай жиынтығын тауып
отыр. Олар қару-жарақтар – қанжар, пышақ, жебе ұштары, сауыт бөліктері, дулыға
сынықтары; еңбек құралдары – бақшада қолданылатын пышақтар, балта, соқа тістері; үй
заттары – құлыптар, сандық белдемелері, шынжыр, май шамдар және көптеген басқа да
заттар.
Талхир қаласы ХІІІ-ХІV ғасырларда құлдырай бастады. Оның себебі моңғол
хандарының өзара алауыздықтары, бітіспес соғыс еді. Бұл соғыстан отырықшы қала
халқы зардап шекті. Соғыс кездерінде суғару жүйелері қиратылып, егістіктер тапталды,
сауда нашарлады. Қалалықтар Оңтүстік Қазақстан мен Орта Азияның анағұрлым тыныш
аудандарына қоныс аударуға мәжбүр болды. Талхир біртіндеп кішірейіп, бос қалды.
Алайда егін егіп, мал шаруашылығымен айналысқан отырықшы халық осынау құнарлы,
жақсы суарылатын жерде өмір сүруін жалғастыра берді. Осы арадағы егінші қазақтар
жайлы ХІХ ғасырды орыс саяхатшылары, ал қазақ даласы мен Талғар өзенінің
алқабындағы отырықшы қазақтар туралы естелік қалдырды [5].
Талғар қаласының орны бүгінде жан-жағы мүжілген дуалмен қоршалған төрт
бұрышты алқап түрінде сақталған. Бекініс ішінің аумағы 9 гектарға жуық. Дуалдың өн
бойында және бұрыш-бұрышында мұнаралары болған. Дуалдың іргесінде терең
қазылған олардың орны бар. Талғар қаласындағы тұрғын үй-жай адам тұратын бөліктен,
үйдің өзінен, үлкен ауладан тұрған. Үй-жайға екі жақтан кірген. Ені 2 метрге жетержетпестен біреуі оңтүстік жақ қабырғаның орта шенінен аула мен үйдің ортасындағы
діңгекке орнатылған. Кіреберістегі алаң сәкі түрінде жасалған, тастардың аралары
балшықтан бекітілген. Осынау қақпалар арқылы аулаға мал айдап кіргізген. Бұл ескі
қаланы шығыстан батысқа қарай бөліп, өзенге барып құлайтын үлкен жолға қаратылған.
Екінші есік батыс жақ қабырғадан көрші үйге таман жасалған да, өзен бойлай созылған
тар көшеге қарай шығарылған. Үй мен судың ең жақын тұсы да осы. Жеті бөлмеден
тұратын тұрғын үй бөлігі жерді қазып жасалған құрылыс түрінде сақталған,
қабырғаларының іргетасы тас пен үлкен қойтастардан қаланып, балшықпен ұстатылған.
Қаланған тастың ойқы-шойқы тұстары да балшықпен сыланып тегістелген. Үйдің ішкі
қабырғаларының табанына диаметрі 0,4-0,6 метрлік тастар төселген. Мекенжайдың
тұрғын бөлігі мен ауласын қазу кезінде заттық материалдар, негізінен алғанда
құйылмаған қыш ыдыстардың сынықтары сүйектен, металдан, шыныдан жасалған түрлі
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бұйымдар, сондай-ақ көптеген сүйектер жиналған. Металл бұйымдардың ішінде пышақ
сынықтары, жебенің екі ұшы, ілгек, таға, садақтың сүйектен жасалған қапсырмалары,
әсем айыр бастар, алқа түйреуіш, білезік, басқа да әшекей бұйымдары бар. Қыш
бұйымдар жиынтығында қазан түрінде жасалған ыдыстар мол. Қазандарда әшекей
салынбаған. Үлкен келі табылған, оның түптеріне әшекейленген құйма құйылған, оның
бірнеше сынығы табылған. Олар ас құюға және су әкелуге арналған құмыралар болып
бөлінеді. Құмыралар әртүрлі көлемде жасалынған. Мысалы: құмыра кісі көлемде
жасалынған, кейбірі бір немесе жарты метрлік көлемде құйылған. Осы табылған
құмыралар басқа бұйымдармен бірге бүгінде Республикалық мұражайдың сөрелерінде
сақтаулы тұр. Жалпы Талғар қаласының орнынан табылған бұйымдар Абай атындағы
мемлекеттік университеттің тарих бөлімінің мұражайында және Талғар қаласындағы 4
кәсіптік-техникалық мектеп пен 1 Халипов И.Ф. атындағы орта меткептің
мұражайларында жинаулы тұр. Сонымен Талхиз қалашығының мекенжайлары екі түрлі
болған. Оның бірі – киіз үймен бірге де, екіншісі – киіз үйсіз болған. Тұрғын бөлігі екі не
одан да көп бөлмеден және екі-үш түрлі тәртіппен орналасқан шаруашылық
бөлмелерінен тұрған. Бірқатар үйлерде оның көлемді болуы оның астық қамбалары да
кіреді. Әр үйдің нан пісіретін тандырлары болған. Талхиз қаласында су құбыры
тартылған, қыштан құйылған 22 су құбырының бөліктері табылып отыр. Мұндай
құбырлар Отырар сен Сығанақ қалаларында жүргізілген екен. Көне Талхиз және Түнк
қалаларының осылай дамуына Ұлы Жібек жолының әсері үлкен болған. Осы қалада
тұрған елдің саяси, шаруашылық және мәдени өміріне зор әсерін тигізген, оған дәлел
Талғар орнынан табылған тарихи бұйымдар. Сонымен Ұлы Жібек жолымен таратылған
көне бұйымдар жеткен жерлерінде белгілі бір этникалық-мәдени ортаның әлеуметтік
тағылымға қарай тапсырыстар жасауына жол ашты.
Сонымен Талғар қаласының мәдениеті өте бай әрі құнды болып отыр. Орыс
ғалымдары В. Бартольд, А.Н.Бернштам көп еңбек сіңірсе, қазіргі кезде Қазақстан
ғалымдары Ақышев Кемал Ақышұлы, Карл Молдахметұлы Байпақов, Тамара
Владимировна Савельева сияқты археолог мамандар әлі күнге дейін зерттеу үстінде.
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Средневековая культура города Талгара
В этой статье рассмотренf история культуры средневекового города Талгар.
Исследуются вопросы о городах, об их строительствах, их архитектурных сооружения, а
также достижения в средневековья.
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Medieval culture of the city Talgar
In this article explored the culture,exploringhistory,excavation of mediecaval city
TalgarIn Zhetisuregion.It is considered that it is one of the medieval trading cities and about
city formation,incident structure of houses.
Keywords: Talkhir (Talkhiz). The culture of the city. Villas. Copan wealth. Researching
works. Economy.

ӘОЖ: 94 (574) : 316. 34
КЕҢЕС ӨКІМЕТІ ТҰСЫНДАҒЫ ЖАСТАР САЯСАТЫ ТАРИХЫНА
МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ ШОЛУ
Б.Сайлан, т. ғ д., профессор
(Алматы қ.,әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университеті)
Аңдатпа: Қазақстандағы жастар саясаты тарихын зерттеу Кеңестік заманда бір
жақты зерттеліп, коммунистік партияның ізбасары ретінде ғана қарастырылды. Кеңестер
Одағы ыдыраған тұста комсомол одағы да тарқап, жастар саясатына байланысты жаңа
заңдар қабылдана бастады. Мұндай өзгерістер жастар саясатының құрылымында ғана
емес, оның зерттелу тарихына да жаңа өзгерістер әкелді. Яғни жастар саясаты тарихын
жаңа методологиялық тұрғыда зерттеу жүйесі қолға алынды. Мұндай методологиялық
әдіс жастар саясаты тарихын шынайы тұрғыда зерттеуге жол ашты. Жазылған
мақаланың негізгі арқауы Кеңестік биліктегі Қазақстанның жастар саясатының тарихын
жаңа методологиялық тұрғыда зерттеуге арналады.
Түйін сөздер: жастар саясаты, методология, жастар, зерттеу, ғылым, қоғам, тарих.
Еліміз тәуелсіздігін алғанға дейін кеңестік тарихшылар зерттеу жұмыстарында
марксистік методологиялық бағытты кең қолданып, өздерінің ұстанған бағытында
қоғамдық құбылыстар мен үрдістерді үстірт қарастырды. Бұл концепция тарихи
дамудың барлық сатысын формациялық тұрғыда қарап, оған методологиялық және
дүниетанымдық маңыз бере жеке дара дәріптеуге алып келді. Мәселені зерттеу маркстіклениндік методология шеңберінде қарастыруда маркстік-лениндік тарихилық,
объективтілік, партиялық принциптері кеңінен қолданылып, осы принциптер негізінде
талдаулар жасалды. Партиялық принципке сүйенген қазақстандық ғалымдар кеңес дәуірі
тұсындағы Қазақстандағы жастар саясатының сыр-қырын ашып көрсеткенмен, үкімет
пен партияның айқын бейнесін шынайы түрде ашып бере алмады. Әкімшіл-әміршіл
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жүйенің қыспағы, елдегі ауыр жағдай мен оны тудырған жайттар жабулы күйінде қалды.
Мұндай зерттеу тәсілі ғылымда коммунистік идеологияның ықпалынан туындап,
большевиктік билік саясатын, Ленин өсиетін, коммунистік партияның сара жолдарын,
коммунистік жеңісті насихаттауды ғана мақсат тұтқандығын көрсетіп тұрды.
Зерттеушілердің социализмнің салтанатын ғана дәріптеуі, әрине, үкімет идеологиясынан
туындағаны сөзсіз. Сөйтіп, жастар саясаты тарихын талдауға алған тарихшылар кеңестік
билік мүддесіне сәйкес қана тұжырымдар жасауға, сол жүйені дәріптеуге мәжбүр болды.
Бұл біріншіден, партияның үстемдігін білдірсе, екіншіден, кеңестік жүйе тұсындағы
жастар саясатының айқын түрде ашылмағандығын дәлелдейді.
Қазақстанның тәуелсіз ел болуы оның күрделі тарихи даму кезеңдеріндегі елеулі
оқиғалар мен фактілерге жаңаша бағыт беру қажеттілігін туғызды. Әкімшіл-әміршіл
жүйе жағдайында қалыптасқан тарих ғылымы көп жағдайда ақиқатты біржақты көрсетіп
бұрмалап, ұшқыры пікірлерге құрылған теориялық қорытындылардың өмірге келуіне
себепші болды [1, 9-б.].
Методология – бұл белгілі бір мәселені зерттеудің ғылыми әдістемесі.
Деректанушы ғалым О.Мұхатова тарихнама саласын зерттеуге байланысты негізгі
аспектілерін бөліп көрсеткенде тарихи еңбектердің деректанулық базасын, деректерді
пайдаланудың сипатын, зерттеудің нақты әдістерін талдау қажеттігін ашып көрсетеді.
Сонымен қатар тарихнамалық фактілерді талдаудың критерийлерін айқындап,
тарихнамалық заңдылықтардың ұғымын ашуда біріншіден, қоғамдық ғылымдар
саласындағы
білімді
дифференциациялау
және
интеграциялау
процесінің
заңдылықтарын зерттеу, екіншіден, тарихнамадағы философиялық категорияларды
нақты айқындау, үшіншіден, тарихнаманың ғылыми критерийлерін анықтауды ұсынады
[2, 37-38, 161-б.]. Ғалымның бұл міндеттері жаңа зерттеулерге тың серпіліс беріп, жаңа
технологияларды ғылыми айналымға қосуда өз нәтижесін берері анық.
Тек 1990 жылдардың басынан бастап қоғамдық мүмкіндіктерге сай тарих ғылымын
зерттеу методологиясы жаңаша бағыт алды. Кеңестік жүйе кезеңіндегі қазақ жастары
саясатының тарихын бұрынғы марксистік методологиялық бағыттан бас тарта, ұлттық
тарих ғылымын әлемдік алдыңғы қатарлы методологиялық әдіс-тәсілдерді пайдалана
отырып зерттеудің маңызы зор. Ол үшін танымдық білімді игергеніміз жөн. Ғылыми
таным жолын көрсететін ұстанымдар мен тұжырымдамаларды, теорияларды саралай
отырып, алға қойған проблемаларды, атап айтқанда Қазақстан жастары саясатының
жүзеге асырылу тарихын қарастыруда қазіргі әдіс-тәсілдерді негіздеуді қолға алған жөн.
Әдістің мән-мағынасын тану және оны қолданысқа дайындау үшін ондағы объектив пен
субъективтің қарым-қатынасын дұрыс есептеу өте маңызды болып табылады.
И.Д.Ковальченко «Тарихи зерттеу әдістері» деп аталған еңбегінде танымдық
қызметтің тәжірибелік-эмпиризмдік, көркем-эстетикалық және ғылыми теориялық
сияқты үш түрін атап көрсеткен болатын. Оның пайымдауынша, теория бұл пәндік
тәжірибелік және танымдық әрекеттерінде болатын таным нысаны туралы нақты мәнмазмұндық білім болып табылады. Теорияның өзіне тән, жалпы және баршаға жалпылай
болып бөлінеді. Бұл топтастыруды қоғамдық-әлеуметтік ғылымдар үшін қолдана
отырып нақтылауға болады [3, 94-95 б.].
Жастар саясаты тарихы тақырыбының күрделілігі және оның құрылымындағы
мәселелердің түрлілігі бұл мәселенің Қазақстан тарихнамасындағы рөлін айқындауға
мүмкіндік береді. Себебі 1917-1991 жылдардағы Кеңес өкіметі тұсында жастар
саясатының Қазақстанда жүзеге асырылу тарихы мен оның тағылымы кешенді түрде
бүгінгі методологиялық талдауға сай зерттелініп, ғылыми бағасын алған жоқ.
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Жалпы мемлекет тағдыры мен ондағы жастар тағдыры ажырамастай бірлікте.
Олардың өзара әрекеттесуіне олардың бүгіні мен болашағы байланысты болады.
Жастарға қатысты ойластырылған саясат пен оның тіршілік әрекетіне қолдау көрсету
аясында батыл әрекеттер жасау арқылы ғана өскелең ұрпақтың сеніміне ие болу мүмкін
болмақ. Қазақстан жастарының алдында тәуелсіз елімізді ұлы мақсаттарға жетелейтін игі
істерді бастап берген аға толқынның ізін жалғастырып, мемлекетімізді алдыңғы қатарлы
дамыған елдердің қатарына қосу міндеті тұр [4]. Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев жастар жөнінде: «Біз Еуразия кеңістігінде ғылыми-инновациялық
саланың көшбасшысы болуымыз қажет. Бүгінде Қазақстан әлемге ашық. Сондықтан
жастар экономика, ғылым мен мәдениет секілді әр алуан салаларда өз бағын сынауға бар
мүмкіндіктер жасалған», – деп көрсетуі осыған дәлел [5].
Әрбір елдің, тұтас алғанда бүкіл әлемдік қауымдастықтың болашағы жастармен
тікелей байланысты. Ресейлік ғалым, жастар институтының ректоры, профессор
И.М.Ильинскийдің пікірінше: «Жастар мен қоғам үнемі ауысып отыратын өзара
байланыста. Бүгінгі жастар өмірлік тәжірибе жинақтай отырып ертеңгі күні белсенді
жасампаз күшке айналады, сөйтіп өзінің өмірлік даналығын жаңа ұрпақтарға береді.
Сондықтан да болашақтағы ересектер – бүгінгі жастар әрбір қоғамның ең бағалы
құндылығы болып табылады. Әрбір өміршең дамушы қоғам үшін барлық ұрпақтардың
үзілмейтін байланысы, өзара түсіністігі мен өзара әрекеттестігі ерекше маңызды. Қоғам
тұрақтылығы мен бүгінгі ұрпақтардың болашақ алдындағы жауапкершілігінің кепілі де
осы», –деп бағалауы біріншіден, жастардың қоғам дамуының ажырамас бөлігі екенін
дәлелдесе, екіншіден қоғам ауысқанымен жастардың ұрпақтар сабақтастығын
жалғастыруда үлкен рөлге ие екендігін аңғартады [6, 11 б.].
Жастарға қоғамды сақтау мен дамытуға, оның мәдениеті мен тарихының
сабақтастығына, үлкендердің өмірі мен кейінгі ұрпақты өмірге келтіруге, басқа
әлеуметтік топтармен ауыстыруға келмейтіндей ерекше жауапкершілік артылған. Ол –
экономикалық, саяси, әлеуметтік-мәдени дамудың органикалық субъектісі. Қоғамның
жастарды әлеуметтендіру мен интеграциялау бойынша өз әрекеттерінде кезігетін
мәселелер жастардың жылдам өзгеріп отырған әлемдегі қажеттіліктері мен
ұмтылыстары, қоғамның оларға ұсынатыны мен одан талап ететіндері арасындағы өзара
үйлеспеушіліктен пайда болады. Қайшылықты шешу үшін, жас ұрпақ өз қабілеттерін
іске асыру, қоғам дамуы үдерісіне сол дамуға қатысу арқылы өз үлесін қосуы үшін
жағдай жасау қажет. Білім беру мен тәрбиелеу арқылы жастарды қоғам әлеуметтендіріп
қана қоймайды, жаңа идеялар мен көзқарастар ала жүретін жастар да өз кезегінде
қоғамды өзіне бейімделуге мәжбүрлейді, сонысымен оны өзгертіп дамытады [7, 54-55
б.].
Жастар саясатының теориялық мәселелерін зерттеуге ұмтылыс кеңестік кезеңнің
қоғамдық ғылымдарда өткен ғасырдың 30-40 жылдары басталды. Бұл ретте Л.Борзов,
М.Қайыпназаров, И.Шелекмановтың, С.Нұрпейісов және И.Спиридоновтың еңбектерін
атауымызға болады. Ал арнайы ғылыми зерттеулер 50-жылдары қолға алынып,
ғылымның негізгі салаларының біріне айналды. Жастар мәселесінде ашық та айқын
түрде толымды тұжырымдар айтқан ұлт зиялылары да болды. Ақты ақ, қараны қара
ретінде көрсетпек болған олардың көзқарастары сынға ұшырап, социалистік жүйе
жемісін көре алмаушылар ретінде кейіннен жазаланғаны да белгілі.
Қазақстан жастар саясатын қалыптастыру мен жүзеге асыруда біршама тәжірибе
жинақтай алды. Оның нақты ел дамуының ерекшеліктерін ескере отыра, халықаралық
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ауқым мен ұлттық деңгейде әлемдік тәсілдер тұрғысындағы талдауы тарих ғылымының
өзекті мәселесі болып табылады.
Тарих ғылымында да теория мен тұжырымдамалар теріске шығарылмай немесе
жетілдірілмей қалмайды. Бұған таяу уақыттарға дейін еліміздегі тарих ғылымында
үстемдік құрып келген маркстік-лениндік ілімге негізделген ұстанымның қалыптасу,
даму және құлдырау кезеңдерін бастан кешуі дәлел бола алады.
1917 жылдардағы Қазақстан жастарына қатысты үкіметтің жүргізген саясаты
кеңестік жүйе тұсында біржақты ғана бағаланып, партияның сенімді көмекшісі, ізбасары
ретінде ғана қарастырылды. Кеңестік маркстік-лениндік ілімге сүйене тап күресі мен
интернационализм ұстанымдарын басшылыққа алған партия жастар қозғалысының ішкі
рухани сұраныстарын, олардың мүдделерін ескермеді. Жастар қозғалысының өрлеуі өз
кезегінде қандай да бір факторларға себепші болатындығы белгілі. Саяси күрес
барысында большевиктермен қатар жүріп, белсенділік танытқан жастардың көпшілігі аз
уақыт ішінде ірі қоғам қайраткері болып сараланып шықты. Қазақ зиялы қауымының
көшбасшылары саналы жастарға иек артты, оларға рухани тәрбие бермекке талпынды.
Қазақ жастары ұлттық саяси элитасы өкілдерінің қатарын толықтырды.
20-30 жылдары Қазақстан жастары елдің саяси, әлеуметтік-экономикалық өміріне
етене араласып, 1921-1922 ж. ашаршылық, жаңа экономикалық саясат, жер-су
реформаларының жүргізілуі, сауатсыздықты жою, халық ағарту саласын көтеру,
индустрияландыру, ірі байларды тәркілеу, күштеп ұжымдастыру, колхоздастыру,
1931-1933 жж. ашаршылық тұсында, «ұлтшылдық» пен «жікшілдікке», «халық
жауларына» қарсы күресте өздерін алдыңғы қатардан көрсете білсе, ал Ұлы Отан соғысы
мен одан кейінгі шаруашылықты қалпына келтіру тұсында, тың мен тыңайған жерді
игеру және мал шаруашылығын көтеруде, Ауған соғысы тұсында, сондай-ақ 1986 жылғы
желтоқсандағы қозғалыстың негізгі күші болды. Кеңестер Одағының ыдырап, оның
құрамындағы республикалардың өз тәуелсіздігін жариялауы жастар қозғалысына жаңа
нышан туғызды.
Міне, осы себептен зерттеу барысында, кеңестік жүйе кезіндегі маркстік-лениндік
тұрғыда қарастырылып келген методологиялық бағыттан бас тартып, плюралистік
қағидаға сүйене отырып мәселені қарастыру – зерттеу жұмысымызды шынайы
шындыққа жеткізеді деуге болады.
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РЕЗЮМЕ
Сайлан Б., д. и. н.,профессор
(г. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби)
Методологический обзор истории молодежной политики при советской власти
В данной статье проводится новый методологический обзор истории молодежной
политики советской власти. Потому что в советский период исследования истории
молодежной
политики
проводились
односторонне,
рассматривались
с
коммунистической точки зрения. С приобретением независимости Республики
Казахстан, изучение молодежной политики советской власти стало рассматриваться в
новом методологическом векторе, стало исследоваться с истинной точки зрения. Распад
Советского Союза и приобретение союзными республиками независимости, породили
новое значение молодежного движения и открыли путь ее исследованию новыми
методами, что и стало мотивом для написания этой статьи.
Ключевые слова: молодежная политика, методология, научное исследования,
наука, общество, история.
SUMMARY
B. Sailan, Doctor of Historical Sciences, professor
(Kazakh National Universety named after al-Farabi)
Methodological overview of the history of youth policy under the Soviet regime
A new methodological review of the history of the youth policy of the Soviet government
is conducted in this article. Because the researches of youth policy in Soviet period conducted
unilaterally, viewed from the communistic perspective. Since independence the Republic of
Kazakhstan the studying of youth policy of Soviet authority was considered in the new
methodological vector, was explored with true perspective. Collapse of the Soviet Union has
created a new value of the youth movement and opened the way for new methods of its
investigation, and that was the motivation for writing this article.
Keywords: youth policy, methodology, research, science, society, history.
ӘОЖ 94 (574): 316. 34
ҚАЗАҚСТАН ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ
Б.Сайлан, т. ғ д., профессор
(Алматы қ.,әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университеті),
А.Текеев, студент
(Алматы қ.,әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университеті)
Аңдатпа: Жетпіс жыл үстемдігін орнатып келген Кеңес Одағы ыдырап, Қазақстан
тәуелсіздік алған жылдары армия қиын кезеңді бастан өткерді. Ал бүгінде тарих үшін
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қас-қағым сәт саналатын 20 жылда заман талабына сай әскерімізді қалыптастырдық деп
айтуға толық негіз бар. Мемлекеттік саясаттың әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы алғашқы қадамдарының бірі ҚР Президентінің 1991 жылғы 25 қазандағы
«Қазақ КСР-і Мемлекеттік қорғаныс комитетін құру туралы» Жарлығы болды. 16
желтоқсанда ҚР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заң қабылданып,
ол «Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын күзету
мақсатында өз Қарулы күштерін құруға құқылы» деп анықтады. Осылайша өзінің дербес
армиясын құруға заңды құқығын ҚР 1992 жылғы 7 мамырда Президенттің «Қазақстан
Республикасының Қарулы Күштерін құру туралы» Жарлығы шығуымен іске асырды.
Түйін сөздер: Қазақстан Қарулы Күштері, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы,
Әскери доктрина, НАТО, Қауіпсіздік кеңесі.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін жариялаған тұстан бастап Қарулы Күштер
құрылысының бастапқы кезеңіндегі аса маңызды проблема ел армиясының нормативтікқұқықтық негізін құру болды. 1993 жылғы ақпанда ҚР-ның алғашқы Әскери доктринасы
қабылданды. Онда Қазақстанның, егер оның өзі немесе одақтастары қарулы агрессия
объектісіне айналмаса, қандай да бір мемлекетке қарсы әскери іс-қимылдарды ешқашан,
ешқандай жағдайда да бірінші болып бастамайтындығы көрсетілді. Доктринада біздің
республиканың ешкімге қауіп төндірмейтіндігі, барлық мемлекеттермен қарымқатынасты қауіпсіздік мүддесін өзара ескеру негізінде құруға әзір екендігі, әскери
үстемдікке де ұмтылмайтындығы атап көрсетілді [1].
Ант, жарғы, әскери доктрина, идеология, қамтамасыз ету жүйесі, елдің алғашқы
әскери басшылығы құрылды, әскери кадрларды даярлау базасы, командалық құрамды
тағайындау сияқты мәселелердің барлығын келешек үшін заманауи тұрғыда шешу қажет
болды. Әскери ведомствоға бюджет қаржыларының әскерлер қолындағы қару-жарақтар
мен әскери техниканы жауынгерлік дайындықта ұстап тұруға ғана жететіндей аз ғана
бөлігі бөлінді. 1993 жылы еліміздің әскери бюджеті бәрі 8 млрд. теңгені құрады [2].
Түрлі өзгерістерге байланысты екінші Әскери доктрина 2000 жылы қабылданды.
Осы Әскери доктрина әскери қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге бағытталған 1993 жылғы
Әскери доктринаның негiзiнде әрi оны дамыта отырып әзiрлендi. Жаңа Әскери
доктринаны қабылдаудың қажеттілігі қоғамдық өмірде, соның ішінде әскери салада жаңа
ұлттық мүдделердің қалыптасуымен байланысты. Осы Әскери доктрина әскери салада
1999-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігі
стратегиясының негізгі ережелерін нақтылады және мемлекеттік шекара шебінде
Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, агрессия жасалған
жағдайда елдің қорғанысын ұйымдастыруға, сондай-ақ ұжымдық әскери қауіпсіздікті
қамтамасыз ету жөніндегі одақтас мемлекеттермен бірлескен күш-жігерді үйлестіруге
бағытталды [3].
Қазақстан армиясының құрылуы туралы сөз қозғағанда Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың еңбегіне тоқталуымыз қажет. Жоғарғы бас қолбасшы ретінде
Н.Ә.Назарбаев армия құрыларда «Ғасырлар тоғысында» атты кітабында: «Менің әскери
мәселелерге тоқталуым тегін емес. Бәрінен бұрын осы әскери-техникалық және әскеристратегиялық салада қоғамның, мемлекеттің, экономиканың, тіпті, тұтас қоғамдық-саяси
жүйелердің шын қауқары анық көрінеді», – деп жазған болатын [4, 26 б.]. 1991 жылы
тәуелсіздігін алғаннан бастап Президентіміз елдің Қарулы Күштерінің қалыптасуына
белсене араласып, оны заман талаптарына сай жоғары сапада жетілдіру мәселесін қолға
алды. Бұл туралы Халық Қаһарманы С.Нұрмағамбетов өз еңбегінде: «Елбасының
Қарулы Күштерді құру туралы Жарлығы шыққаннан кейін ұйымдасып, қажырлы
еңбектену қажет болды. Біз әскерлер арасында үлкен түсіндіру жұмыстарын жүргіздік.
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Бұл жұмысты Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі басқарды. Президент барлық
үлкен гарнизондарда болып, әскери бөлімдер басшыларымен, жеке құраммен және
олардың отбасыларымен кездесті, сондай-ақ, олардың оқу-жаттығуларына да қатысты.
Мемлекет басшысы жас мемлекеттің қорғаныс саласының тағдырына қатысты: «Ешкім
сендерге
тимейді.
Сендер
басқарып
отырған
орындарыңда
боласыңдар.
Қаржыландыруды біз қамтамасыз етеміз. Ескертемін, бірақ бірде-бір «ине» жоғалмайтын
болсын», – деп жазды [5, 1-2 б.].
Халықаралық
қауіпсіздік
пен
мемлекеттер
қауіпсіздігі
дүниежүзілік
қоғамдастықтағы мемлекеттердің сыртқы саяси қызметіндегі ең басты бағыт болып
қалып отыр. Бұл тұрғыда әскери саладағы ынтымақтастық қарым-қатынастар.
Қазақстанның алдына қойылған басым міндет Республиканың сыртқы қауіпсіздігін
қамтамасыз ету және дүниежүзіндегі жетекші державалар тарапынан кепілдіктер алу
болды. Бұл тұрғыда ТМД шеңберіндегі әскери саладағы ынтымақтастықтың маңызы зор.
Бұлай болатын себебі –ТМД КСРО Қарулы Күштерінің мұрагерлері болып табылады,
яғни бұлардың қару үлгілері бірдей, ұйымдық құрылымы ортақ, тактика мен
стратегияны пайымдауы біркелкі, ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі
міндеттерінің ортақтығы бар. ТМД елдерінің ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құруы мен
әскери-саяси ынтымақтастығының құқықтық негіздерін таратып айтайық.
Достастық жарғысының ІІІ тарауы әскери-саяси мәселелерге арналған. Онда мүше
мемлекеттер халықаралық қауіпсіздік, қарусыздану және қару-жарақты бақылау, қарулы
күштерді құру саласында мақұлдастық саясатын жүргізеді. Бұл ретте әскери
бақылаушылар топтарының және бейбітшілікті сақтау жөніндегі ұжымдық күштердің
көмегіне де сүйенеді деп атап көрсетілген [ 6, 263-276 б.]. 1992 жылы 14 ақпанда ТМД
Қорғаныс министрлерінің кеңесі тағайындалды. Сол жылы 20 наурызда мына
келісімдерге қол қойылды: ТМД-ның қорғаныс мәселелері жөніндегі жоғары
органдарының өкілеттілігі туралы; өтпелі кезеңдегі Біріккен қарулы күштер туралы;
ТМД біріккен қарулы күштері қызметінің құқықтық негіздері туралы; ТМД-ға қатысушы
мемлекеттердің қарулы күштерін қарумен, әскери техникамен және басқа материалдық
құралдармен қамтамасыз ету, ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық
жұмыстарды ұйымдастыру принциптері туралы [ 7, 232-233 бб]. Әуе шабуылына қарсы
(ӘШҚ) біріккен жүйесі шеңберінде «Жауынгерлік достастық-98» жаттығулары әскери
ынтымақтастық аумағындағы басты оқиға болып саналады.
Біздің тарихи тамырлас көршіміз – Ресей. Ресеймен қай салада болсын
ынтымақтастықтың маңызы өте зор. Қазақстан мен Ресейдің әскери ынтымақтастығы
туралы айтқанда, бұл терең талдап, зерделеуді қажет ететін мәселе екенін атап өткен
жөн. 1994 жылғы 28 наурызда Ресей мен Қазақстан арасында әскери ынтымақтастық
жөніндегі шарттар мен келісімдердің алғашқы дестесіне қол қойылды. Олардың ішіндегі
аса маңызды Әскери ынтымақтастық туралы шарт соңында Ресей мен Қазақстан
арасында әскери мәселелер бойынша жасалған шарттар мен келісімдердің негізі болды.
Атап айтқанда, әскери-техникалық ынтымақтастық туралы, Қазақстан Республикасының
аумағындағы стратегиялық ядролық күштер (СЯК) туралы, 1994 жылы арнайы
мүліктерді, материалдық құрал-жабдықтарды өзара алмасу, әскери мәндегі қызмет
көрсету және әскери-техникалық ынтымақтастықтың осы түрлері үшін есептесу туралы
келісімдерге қол қойылды [6, 167-168 беттер]. Ресей мен Қазақстанның әскери
ынтымақтастығына себепші факторлар аз емес, солардың ең бастысы – екі мемлекеттің
де әскери қауіпсіздігі. Қазақстан мен Ресейдің геосаяси жағдайы мынаған саяды:
Қазақстан Республикасын әскери-стратегиялық одақтасы ретінде танымайынша Ресей
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өзінің әскери қауіпсіздігі проблемаларын іс жүзінде қалай шеше алмайтын болса,
Қазақстанның да өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тарихи сенімді одақтасы мен
стратегиялық әріптесі ретінде Ресей оған дәл солай қажет. Сол себепті көрші Ресеймен
болатын әскери ынтымақтастықтың болашағы да зор деп айтуға толық негіз бар.
Қазақстан армиясының тағы бір жетістігі әлемнің алпауыт державалары
басқаратын НАТО-мен қарым-қатынас орната алуы. Қазақстан мен НАТО-ның қарымқатынасы НАТО-ның бұрынғы Бас хатшысы М.Вернердің 1992 жылғы қарашадағы
Алматыға сапары кезінде және Президент Н.Назарбаевтың 1993 жылғы ақпандағы
НАТО-ның штаб-пәтеріне жауап сапары кезінде басталды.
Қазақстанның НАТО-ға толық құқықты мүше болуға ниеті жоқ. Бірақ өзінің
сыртқы саясатының принциптерін негізге ала отырып, Қазақстан Батыс және Шығыс
Еуропа елдерінің, сондай-ақ кеңестен кейінгі республикалардың әскери-саяси
ынтымақтастығын жандандыру бүкіл Еуразия кеңістігінде сенім білдіру ахуалын
нығайту үшін пайдалы деп есептейді. Сонымен қатар НАТО-мен бірге бірлескен
жобаларға қатыса отырып, Қазақстан ең алдымен жеке қарулы күштерінің әзірлік
деңгейін көтеруді мақсат етіп отыр. Бірінші кезекте бұл әскери ынтымақтастық және
оқу. НАТО мен Қазақстан арасында байланыс орнатылған уақыт ішінде 200-ден астам
қазақстандық офицерлер «Бейбітшілік жолындағы әріптестік» бағдарламасының түрлі
іс-шараларына НАТО-ға мүше елдерде, сондай-ақ әріптес елдерде өткізілетін курстарға,
семинарларға, жұмыс бабындағы кездесулерге қатысты. НАТО-ның әскери-оқу
мекемелерінде – Римдегі (Италия) және Обераммергаудағы (Германия) мектептерде,
Гармиш-Партенкирхен (Германия) қаласындағы Дж.Маршалл атындағы стратегиялық
зерттеу және қорғаныс экономикасы орталығында және тағы басқаларында оқыған
Қазақстан әскери қолбасшылығының көптеген өкілдері НАТО елдерінде қарулы
күштерді ұйымдастырудың және олардың жұмыс істеуінің түрлі аспектілерімен
танысуға тамаша мүмкіндік алды. 1995 жылдан бастап қазақстандық офицерлер БЖӘ
бағдарламасының түрлі жаттығуларына байқаушылар ретінде қатысты. Қазақстан
Қарулы күштері әскери академиясының курсанттары АҚШ-тың Форт-Полк әскери
базасында НАТО-ның бітімгершілік оқу-жаттығуларына қатысты. 1997-1998 жж. екі рет
медициналық көмек көрсету жөнінде американдық-қазақстандық жаттығулар өткізілді
[ 7, 322-323 б.].
Қазақстан тарапы Альянспен қарым-қатынасты жан-жақты дамытуға ниеттеніп
отыр және «Бейбітшілік жолындағы әріптестік» бағдарламасы шеңберіндегі өзінің
міндеттемелеріне адал болып қалады. Қазақстан жүзге жуық іс-шараларды қамтитын
1998-2010 жылдарға арналған әріптестіктің жеке-дара бағдарламасын орындады. НАТОның бас хатшысы Дж.Робертсонның 2000 жылғы Қазақстанға ресми сапары барысында
да Қазақстандық тарап НАТО-мен кеңейтілген әріптестікке, бірінші кезекте әскери
кадрларды даярлау мен қорғаныс құрылысы мәселелерінде әріптестікке алдағы уақытта
да өзінің дайын екенін мәлімдеді.
Мемлекеттің Қарулы күштерінің құрылуы және болашақтағы әскери мамандарды
даярлау жүйесіне елеулі өзгерістер енгізуді талап етті. Қазақстанның қорғаныс
саласының негізі қаланған күннен бастап Н.Ә.Назарбаев әскери құрылысты, ұлттық
әскери ғылыми базаны құру мен оны дамыту үшін әскери мамандарды даярлаудың
өзектілігіне назар аударды. Тәуелсіздік жылдары Президент қамқорлығының арқасында
елімізде көптеген әскери оқу орындары құрылды, бүгінде олар Қарулы күштерімізді
қажет кадрлармен қамтамасыз ете алады. Бұл туралы «біз жоғары интеллектуалды
потенциалы бар, шет тілдерін білетін, қазіргі заманғы техникамен жұмыс істей алатын
офицерлер мен келісімшарт бойынша әскери қызметшілер легін дайындауымыз керек.
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Бұл үшін бізде барлық жағдай жасалған. Озық мемлекеттер тәжірибесін ескере отырып,
әскери білімнің жоғары оқу орындарынан тұратын отандық жүйесін жасай алдық», –
деген болатын армия генералы М.Алтынбаев [ 8, 2-3 б.].
Қазіргі күнге дейін өзінің ұзақ тарихымен әскери кадрларды даярлау саласында
қажырлы еңбек етіп келе жатқан Қазақстандық әскери ЖОО қатарына – жоғарғы
офицерлік құрамды даярлайтын Ұлттық қорғаныс университеті, Құрлық әскерлерінің
әскери институты, Екі мәрте Совет Одағының Батыры Т.Бигельдинов атындағы әуе
қорғаныс әскери институты, Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік
институты, Теңіз әскери институты, ҚР азаматтық жоғары оқу орындардағы әскери
кафедралар
жатады.
Нұрсұлтан
Әбішұлы
Назарбаевтың
қамқорлығымен
С.Қ.Нұрмағамбетов атындағы Жас Ұлан 1999 жылы құрылып, жас ұландарды жоғары
әскери оқу орындарына түсуге дайындайды, Конституция мен әскери борышқа адалдық,
патриотизм рухында тәрбиелейді.
Қорытындылайтын болсақ, шетелдік сарапшылардың бағалауынша, Қазақстанның
Қарулы күштері кеңестен кейінгі кеңістіктегі озық үштіктің қатарында, ал Орталық Азия
аймағында біздің армия ең үздік деп танылды. Қазақстанның армиясы кез келген
жағдайда Жоғарғы Бас қолбасшы қойған міндеттерді мүлтіксіз орындауға қабілетті.
Қуатты әскеріміз мемлекеттің әскери қауіпсіздігіне сенімді кепіл бола алады.
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РЕЗЮМЕ
Сайлан Б., д.и.н.,профессор
(г. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби)
Становление и развитие вооруженных сил Казахстана
Статья посвещена формированию Вооруженных сил РК. В отрасли
Государственной политики обеспечение армейской безопасности впервые вышел указ
Президента РК 1991 года 25 октября «Об образовании Государственного комитета
обороны Казахской ССР». 16 декабря был принят Закон «О государственной
независимости Республики Казахстан», после этого Президент РК 1992 году 7 мая
осуществил Указ об «Создание и развитие Вооруженных Сил Республики Казахстана».
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SUMMARY
B. Sailan, Doctor of Historical Sciences, professor
(Kazakh National Universety named after al-Farabi)
A. Tekeev, student(Kazakh National Universety al Farabi)
Formation and development of the armed forces of Kazakhstan
Which established the rule of 70 years disintegration of the Soviet Union in the years
when Kazakhstan took Independence Army went through difficult times. At today's 20 th
anniversary in modern demand. We can say that we are fully formed our army. In the field of
State policy to ensure the safety of the army for the first time issued a decree of the President of
the Republic of Kazakhstan 25 October 1991 «On the Establishment of the State Defense
Committee of the Kazakh SSR». December 16 was adopted the Law «On the State
Independence of the Republic of Kazakhstan», he was discovered as «The Republic of
Kazakhstan is obliged to build their independence and territorial integrity of the purpose of the
Armed Forces». Thus in his personal army the right to create a Kazakh President 1992 May 7
implemented Decree on «Creation and development of the Armed Forces of the Republic of
Kazakhstan».
Keywords: Armed Forces of Kazakhstan, CIS, military doctrine, NATO, Security
Council.
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БІРІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ҮКІМЕТІНІҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫ
А.М. Сманова, т. ғ. к., доцент
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
Аңдатпа: Мақалада шетелдік, кеңестік және отандық әдебиеттерді пайдалана
отырып, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Чехословакия Республикасының
құрылуы мен үкіметтің сыртқы саясаттағы жаңа қадамдары туралы баяндалады.
Түйін сөздер: Австрия-Венгрия империясы, Жоғарғы ұлттық мүдде, «чех пен
словак одағы», кеңестік Ресей, кіші Антанта, Жоғарғы кеңес, социал-демократтар,
революция.
ХІХ ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап бірінші дүниежүзілік соғыстың соңына
дейін чех және словак жерлері Австрия-Венгрия империясының құрамында болып, осы
елге тәуелді болды.
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Австрия-Венгрия империясы жеңіліске
ұшырағаннан кейін, яғни чех пен словак жерлерінде ұлт-азаттық қозғалыстың терең
белең алып кетуінен қорыққан чех буржуазиясының біраз белсенді тобын шетелде
«қарсыласу қозғалысы» деген топқа біріктіреді. Бұл қозғалыстың басында Прага
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университетінің профессоры Т.Г. Масарик тұрған еді. Т.Г. Масарик АҚШ және Англия
мемлекеттерімен тығыз байланыс жасап отырды, яғни олардың негізгі мақсаттары
Австрия-Венгрияға соққы беру болды. Соғыс қарсаңында шетелге эмиграцияға кеткен
Масарикке кейінгі жылдары оның шәкірттері доктор Э.Бенеш пен словак
буржуазиясының өкілі Милан Растислав Штефаник қосылды.
1918 жылы 1 мамыр шеруінде Литовск-Микулаш қаласында словак халқы өз
ұлттық мүддесін талап етті. 1918 жылы тамыз айының 9 күні ағылшын үкіметі де осыған
қосымша хабарламаны мәлімдей отыра, «чех пен словак халықтары одақтас» екенін, ал
чехословак легионы «одақтық армия» екенін жариялап өтті [4, 45 б].
Сонымен 1918 жылы 23-26 қазанда Филадельфиядағы конгресте құрылған Орталық
Еуропаның демократиялық ұйымын құруға Америкада жүрген Масарик белсене
атсалысты. 1918 жылы 14 қазанда Одақтас державалардың үкіметіне чехословак
үкіметінің құрылғандығын Бенеш жария етті. Сөйтіп бұл үкіметтің Премьер-министрі
және қаржы министрі Масарик, ал Сыртқы істер министрі Бенеш, Қорғаныс министрі
Штефанник болып тағайындалды. Бастапқы кезде олар үлкен күш-жігермен бұрынғы
Австрия-Венгрия үкіметінен билікті өз қолдарына алуға тырысты [13,154]. Австрия
үкіметі 1918 жылы 25 қазанда Швейцарияға К.Крамарждың басқаруына көшуге
қарсылықсыз келісімдерін берген болатын. Онда олар чех буржуазиясының 7 адамнан
тұратын Масарик, Бенештің өкілеттілігіндегі делегациямен кездесті. 1918 жылдың
31қазанына дейін созылған келіссөздер нәтижесінде делегаттар, ерікті чех мемлекеті
Австрия мемлекеттік федерациясының ең маңызды және негізгі бөлімі болады деген
шешімге тоқталды.
1918 жылы 28 қазан күні Ұлттық Комитет өзінің 1-ші заңын жариялаған болатын,
онда «барлық өмір сүрген жер және империя заңдары мен басқаруды реттеу уақытша
күшінде қалды делінген еді. Бұл халыққа өзінің еркін білдіретін кейбір әлеуметтік
талаптарын ұсынуға біраз кедергілер әкелгені де рас. Ал 1918 жылы қазан айының 30
күні Турчанск қаласында словак Ұлттық Кеңесі жиналып, чехтар мен словактардың
біріккенін, тұтас Чехословакия мемлекеті болғандығын жариялады.
1918 жылы 29 және 30 қазанда Чехия, Моравияның және Силезияның неміс
депутаттары Дейчбемен және Судетенланд провинцияларының құрылғандығын жария
етті және бұл елді мекендерде немістердің көп тұруына байланысты оларды Австрияға
біріктіру қажет деп тапқан болатын. Бұл шекаралық облыстар үлкен маңызды еді,
өйткені өнеркәсіп күштерінің үлкен бөлігі осында орналасқан еді [21,57].
Бәсекелестік мәселесінде, дамудың алғашқы шарттары қалыптасқан капиталистік
елдер арасында, осы кезеңдегі революциялық толқындар кедергілер туғыза бастады. Бұл
жағдайда Чехословакия буржуазиясы күшті, жеңген Антанта мемлекеттерінен қолдау
іздеді. Оған қайырым ретінде олар соғыс аяғында ұстанған революцияшыл жұмысшы
қозғалысына қарсы күрес саясатын жалғастыру керек болды. Сондай-ақ бұл жоспар ірі
державалық күштер тарапынан қандай әрекетті көздесе де соған қолдау етуі чех
буржуазиясына тапсырылды.
Э.Бенеш 1918 жылы 3 қараша күні француз үкіметімен басқа одақтастардың
үкіметіне жариялаған меморандумында Чехословакияның Орталық Еуропада басшылық
етудің бірден-бір мүмкіншілігі бар аймақ екендігіне назар аудару қажет деді немесе өз
аймағында «Австрия, Венгрия, Италия және Польшаға, содан кейін Ресей мен Украинаға
тікелей ықпал ету» жағдайы бар екендігін ескертеді, сондай-ақ, Чехословакия
Республикасы Берлиннен де қашық емес ел [1,35б.].
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Сонымен бірге Чехословакияның тыныштық жайлаған ел екендігіне
маңыздылығын, сол уақытта «қазіргі жағдайда большевизм қаупі әсіресе, Венада, белгілі
бір себептермен Будапештте мүлде сезілмейтіндігі білінді. Тек чехтар ғана бұл
қозғалысты баса алатындығын ескертеді [2,59]. Жоғарыда көрсетілген меморандумда,
сонымен қатар Чехословакияға Антанта қарулы күштерін енгізу мәселесі қаралды. 1918
жылы қараша айының 24 күні Крамарж елде төңкеріс қаупін болдырмау жөніндегі
мәлімдемесінде Бенешке былай деп хабарлама береді: «…төңкеріс қаупін болдырмауға
да болады, бірақ ол үшін сенімді армия қажет, қазіргі қалыптасқан жағдайда үгіт-насихат
әсер етпейтін шетел армиясы ғана қолайлы» [8,119].
1918 жылы желтоқсан айында Бенеш Франциядан «тағы бір таза француз
дивизиясын [1,63-67] сұрайды, бірақ та Францияның өзінде әскери қарсыластық
қозғалыс күшейіп кеткендіктен, бұл сұраныс қанағаттандырылмады. Сол уақытта Бенеш
Чехословакия армиясын француз әскери қолбасшылығының маршалы Фоштың тікелей
қол астында болуы қажет деген болатын және «чех әскери күштерін көрші елдерде де
большевизм қаупін басу үшін қолдануға болады деп ескертті [17,67].
Соғыстан кейін Франция Еуропа құрлығындағы мықты үстемдікке таласқан және
күшті держава болып саналған болатын. Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропадағы
кіші мемлекеттерге өз ықпалын жүргізе отырып, Франция капиталистік бәсекеден,
төңкерістік жағдайда озып шығудың жағдайын ойластырды. Осындай мемлекеттердің
қатарында Чехословакия да бар еді. Сол үшін француз үкіметі Чехословакия армиясын
жоғарғы француз қолбасшылығы қарамағына енгізу жөніндегі ұсынысын толығымен
қолдады. Чехословакияға тез арада француз армиясы, жоғарғы шендегі офицерлері
жөнелтілді, армия құрылысы мен жетекшілік ету мәселелері реттеле бастады, француз
әскери миссиясының Чехословакия жерінде күшеюі біраз кейінірек жүргізілді.
Француз әскери миссиясы өзінің әскери істер аумағында ғана шектеліп қалмады,
Ұлттық қауіпсіздік министрлігінің бас штабы хабарламасында бұл жайт ескертіліп
отырды, онда былай делінген болатын: «бұл миссия Францияға алғашқы қолдан-ақ
біздің саяси өміріміз жөнінде ақпараттар береді. Сондай-ақ Франция біздің әскери
саясатымызға толығымен әсер етеді. Француз әскери миссиясының 300 әскери адамы
осы жерде саяси және мәдени, басты сауда жөнінде үгіт-насихат жүргізумен
айналысады». Ары қарай мәлімдемеде, әскери миссияның көптеген көлеңкелік жақтары
айтылады, француз офицерлері чехословак азаматтарына жасаған қарым-қатынасы
орынсыз іс-әрекеттермен сипатталынған, нәтижесінде жылына әскери миссияны қамту
үшін 20 миллион крон қаржы жұмсалынатыны баса айтылды [11,67].
Францияның қолдауымен қысқа мерзімде чехословакия буржуазиясының
мүддесіндегі Германия мен Австрия шекаралары жөніндегі мәселе шешілді және 1918
жылы желтоқсан айында шекаралық мәселе жөніндегі проблемалар шешілді. Сонымен
шекаралық облыстарды тартып алу қаупі басылып қалған болатын. Бірақ, басқа
Чехословакия шекараларында жағдай жақсы бола қойған жоқ. 1918 жылы қараша
айында асығыс құрылған чех әскери бөлімі, венгр үкіметінің әскери күштеріне қарсы
Словакияға жөнелтілген болатын, бірақ жерде чехтар жеңіліс тапты. Шекара мәселесі
және тағы басқа осы елдің арасындағы түсініспеушілік мәселелері Париждегі бейбіт
конференцияда қаралуы қажет болды [11,29].
Париж бейбіт конференциясы (1919 ж. 18 қаңтар –1920 ж. 21 қаңтар аралығында)
бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеткен ұлы державалық мемлекеттердің
пайдасына әлемдік жаңа жаңартулар енгізуге бағытталды. Париж конференциясында
барлық державалардың мүддесіне сәйкес көтерілген мәселелердің бірі «Кеңестік
Ресейге» қарсы топтасып күресу шаралары тұрды [9,86].
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Кеңестерге қарсы және жасырын төңкерістік жоспарларды жасауда белсене
атсалысқан топ Чехословакия делегациясы болды, оның арнайы жетекшісі Премьерминистр Карел Крамарж болды да, іс жүзінде барлық әрекетті жандандыру Сыртқы істер
министрі Эдуард Бенештің қолында болды. Париж бейбіт конференциясының бірінші
қарастырған мәселесі және Чехословакияға қатысты, Тешин облысына байланысты
болған Чехословакия мен Польша арасындағы талас мәселесі болды.
Чехтар да, поляк буржуазиясы мәлімдегендей Тениш облысына байланысты өз
келіспеушіліктерін соғыстың аяғында да жариялай бастаған. Ол уақытта чех
буржуазиясы бұл аймақтың тарихи заңдылығы негізіне сүйеніп, бұл аймақ өздеріне
тиесілі екендігін көздесе, ал поляктар жағы мұнда поляк ұлт өкілдерінің көп
тұратындығына сүйене отырып, ұлттық құқық мәселесін айтады. Бұл келіспеушіліктің
бірден-бір нақты себебі көмірге бай Тешин бассейні көзі мен Тешин өнеркәсібіне талас
еді. 1918 жылы қараша айының 5 күні екі жақ өкілдерінің келісімімен уақытша бұл
облысты бөлу келісімі жасалғаны да рас еді. 1918 жылдың аяғы мен 1919 жылдың
басында Чехословакияға Франциядан чехословак әскери легионының алғашқы әскери
бөлімдері орналаса бастады да, әскери күштің көмегімен Тениш облысын жаулап алу
үшін чехословак буржуазиясы дайындала бастады. 1919 жылы қаңтардың 10 күні
француз үкіметіне Бенеш былай деп ескертті: «егер біз бұл облыстың қожайыны
болмасақ, онда большивизм қаупін бұл жерлерде болдырмауды бірден-бір қамтамасыз
ететін біздер боламыз» [12,53-57]. Одақтастар осындай жағдайларды ескерте отырып,
1919 жылы ақпан айының 3 күні екі ел арасында демаркациялық сызықпен бөліп, бұл
мәселені шешті, сонымен бірге бұл жаңа уақытша келісімде Чехословакияның мүддесі
көп ескертілген болатын [10,16].
Чехословакия басқыншылығының көтеріп отырған тағы бір мәселесі ұлы
державалардың қызығушылығын туғызды, ол осыған дейін Венгрияның қол астында
болған аймақтың көлемі 12600 кв. км., 726 мың адамы бар Закарпат Украинасын өзіне
қосып алу мәселесі болған еді. Бұл агрессиялық әрекетті Масарик 1918 жылдың күзінде
АҚШ-қа барған ресми сапарында ойластырған және Америкадағы Закарпат Украинасы
буржуазиясының өкілі Григорий Шатковичпен бұл жөнінде ақылдасқан болатын.
Американың ірі концерні «Дженерал моторстың» адвокаты, президент В.Вильсоннан
қолдау тапқан Жаткович, Закарпат Украинасымен Чехословакияны біріктіру жөнінде
компанияны дамытуды көздеген еді.
«Американ ұлттық кеңесі русиндерінің» 1918 жылғы 12 қарашадағы Скрантондағы
шақырылған конгресінде, Закарпат Украинасы «кең мүмкіншіліктің құқықтық негізінде
«Чехословакияға біріктірілді» деген шешім қабылданды. Закарпат Украинасында өте
нашар жағдай қалыптасты. Сол кезге дейін өз құрамында болған Закарпат Украинасын
бірінші болып Венгрия сақтап қалғысы келді. Сол үшін 1918 жылы желтоқсан айының
25 күні Венгрияда Закарпат Украинасына автономия беру жөнінде заң шұғыл
қабылданды. Жеңген ұлы держава мемлекеттері революциялық қозғалыстың қаупінен
Закарпат Украинасынан Кеңестік Украина қосып алу мүмкіндігін тудырмау үшін, 1919
жылдың 3 наурызында-ақ Закарпат Украинасын Чехословакияға қосу жөнінде заң
қабылдады.
Чехословакия үкіметі Париж бейбіт конференциясында чехословак-венгр
шекарасын оңтүстікке қарай кеңейту жөнінде ұсыныс айтқан болатын және
Чехословакияға ірі венгр көмір бассейні Шальготарьянды қосып алу тиімді жол болып
саналады. Сол үшін 1919 жылы наурыз айының 25-і күні Париж бейбіт
конференциясының төрағасы Францияның Премьер-министрі Клемансоға Бенеш
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Чехословакияның талабын орындау жөніндегі мәселені тез шешсе, Венгриядағы
революцияның қаупі басыларын ескерткен еді. Бенеш француз Сыртқы істер министрі
Пишонға тағы да былай деп жазды: «Интервенциялық әрекеттерге одақтастармен немесе
Франциямен бірге қатысуға рұқсат етуіңізді өтінеміз» [21], өйткені Чехословакия
Венгриядағы өз үлесі үшін жоспардың орындалуының Орталық және Оңтүстік-Шығыс
Еуропадағы қолдаушысы болуды мақсат етті.
Чехословакиялық интервенция терең жасырындылықпен ұйымдастырылған
болатын. Әскери әрекеттерді қамтуды да тез арада жүргізді, 1919 жылы сәуір айының 7
күні Ұлттық Қорғаныс министрі чехословак армиясының словакиядағы әскери
бөлімдеріне тақап қалған жаулап алу әрекеттері жөніндегі оперативті бұйрығын берді.
Бұл бұйрық чехословак әскерлерімен Венгер кеңестік республикасын жаулап алуға және
жаппай мобилизациялау жөнінде шаралар кешендерімен қатар румын мен сербтерді,
бәрінен бұрын Закарпат Украинасын оккупациялау жөнін реттеуге арналған болатын [2,
35].
Сөйтіп, 1919 жылы сәуір айының 16 күні румын үкіметі Венгр Республикасына
қарсы интервенциялық әрекет бастады, осыдан кейін Чехословакия үкіметі де
бәсеңдемеу қажет деп жанталасты. Ұлттық Қорғаныс Министрі Клофан чехословак
әскери күштеріне сәуірдің 26 күні демаркациялық сызықтан өтіп, венгр аймағымен
Закарпат Украинасын оккупациялау жөнінде бұйрық берді [2, 19]. Масарик
одақтастардың көмегімен Будапешті алып, Венгрия арқылы Югославиямен
байланысатын коридор жасау мүмкін деген ой қалыптастырды.
Париж бейбіт конференциясында Франция өкілдері Чехословакияның барлық
талаптарын қолдады, оның нәтижесінде Чехословакияның аймағын кеңейтумен бірге
Францияның Орталық Еуропадағы позициясын тереңдету мақсатында оларға американ
және ағылшын державалық мемлекеттері де қолдау бермек болды. Олардың ықпалымен
Чехословакия мен Румыния өкілдері 10 маусым күні «Төртеудің кеңесіне» немесе АҚШтың, Ұлыбританияның, Франция және Италияның жоғарғы өкілдерінің алдына әскери
сәтсіздіктер жөніндегі мәселелерді талқылаулары қажет болған болатын. Сонымен бірге
Венгриядағы кеңес үкіметіне қарсы шараларды ұйымдастыруды басқаша қарастыруды
ойластырды [3,75].
Сонымен сол кезде «Төртеудің кеңесі» Венгр Кеңес Республикасының үкіметін
демаркациялық сызыққа қарай әкетуге шақырған болатын, сонымен қатар олар венгер
аумағын жаулап алған румын әскерлерінен азат етеміз деп уәде берді. Венгр үкіметі бұл
ұсынысты қабыл алды. Ұлы державалар Венгер Кеңестік Республикасымен
дипломатиялық жолмен келіссөз жүргізу арқылы Чехословакияға мүмкіншілік
әрекеттерін қамтамасыз еткен болатын. Оппортунистік социал-демократтардың оңшыл
лидерлерінің көмегімен және әскери жағдай қалыптастыру арқылы чех жерінде
революциялық қозғалысты басудың мүмкіндігі туды. Венгрлер одақтастардың жоғарғы
кеңесінің шешімімен Словакия аумағын демаркациялау сызыққа дейін тастап кеткен
кезде, чех әскерлері Словак Кеңес Республикасын басып тастады. Румын әскерлерімен
бірге олар тағы да Закарпат Украинасын және революциялық қозғалысты басып тастады.
Венгр үкіметі келісімге келгенімен де, державалар Венгриядағы революцияның ісәрекетін тоқтату жоспарын одан әрі терең ойластырып ұйымдастыруды қарастырды.
Венгриямен Чехословакияның және Румынияның да арасында бейбіт келісім
жасалынғанмен де француздар интервенцияны дайындауды жалғастыра берді, сонымен
бірге онда Чехословакияда Румыниямен бірдей бір уақытта қатысады деп шешті.
Сондықтан 1919 жылы 12 шілде күні Бенеш Масарикке жолдаған жеделхатында
қалыптасқан жағдаймен таныстыра отырып және былай деп кеңес сұрады: «Антанта
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Будапештке қарсы әрекет етпек, большевиктік армиямен біржолата істі бітірмекші
сербтер, румындар да бізбен бірге және бір уақытта әрекет жасамақшы. Мен қандай
жағдайлар қамтамасыз ете аларымды тез арада хабарлаңыз. Фош жылдам жауап күтеді.
Операцияны өзім басқарсам ба деймін» [4,77].
Масарик тез арада Бенешке жауап қайтарды: «Біз венгерлерге қарсы әрекет етуге
дайынбыз»[4,128-132] және Бенеш, одан кейін Масарик Фош пен Клемансоны бұл
жөнінде хабардар еткен болатын. Бенеш Масарикке: «Венгрлерді қарусыздандыру
ұсынылады және қаруларын өткізулері қажет – оны істемеген жағдайда, әрекет
басталынады»,– деп жазды [4,133]. Чехословак үкіметі, Крамарж отставкаға кеткеннен
кейін оңшыл социал-демократ Тусар үкімет басына келгеннен бастап Венгрияға қарсы
ашық интервенциялық әрекет етуге ниет білдірген жоқ. Венгр үкіметіне олар
ультимативті талаптар қою арқылы өздеріне ашу тудырып алмақ үшін жоспар құрды,
осының негізінде барып қана соғыс қимылын жасауға мәжбүр болған сияқты қимылға
көшті.
1919 жылы 1 тамызда Венгр Кеңестік Республикасы өзінің өмір сүруін тоқтатты да,
Будапештті басып алуға румын армиясы өз жеңісін чехословактармен бөлісуге қарсы
болды. Чехословакияға тек Закарпат Украинасы ғана біріктірілді. Сыртқы саясатта
Чехословакияға Кеңестік Ресейге қатынасында реакциялық саясат ұстанғаны айқын
көрінді. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Чехословакия тәуелсіз республикасы
құрылған кезде бұл анық білінді. Кеңес үкіметіне қарсы жасалған әрекеттердің бірі –
эмиграциядағы эсер Савинковтың басшылығындағы Германия мен Чехословакиядағы
100 мың орыс тұтқындарынан Чехословакияда әскери корпус ұйымдастыру еді. Және
оның одақтастарын қамтамасыз етті. 150 мың еріктілерден құрылған армия Сібірдегі
чехословак легиондарын азат ету мақсатымен Ресейге әскери саясат ұйымдастырды және
Мәскеуді жаулап алған [5, 132]. Одан кейін Бенеш Савинковпен келіссөз жүргізіп, оның
қолдауымен француз үкіметіне тағы да өз ұсыныстарын белгілете бастады.
Чехословакияға расында да орыс ақ гвардия отрядтары келе бастады, олар орыс
әскери тұтқындарын жаңа соғыс қимылдарына үйретті. Осындай ұйымдасқан отряд
Терезинде Хацне әскери тұтқындар ротасын үйретуге құрылды. Париж бейбіт
конференциясында да Чехословак үкіметі өзінің сыртқы саясатындағы бұл
ұйымдастырылып отырған әрекеттеріне қолдау көрсетуді сұрады. 1919 жылдың
наурызында Париж конференциясында осы Сібір аймағына байланысты қабылданған
меморандумда ашық айтылды: «Біз өз Отанымыздан алыс жерде де соғыс қимылдарын
жалғастырамыз. Бұл соғыс біздің аймағымызда да емес және біздің аймағымыз үшін де
емес. Ол тіптен бізбен көрші ел үшін де, үзіліссіз жалғасуға да қарсылық соғысы да емес.
Біз большевизммен барлығы да күресіп жатқандығын, кімде-кім өз елін сақтап қалу үшін
күресетіндігін жақсы білеміз. Бірақ біздің жағдайымыз ерекше, оны барлық қоғамдық
пікірлер сезініп-түсініп отыр» [6,30].
Сол кездегі ағылшын Әскери министрі У.Черчилль мен Премьер-министр Ллойд
Джордждың келісімімен Э.Бенеш аймақкерлердің әрекетімен Сібірде кеңестерге қарсы
әрекеттердің жаңа жоспарын жасады. Бұл жоспар жөнінде Бенеш Масарикке [26,67] сол
күні-ақ хабар берді және бірден аймақта қолбасшылыққа жоспарды іске асыруға бұйрық
берді. Алайда Ресейде жаппай революциялық қозғалыс бет алып кеткендіктен бұл әрекет
нәтижесіз болды. Екі жылға созылған Чехословакияның кеңес үкіметіне қарсы күресі
1920 жылдың 7 ақпанында өзара аймақтық өкілдердің келісімімен бейбіт шешілді. 1919
жылы 28 маусымда Версаль бейбіт келісімінің нәтижесінде Германиямен қатар
Чехословакияда біраз маңызды шешім қабылдады, ол аз ғана Глучин және Глубчин
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аудандарында шекаралық өзгерістер енгізгенімен де, бұрынғы чехословак-герман
шекарасын өзгерткен жоқ. 1919 жылдың 10 қыркүйегінде Екінші Австриямен
жүргізілген бейбіт келісімде Австрия мен чех жерлерінің бұрынғы шекараларын сақтап
қалды. Бұл Сен-Жермендегі келісімнің Чехословакияға өте маңызды болған жері,
Австрия мен Германияның бірігуіне тыйым салынуы еді.
Халықаралық сахнада екі қоғамдық жүйенің қалыптасуы 1920 жылы
Чехословакияда да мемлекеттің әлеуметтік құрылымы жөнінде біраз талас тудырды. Бұл
күрестің жүргізілуі және шешімі Чехословакия Республикасының сыртқы саясатының
бағытына да біраз ықпалын тигізді. Богумир Миераль, Антонин Запотоцкий бастаған
солшыл маркистер Кеңестік Ресейдің бағытын ұстанды. Олар сыртқы саясаттағы
жүргізіліп отырған шаралардың бәрі тек капиталистік ірі мемлекеттердің ықпалының
аумағында ғана жасалынды деген пікірлер айтты. Сөйтіп мемлекеттің ішкі саяси өміріне
қоғамдық дамудың қандай жолының тиімді екендігі үлкен тартыспен шешіле бастады.
1920 жылы ақпанда Чехословакия парламентіне социал-демократтар фракциясының
басшылары, «Кеңестік Ресеймен сауда, экономикалық және саяси қарым-қатынас жасау
қажет деген кепілдеме сұрай бастады. Ол ұсыныстың орындалмайтыны жөнінде Бенеш
ашық айтты, мемлекеттің жүргізіп отырған саясатын қолдаушылар негізгі министрліктер
ондай пікірлерге қарсы еді. 1920 ж. 10 сәуірде Ресеймен чехословак үкіметі жекелеген
немесе екінші кезектегі келісімшарттар жасайды. Ол шарттар Ресейдегі чехословак
азаматтарына, болашақтағы экономикалық қарым-қатынастарға ғана қатысты болды
[28,113 б.].
Революциялық толқынның әсері бұл елдің ішкі өмірінен де тыс қалмады.
Революциялық
ұрандармен
халық
арасында
бас
көтерулер,
митингілер
ұйымдастырылды. Онда халықтың әлеуметтік талаптары көтерілді. Ресеймен
дипломатиялық қарым-қатынасты реттеу талап етілді. Сыртқы саясатта кеңесчехословак қарым-қатынасының алғашқы алға жасаған қадамы 1920 жылы маусымда
Қызыл Крест миссиясымен айырбас жасау, өз азаматтарын отандарында қамқорлыққа
алу мақсатындағы тапсырманың жүзеге асырылуы екі мемлекеттің де мүддесі үшін
жасалынды. Сыртқы саясатта чехословак үкіметінің кеңестік үкіметке қарсы саясат
ұстанып отырғаны тек келісімшарттар жасаспай отырғанынан ғана емес, сонымен қатар
ол – кеңес-поляк соғысының басталуымен де сипатталды, ол Чехословакияның сыртқы
саясатындағы чех-поляк қарым-қатынасына байланысты және Тешин мәселесіне де
байланысты болды.
Поляк капиталистері мен помещиктері Батыс мемлекеттердің көмегімен Украина
мен Белоруссияның үлкен облыстарын қарулы күшпен жаулап алмақшы болды. Чех
буржуазиясы кеңес-поляк соғысына нақты көзқараспен бақылау жасап отырды.
Польшаға Чехословакия арқылы қару-жарақ тасу енді ғана Чехословакиямен қарым
қатынас жасай бастаған Ресейдің қарсылығын туғызды. Халықаралық қалыптасқан
жағдайға байланысты Бенеш Лондонға аттанды. Польша мен Чехословакия арасындағы
түсініспеушілік пен Тешин облысындағы революциялық қозғалысты тоқтату үшін
одақтастар жаңа шаралар жасау қажет еді.
1920 жылы 10 шілдеде соғыстың шиеленіскен тұсында поляк Премьер-министрі
Грабский мен Бенеш одақтастардың Жоғарғы Кеңесінің шешімімен Спада кездесті,
ондағы мақсат – елшілер кеңесі тез Тешин мәселесін шешіп, Польша мен Чехословакия
арасында шекараны реттеу қажет болды. Бенеш елшілердің бұл конференциясы Тешин
жанжалының көптеген шешілер мәселесі Чехословакия мүддесіне шешілеріне сенімді
еді. Өзінің жазбаларында да Тешин мәселесі шешілді, әйтпесе Фош пен Элойд Джордж
поляк Премьер-министрі Грабскийді мәжбүр етеді деп жазды.
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1920 жылы 28 шілдеде АҚШ өкілдерінің қатысуынсыз елшілер конференциясы
Тешин мәселесін шешті. Тешин облысы былай бөлінді, Чехословакия Карвин бассейнін
және Тешин-Яблунков жолына дейін Тешин вокзалына дейінгі аймақты, сол уақытта
қала ретінде болған өзі және облыс аймағы, шығыс теміржолы Польшаға қарады. 1920
жылы 7 тамызда Чехословакия кеңес-поляк соғысына бейтарап саясат ұстанғанын
хабарлады. Өйткені соғыс қимылдарының жүргізілуі тым шиеленісіп кеткендіктен
осындай саясат ұстанды. Заңды түрде жария етілген бейтарап саясаты ұсталынғанменде
Чехословакия арқылы одақтастардың нұсқаумен Польшаға қару-жарақ тасымалдау
жүргізіліп жатты. Дәл осы кезде Чехословакия Румыниямен, Югославиямен одақтасу
жөнінде келіссөз жүргізіп жатты, бұл кеңестерге қарсы мақсатта құрыла бастаған Кіші
Антантаның негізі болатын. 1920 жылы 12 қазанда Ригада кеңес-поляк соғысы бейбіт
келіссөзбен шешілді. Рига келіссөзінің нәтижесінде поляк үкіметінің қарамағына Батыс
Украина мен Батыс Белоруссия аймақтары қарады.
Кеңес-поляк соғысының нәтижесі Чехословакияның ішкі және сыртқы саясатында
да маңызды болды. Польшада буржуазиялық үкіметтің сақталуы Чехословакияда да
буржуазияның позициясын нығайтты. Сонымен қатар Кеңестік Ресейдің
Чехословакиямен ортақ болар шекаралары, ұлттық тұрғылықты халықтың шығу тегін
ескере отыра қараған жағдайда, Рига бейбіт келіссөзі нәтижесінде шығысқа қарай
ұзартылды, ендігі жерде Чехословакияны Ресейден Польша мен Румынияның қолында
қалған аймақтар бөліп тұратын болды. Кеңес-поляк соғысы Чехословакия үкіметіне
әлеуметтік құрылымды өзгерткісі келген жұмысшы қозғалысы мен олардың талаптарын
басу мүмкіншілігі туды. Ол оңшыл социал-демократтар өкілдерінің қолымен жүргізілді,
олар социал-демократиялық партияларды күйретуге әрекеттенді. Осы мақсатта істеген
шаралардың алғашқы қадамы – Премьер-министр Тусар бастаған социал-демократиялық
бағыттағы министрлердің отставкаға кетуі еді. Сонымен 1920 жылы 14 қыркүйекте
австриялық Черныйдың басшылығында жаңа үкімет құрамы өзгертілді. Өз орнында
қалған Сыртқы істер министрі Бенеш былай деді: «Сыртқы саясаттағы көзқарас
мәселесінде республика соңғы келіссөздер нәтижесінде біршама нығайды. Сыртқы
саясаттағы осы кездегі негізгі мәселелер шешімін тапты. Ендігі жерде мемлекеттің ішкі
жағдайындағы мәселелерді шешіп, реттеу қажет. Жаңа үкімет мемлекеттің беделді
болуы мақсатында бағыт ұстайды».
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Внутреняя политика Чехославакского правительства после второй мировой войны
В статье рассматривается образование и внешняя политика Чехославацкой
Республики после Второй мировой войны.
Ключевые слова: Австрия-Венгерская империя, «союз чех и словак», Советская
Россия, Малая Антанта, Высший Совет, социал-демократы, революция.
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ОБ ОЦЕНКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАЗАХСТАНА К РОССИИ
В ИСТОРИОГРАФИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
М.Ж. Ташенев, д.и.н., профессор
(г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби),
А.Б. Башикова, магистр
(г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби)
Аннотация: В статье рассматриваются теории и оценки присоединения Казахстана
к России в историографии постсоветского периода. Также автор дает анализ взглядов и
методологических подходов современных казахстанских, российских и зарубежных
ученых в изучении вышеуказанной темы. В большинстве своем российские историки
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подчеркивают положительное влияние Российской империи на Казахстан и Среднюю
Азию. Присоединение Казахстана к России российскими историками рассматривается
либо как столкновение двух цивилизаций – кочевой и земледельческой, либо с позиций
осовремененной теории модернизации, либо с точки зрения системного подхода (где
Россия выступает ядром системы, а Казахстан – периферией).
Ключевые слова: Присоединение Казахстана к России, историография,
модернизация, империя, Бекмаханов Е.Б.
Развал Советского Союза в 1991 г. прервал единую историю и стал точкой отсчета
поиска новых методологических подходов в научной трактовке присоединения
Казахстана и других национальных окраин к России. В бывших Советских Республиках
Центральной Азии пишется своя «национальная история», происходит пересмотр
многих, ставших за годы коммунистического режима стереотипными положений.
В казахстанской историографии произошел ренессанс «школы Покровского и
раннего Бекмаханова» в оценке присоединения Казахстана к России – переход от теории
«меньшего зла», т.е. декларации «добровольности» и «прогрессивности» присоединения
национальных окраин, характерной для послевоенной советской эпохи, к теории
«абсолютного зла», отличительной для 20-30-х годов XX века. Ее основоположники
Покровский М.Н., Галузо П.Г., Тынышбаев М., Бекмаханов Е.Б. рассматривали царскую
политику как колониально-захватническую, приведшую к потере независимости и
экономическому закабалению казахского народа, а повстанческие движения казахских
народных масс (в том числе и движение под предводительством Кенесары Касымова) –
как национально-освободительную борьбу.
Экстраполяция этой теории и на политику коммунистического Кремля стала явно
прослеживаться в трудах казахстанских историков. Так, отечественные историки в
переходный период тяготели оценивать политику Кремля в советский период как
продолжение имперской политики дореволюционного периода, принявшей формы
тоталитаризма, направленной на насильственную седентаризацию и коллективизацию,
голодомор и геноцид коренного населения, превращение Казахстана в сырьевой
придаток советской экономики, русификацию, сокращение образовательных учреждений
на казахском языке, репрессии в отношении ярких представителей казахской
интеллигенции, что нанесло непоправимый ущерб национальной культуре и т.д.
В казахстанской историографии переходного периода произошел ренессанс
«школы Покровского и раннего Бекмаханова» в отношении проблематики
присоединения Казахстана к России, но на более высоком качественном уровне,
освободившись
от
марксистско-ленинских
догм,
обогатившись
новыми
документальными данными.
Однако, казахстанской научной историографии удалось преодолеть искушение
впасть в пропаганду этноцентризма и так называемого исторического романтизма
(мифологизация и героизация прошлого, «удревнение» отечественной истории и др.) –
«болезней» национальных историй [1] коими в постсоветских республиках
сопровождались процесс создания государственности и становления национального
самосознания, а также «цветные революции».
На наш взгляд, нельзя также допускать в исторических работах культивирование
виктимности травмированного национального самосознания, комплексов исторической
обиды и вменения вины, страхов и ненависти, вынесение приговоров «задним числом»,
конфронтационные подходы, политизацию истории, превращающие историю в орудие
манипулирования общественным сознанием.
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Вышли труды казахстанских историков, посвященные методологическим вопросам
изучения колониального господства России, национально-освободительного движения,
историографии присоединения Казахстана к России и др. [2].
Необходимо отметить и большое внимание к казахской исторической науке
Президента РК Н.А.Назарбаева, ставшего инициатором государственной программы по
изучению исторического и культурного наследия «Мәдени мұра» («Культурное
наследие» – 2004-2011г.), госпрограммы исторических исследований «Народ в потоке
истории», национальной идеи «Мәңгілік ел». Такое отношение Главы государства к
исторической науке связано с насущными задачами консолидации, единства народа и
целостности нашей страны.
Работы современных казахстанских историков по истории присоединения
Казахстана к России демонстрируют поиск новых подходов к изучению разнообразных
аспектов данной темы, таких, как: особенности кочевой государственности, институты
власти у казахов, процесс формирования политических элит в Степном крае, историкополитические портреты казахских государственных деятелей (зачастую совмещавших в
себе функции правителя, полководца, дипломата, реформатора), цели и задачи
проводимой ими внутренней и внешней политики, причины присоединения,
взаимоотношения с представителями царской администрации, влияние политической
ситуации в сопредельных регионах, характеристика социально-экономических
отношений, последствия колонизации во всех сферах общественной жизни, влияние на
культурную идентичность казахов и др.
Тема присоединения Казахстана к России и произведенные ею далеко не
безболезненные трансформации политических, правовых, социально-экономических
отношений в кочевом обществе вызывают интерес у специалистов других дисциплин –
политологов, историков, правоведов, экономистов, демографов, культурологов,
антропологов и др. Думается, что освоение междисциплинарного, комплексного,
системного подходов принесут плодотворные результаты в будущих исследованиях
проблематики данной темы.
Интерес представляет трактовка понятия «вхождение в подданство» казахскими
ханами, которое они использовали в дипломатической переписке с первыми лицами
империи. Как справедливо заметила казахстанский историк Ерофеева И.В., менталитет
казахских ханов предполагал под словом «подданство» не потерю независимости
казахских земель, а режим наибольшего благоприятствования и взаимовыгодного
добрососедства [3] , что больше походит на отношения протектората при сохранении
политической самостоятельности либо союзнические отношения в борьбе с внешними
врагами (А Казахстан в XVII-XVII веках был окружен агрессивными соседями в лице
Джунгарии, Китая, Кокандского, Бухарского и Хивинского ханств).
Данная трактовка объясняет, почему казахские ханы, обращаясь с прошениями о
принятии в «подданство» России в обычном для того времени «высоком штиле», тем не
менее восставали, как только царская власть начинала ущемлять территориальную
независимость свободолюбивого народа. Е.Б. Бекмаханов также отмечает: «В это время
(начало 40-х годов XVIII в. – авт.) отношения Абульхайыра с царской Россией
напоминали, скорее, отношения союзные, чем вассальные. Почетные и пышные приемы,
которые устраивала хану царская администрация, только подчеркивали этот союзный
характер отношений» [4].
Нельзя вкратце не отметить тенденции, обозначившиеся в российской
историографии, в которой отмечается всплеск интереса к истории взаимодействия
национальных окраин и Российской империи, проявляются новые «старые» подходы в
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рамках дискуссии об имперском аспекте российской истории, которые отражают
текущий тренд политики возрождения «великодержавности» России и православия [5].
Актуальность имперской тематики для России в контексте переосмысления
имперского прошлого и реализации задач построения демократического федеративного
государства, интеграции и модернизации огромных пространств, отмечают и
зарубежные исследователи. Так, видный британский специалист по теории империй
Д.Ливен отметил: «Нигде и никогда вопрос позитивного или негативного отношения к
империи не стоял так остро и не был столь противоречив, как в современной России. Для
того, чтобы осознать свои новые цели и задачи, посткоммунистической России
необходимо определить своё отношение к царскому и советскому прошлому» [6].
В большинстве своем российские историки подчеркивают положительное влияние
Российской империи на Казахстан и Среднюю Азию. Присоединение Казахстана к
России российскими историками рассматривается либо как столкновение двух
цивилизаций – кочевой и земледельческой, либо с позиций осовремененной теории
модернизации, либо с точки зрения системного подхода (где Россия выступает ядром
системы, а Казахстан – периферией). В первом случае присоединение Казахстана к
Российской империи привело к конфликту двух цивилизаций: кочевой, исчерпавшей
свой потенциал развития и земледельческой современной, основанной на более
совершенных принципах политической, экономической, социальной организации.
Именно этот конфликт вызвал неприятие и многочисленные восстания казахского
народа, самым продолжительным из которых явилось движение Кенесары Касымова, но
оно, однако, не признается российскими историками в качестве национальноосвободительного [7].
Согласно второму подходу в русле теории модернизации присоединение
национальных окраин к России оценивается как процесс усовершенствования,
улучшения (обновления) всех сторон казахского социума путем перехода от
традиционного общества к европейской модели общества (индустриального,
капиталистического)[8].
Огромный всплеск интереса к истории империй, их колониального прошлого и
настоящего, наблюдается в современной западной историографии. В своих работах об
истории взаимоотношений царской империи с национальными окраинами западные
ученые разрабатывают новые методологические подходы, исходящие из полиэтничности
Российской империи, исследуют компаративную историю ряда империй (Андреас
Каппелер, Германия), типологию империй, их плюсы и минусы в мировой истории,
империю как способ выживания государства, особенности Российского государства как
периферийной империи, причины национальных движений (Доминик Левин,
Великобритания), отличия империи от других форм политической организаций
общества, вопросы управления империями (Джейн Бурбанк, Фредерик Купер – США) и
др. [9].
Вклад Е.Б. Бекмаханова в становление казахской исторической науки неоценим, а
жизнь его, ставшая и историей и легендой, является примером служения науке для
молодых ученых. Научный потенциал и широта поднятых им социально-экономических
и общественно-политических тем довольно велики. Своих исследователей, подобных
одному из лучших представителей отечественной исторической науки Е.Б.Бекмаханову,
ждут такие интересные проблемы, как периодизация истории присоединения Казахстана
к России; особенности отношений зависимости Казахстана от России на разных этапах;
взаимодействие двух культур (казахской и русской) и влияние этого взаимодействия на
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культуру и менталитет обоих народов; изменения в геополитике многих ведущих держав
мира, в частности, Великобритании, Германии, Турции и ряда восточных стран, которые
были вызваны присоединением Казахстана и Средней Азии к Российской империи,
вопросы существования царской и других империй XIX-XX веков в русле
компаративной истории и др.
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Қазақстанның Ресейге қосылуы,
кеңес кезеңінен кейін болған тарихи бағалар туралы
Мақалада Қазақстанның Ресейге қосылуы, кеңес кезеңінен кейін тарихнамада
болған теориялар және бағалар қарастырылады. Сонымен қатар отандық, ресейлік және
шетелдік ғалымдардың көзқарастарымен, осы ғылыми тақырыпты зерттеуінде
пайдаланған методологиялық тәсілдемелері көрсетіледі.
Ресей тарихшыларының көбі Қазақстан және Орта Азияға Ресей империясының оң
ықпал жасағанын ерекше атап көрсетеді. Ресейлік тарихшылар келесі тәсілдемелер
бойынша Қазақстанның Ресейге қосылуының: мысалы, көшпелі және егіншілік
өркениеттердің соқтығысы немесе қазіргі заманға лайықталған жаңарту қағидасының
айқындамасымен әлде жүйелі тәсілдеме көзқарасымен (осы жерде Ресей жүйенің
ядросы, ал Қазақстан – шеткі аймақ ретінде танылады) көрсетеді. Қазіргі батыс
тарихнамада империялар тарихының кешегі және бүгінгі көрінісіне өте көп қызығады.
Түйін сөздер: Қазақстанның Ресейге қосылуы, тарихнама, жаңарту, империя,
Е.Б. Бекмаханов.
SUMMARY
M.Zh.Tashenev, Doctor of Historical sciences,
Professor of Department of History of Kazakhstan
(Almaty, Kazakh National university named after al-Farabi),
A.B.Bashikova- master
(Almaty, Kazakh National university named after al-Farabi)
The Post-Soviet Historical Conceptualizations
of Kazakhstan's Accession to Russia
The theories and conceptualizations of Kazakhstan’s accession to Russia presented in
post-Soviet and international historiography are considered. The author also provides an
analysis of the views and methodological approaches of modern Kazakh, Russian and foreign
scientists in the study of the above mentioned subject. The majority of Russian historians
emphasize the positive impact of the Russian Empire on Kazakhstan and Central Asia. Russian
historians consider Kazakhstan's accession to Russia either as a clash of two civilizations
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(nomadic and farming ones), or from the standpoint of the theory of modernization, either in
terms of a systematic approach (where Russia stands as a core of system, and Kazakhstan – as a
periphery).
Keywords: Kazakhstan's accession to Russia, historiography, modernization, empire,
E.B.Bekmakhanov.

ӘОЖ 9(с)55 Т 25
V-ХІV ҒАСЫРЛАРДАҒЫ КЕРЕЙТТЕР ТАРИХЫНА
ҚАТЫСТЫ ДЕРЕКТЕРГЕ ШОЛУ
С.Ә.Тортаев, п. ғ. к., профессор
(Алматы қ.,Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
Л.Т.Қожакеева, т. ғ. д., профессор м.а.
(Алматы қ.,Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Мақалада V-ХІV ғғ. керейттер тарихына қатысты деректерге шолу
жасалған. Н.А. Аристов, С.М. Абрамзон, В.В. Бартольд және т.б. еңбектеріне талдау
жасалып, бұл авторлардың керейттер туралы пікірлері берілген. Кіші жүздегі жеті руға
жататын керейт руының қалыптасу тарихы баяндалған.
Түйін сөздер: көне заман, орта ғасырлар, деректер, шежіре, фольклортанушы,
тайпа, жеті ру.
Керейттердің ежелгі замандардағы және орта ғасырлардағы тарихын зерттеуде
Ш.Ш. Уәлиханов, В.В. Бартольд, А.Н. Бернштам, Н.А. Бронников, Н.Я. Бичурин
(Иакинф), М. Ақынжанов, С.А. Аманжолов, Н.А. Аристов, С.М. Абрамзон,
Х.Арғынбаев, С. Байдаулетов, Н. Веселовский, В. Востров пен М. Мұқанов, А. Вамбери,
Л.Н.Гумилев, Б.Б. Ермұханов, Г.А. Жданко, Р.Г. Кузеевтің, Н.В. Кюнер,
Ш.Құдайбердіұлы, А.И. Левшин, С. Қондыбай т.б. ғалымдар еңбектерінің орны ерекше.
Солардың арасындағы бірқатар ғалымдардың зерттеулеріне арнайы тоқталып
кеткен жөн. Мысалы, орыстың белгілі тарихшы-шығыстанушысы, этнограф
Н.А.Аристовтың (1847 – өлген жылы белгісіз) көптеген еңбектері, негізінен, кейбір
Орталық Азия халықтарының тарихына, этнографиясына арналған. Керейттер туралы
мәліметтер оның «Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и
сведения об их численности» [1] деген 1897 ж. Санкт-Петербургте шыққан кітабында
келтірілген. Сондай-ақ онда Кіші жүздегі керейттердің этникалық тегі жөнінде соны
мәліметтер бар. Бірақ ол мағлұматтар иланымды деректермен дәлелденбей, болжам
ретінде беріледі.
Келесі бір орыс-кеңес тарихшысы С.М.Абрамзонның «Киргизы и их этнические и
историко-культурные связи» [2] деген еңбегінде орта ғасырлардағы қырғыздар арасына
барып қосылған керейттер туралы біраз деректер көрініс тапқан.
Көне замандағы және орта ғасырлардағы керейттердің тегі, атамекені,
көршілерімен қарым-қатынасы швед дипломаты, әрі шығыстанушысы К. д,Оссонның
«От Чингисхана до Тамерлана» [3] деген еңбегінде кеңінен баяндалған. Ол Рашид адДиннің, Джувейнидің т.б. орта ғасырлық иран тарихшыларының шығармаларын
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пайдаланған. Бұл еңбекте Кіші жүздегі керейттер туралы мәлімет жоқ. Сонда да болса
олардың байырғы тарихын өрбітуге мол мүмкіндік береді.
Орта ғасырлардағы керейттер тарихының мәселелері көрнекті кеңес шығыстанушысы В.В. Бартольдтің (1869–1930) еңбектерінде де қарастырылған. Ғалымның
1898 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген «Критика на «Заметки об этническом
составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности» Н.А. Аристова»,
1922 жылы Ташкентте басылып шыққан «История Туркестана», 1928 жылы шыққан
«История монгольских народов», сондай-ақ 2002 жылы Мәскеуде қайта топтастырылған
«Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов» [4] деген
еңбектерінде Орта жүздегі керейттер тарихының кейбір беттеріне тоқталады және
бірқатар тарихи оқиғалар шеңберінде құнды тұжырымдар келтіреді.
Керейттердің тілін анықтауда неміс текті орыс шығыстанушы-түркологы
В.В.Радловтың (1837–1918) еңбегінің маңызы зор. Түрік тілінің 30-ын білген В.В. Радлов
Орхон-Енисей жазуының кілтін табушы (Томсонмен бір мезгілде) да болып табылады.
Ғалымның «Түркі тілдері сөздігін жасау тәжірибесі» [5] деген көптомдық еңбегі – оның
жарты ғасырлық үздіксіз ізденістерінің нәтижесі еді. Сегіз кітаптан тұратын төрт томдық
бұл еңбек Санкт-Петербургте 1888–1911 жылдар аралығында басылып шықты. Мұны
дүниежүзінің ғалымдары түркітануға қосылған мол ғылыми қазына ретінде бағалайды.
Кез келген халықтың шығу тегін оның рулық құрамы арқылы білуге болады деп
есептеген В. Радлов әрдайым түркі халықтарының ру-тайпалық құрамын анықтауға әрі
зерттеуге ерекше мән беріп отырған болатын.
ХІІІ-ХІV ғасырларда Хулагулер мемлекетіне кірген елдер мен халықтардың, оның
ішінде Орта жүздегі керейттердің саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихының
маңызды дерегі болып табылатын парсы (иран) энциклопедист-оқымыстысы, тарихшы
әрі мемлекет қайраткері Рашид ад-Диннің (1247–1318) «Сборник летописей» («Джами
ат-тауарих») [6] деген еңбегі. Онда мұсылмандар мемлекеттерінің тарихы жан-жақты
баяндалған. Бірақ бұл автордың еңбегінде Кіші жүздің керейттері туралы мәліметтер
жоқ.
Көне заман мен орта ғасырлардағы (ХІ-ХІІІ) керейттер тарихын зерттеуде белгілі
орыс-кеңес тарихшысы Л.Н. Гумилевтің (1912–1992) еңбектері де [7] керейттер
тарихының маңызды дерек көздері болып табылады. Ол өз ізденістерінде ХІІІ ғасырдың
басына дейінгі керейттердің атамекені, олардың көршілерімен қарым-қатынастары,
қоғамдық құрылысы, әлеуметтік-экономикалық жағдайы, діні мен мәдениеті, батысқа
қоныс аударулары жайлы құнды мәліметтер келтірген.
Түркі халықтарының, оның ішіне кіретін керейттердің тарихын зерттеуде орыс
шығыстанушысы, тарихшы-этнограф, археолог Н.И. Веселовскийдің (1848–1918)
еңбектерінің де мән-маңызы зор. Ол керейттер қоныстанған Орталық Азияның тарихын,
археологиясы мен этнографиясын зерттеді. Н. Веселовский «Шығыс халықтарының
тарихы, мәдениеті жоқ» деген нәсілдік жалған теорияға қарсы шығып, «Шығыс
халықтары ...дүниежүзі тарихынан лайықты орын алуға әбден хақылы» деген пікір
білдірді [8].
Керейттер тарихын зерттеуде тарихшы-шежіреші Әбілғазы Баһадүр ханның (16031664) «Шежіре-и Түрк» (1665) [9] деген еңбегін де айрықша атап өткен жөн. Оның
түркітану мен қазақтануда алатын орны ерекше.
Керейттердің арғы тегі, яғни этногенезі, атамекендері, шаруашылықтары жайлы
мәліметтер ұлты жағынан шуаш болып келетін көрнекті шығыстанушы Н.Я. Бичуриннің
(монахтық есімі – Иакинф) (1777-1853) 1851 жылы жарық көрген «Собрание сведений о
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народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» [10] деген шығармасында да
жан-жақты қарастырылып, толымды көрініс тапқан.
Керейттердің шығу тегін зерттеуге қазақ халқының көрнекті қайраткері
М.Тынышбаевтың (1879–1937) «Түрік-моңғол тарихы» және «Материалы к истории
киргиз-казахского народа» [22] атты еңбектері елеулі үлес қосады. Ол керей мен
керейттердің бөлінуі, олардың біраз бөлігінің өзбектер мен қырғыздардың құрамына
сіңісіп кеткені туралы хабарлайды.
Керейттердің шыққан тегі, атамекендері мен қоныс аударулары туралы біраз
мәліметтер қазақтың ғалымы Ш.Ш. Уәлихановтың (1835–1865) еңбектерінде келтірілген.
Ол өзінің «Из истории казахов» және «Путевой журнал поездки на восток
Н.И.Любимова 1845» [23] атты шығармалары мен түсініктемелерінде керейлердің
қайдан келгендігі, қыстаулары, жайлауы, әлеуметтік жағдайлары, шыққан тегі, тілі, түрі
туралы салихалы қорытындылар жасаған.
Керейлер мен керейттердің шыққан тегі, тілі, салт-дәстүрі, таңбалары мен рулық
ұрандары туралы соны мағлұматтар Х. Арғынбаев, М. Мұқанов, В. Востровтардың
«Қазақ шежіресі хақында» [24], М. Ақынжановтың «Қазақтың шыққан тегі туралы» [25],
В.П. Юдиннің «О родоплеменном составе могулов Могулистана и их этнических связях»
[26] деген іргелі шығармаларында жинақталған.
Орта жүздегі керейлердің атамекендері, кейінгі қоныс аударулары және олардың
бөлініп кетулері жайындағы елеулі мәліметтер шығыстанушы З.Қинаятұлының «Моңғол
үстіртін мекендеген соңғы түркі тайпалары»[27] атты бірегей монографиясында жанжақты қамтылған.
Керейлерден бөлініп шыққан керейттердің қазақтан басқа халықтардың арасына
сіңіп кеткендігі туралы және басқа да хабарламалар белгілі тарихшылар Б.Б. Ермұқанов,
Р.Г. Кузеев, Т.А. Жданко т.б. зерттеушілердің еңбектерінде де кездеседі.
Ғылыми ой-пікірлердің дамуы Орталық Азиядағы этногенез бен этникалық
үрдістерді тереңдете зерттеуде жекелеген проблемалардың көтерілуіне, тың
пайымдаулардың жасалуына алып келді. Мұндай тұжырымдамалар ортағасырлық
тарихтың кейбір тұстарын жаңа тұрғыдан қарастыруға жол ашады. Мысалы,
Г.А.Федоров-Давыдов әмір Темірдің тайпаларды бір жерден екінші жерге шашырата
қоныстандырып, басқа халықтар мен ұлыстардың құрамына енгізіп отырғандығы
жөнінде Абд-ар-разак Самарқандидің, Низам ад-дин Шамидің еңбектерінен мысалдар
келтіре отырып, бір орталыққа бағындырылған өкімет саясатының этникалық бағыт
беруде қуатты фактор болғандығына назар аударады [29].
ХІІІ-ХІV ғасырлардағы халықтар мен тайпалардың қоныс аударуы мен олардың
Орта Азия этногенезі процестеріндегі рөлін Жошы, Шағатай, Хулагу хандықтарының
ұлыстық құрылым ерекшеліктерімен байланыстыра зерттеуді ұсынады. Автор
ассимиляциялық процестерге ден қояды. Мұндай тұжырымдарды ғылыми ізденістерге
пайдалану керейттер тайпасының тарихи мәселелерін қарастыруға ғана емес, өзге де
рулық бірлестіктердің өткенін қайта сипаттауға мүмкіндік береді.
Керейттер тарихын зерттеуде Б.А. Ахмедов [30], К.Ш. Шаниязов [31],
Р.Х.Керейтов [32], В.В. Трепавлов [33] О. Смағұлов [34] зерттеулерінің маңызы бар.
Себебі, қазақтар этногенезінің мәселелерін шешуде антропологиялық салыстырмалы
зерттеулер жүргізу арқылы осы мәселені айқындауға негізделген зерттеу тәсілдерін
керейттер тарихын қарастыруда да қолдануға негіз бар деп есептейміз. Себебі, Орта жүз
керейлері мен Кіші жүз керейттерінің арасындағы байланыс әлі де шешімін толық
таппаған мәселе болып есептеледі.
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Осы аталған ғалымдар мен олардың ізденістері Кіші жүздегі жеті ру құрамына
кіретін керейттердің шыққан тегі, қоныстары, мәдениеті жайлы ой қорытып, тұжырым
жасауға жетелеп қана қоймай, болашақтағы зерттелуі қажет проблемаларды айқындап
береді. Керейттердің шежіресін анықтауда қазіргі кездегі зерттеушілердің еңбектері де
көп жәрдемін тигізеді.
Орталық Азиядағы этногенетикалық құбылыстарды тұтас процесс ретінде
қарастыру жөніндегі көзқарас Қырғызстан, Өзбекстан т.б. республикалар тарихшылары
тарапынан қолдау тапты. Түрік халықтарының көне және ортағасырлық тарихын бірбірімен байланыстыра зерттеу басқа да ғалымдар еңбектерінде методологиялық
басшылыққа алынып отыр.
Осылайша, негізгі еңбектерді атай отырып айта кететін мәселе – Кіші жүз
керейттерінің шыққан тегі, Қазақстан аумағына қоныс аударуы туралы арнаулы зерттеу
жұмысы жоқ. Әйтсе де мұндай кемшіліктің орны әлі-ақ толар деген үміт бар.
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Кожакеева Л.Т., д.и.н.,и.о. профессора
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Обзор источников по истории рода керейт V–ХІV в.
На основе исследования проблемы истории племени керейитов из младшего жуза
казахов, составлено обозрение источников и литературы, освещающих в той или иной
мере данную проблему.
Ключевые слова: древний мир, средние века, источники, генеалогия, фольклорист,
племя, семь родов.
SUMMARY
S.A. Tortaev – Candidate of pedagogical sciences, associate professor
(Kazakh State Women's Teacher Training University)
L.T. Kozhakeeva - Doctor of Historical Sciences, acting professor
(Kazakh State Women's Teacher Training University)
A review of the sources on the history of the family kereit V - ХІV of centuries
On the basis of research of a problem of history of a tribe kereit (керейитов) from
younger dzhuz Kazakhs, the review of sources and the literature shining to some extent this
problem is made.
98

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті

Хабаршы №4 (52), 2014 ж.

Keywords: ancient world, Middle ages, sources, genealogy, specialist in folk-lore, tribe,
seven luing-ins.

УДК 930.85 ’’362’’
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
С.М. Туменова, к.и.н., проф.
(г. Алматы, Казахский государственный
женский педагогический университет)
А. А. Касымбекова, ведущий библиотекарь
(г. Алматы, Казахский государственный
женский педагогический университет)
Аннотация: В данной статье исследуются вопросы подготовки кадров в
Казахстане в предвоенные годы в области культуры.
Ключевые слова: культура, искусства, Наркомпрос, театр, библиотека.
Задача осуществления культурной революции предполагала совершить целый
переворот в процессе коренного культурного преобразования общества и в известной
мере, мыслилась как отрицание старой культуры. Однако процесс этот не
представлялся как социальный катаклизм, начисто отрицающий все прошлое, все
традиционное в культуре. Новую культуру нельзя было создать из ничего, на пустом
месте, все определенной национальной среды.
Не отбрасывая ценнейших завоеваний культуры прошлого, новое государство после
революции коренным образом изменило характер, направление, масштабы и темпы
культурного прогресса с тем, чтобы создать условия для формирования собственно
национальной культуры в Казахстане.
Отрицание всей прошлой культуры, призывы отказаться от услуг старых
специалистов было невозможно в тот период и справедливо могло бы
квалифицироваться как политический авантюризм. В этом вопросе приходилось
бороться с культурно-социологическим, упрощенческим подходом к культуре,
искусству, с сектантскими устремлениями.
Начиная с 30-х годов государственная политика в области культуры приобрела
конкретный целенаправленный характер по созданию условий для развития
профессионального искусства и открытию первых учебных заведений культуры и
искусства правительству, что существующая сеть средних специальных и высших
учебных заведений республики может в 1934 году удовлетворить потребности
Казахстана в специальностях высшей квалификации лишь на 0,33%; средней
квалификации на 8,9%.
В связи с этим Совет Народных комиссаров СССР в своем постановлении от 20
октября 1933 года «О подготовке кадров для Казахстана» наметил широкую программу
развития среднего специального и высшего образования в республике. Уже в 1934 г. в
Казахстане был организован ряд индустриально-технических, сельскохозяйственных,
медицинских и других техникумов и училищ.
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К концу 2-ой пятилетки в 36 техникумах учились 21983 человека.
Высшие и средние специальные учебные заведения республики сыграли
решающую роль в подготовке кадров новой интеллигенции. За годы второй и третьей
пятилеток они подготовили около 10 тыс. специалистов для решающих отраслей
народного хозяйства и культуры Казахстана.
Большую лепту в это дело внесли деятели умственного труда из казахов, которые
сформировали основной контингент казахской интеллигенции. Например, в 20-е годы с
исключительной силой развернулся талант поэта революционера С. Сейфуллина,
Б.Майлина, И. Джансугурова и др.
С начала 20-х годов особое внимание правительство решило уделять развитию
профессионального искусства и подготовке соответствующих национальных кадров в
Казахстане.
В приказе Наркомпроса Казахской ССР, ведавшего делами культуры и искусства,
от 7 ноября 1920 года подчеркивалась «необходимость взять на учет все живые силы,
разбросанные по республике и все предметы, имеющие то или иное отношение к
искусству. Для этого всем губернским, уездным и райотделам по народному
образованию в срочном порядке предписывалось взять на учет всех проживающих на
территории республики работников искусств».
Важную роль в этом процессе сыграли учебные заведения культуры и искусства,
культпросветучреждения.
На начальном этапе обучение и воспитание специалистов в области культуры и
искусства велось по нескольким основным направлениям, включающим музыкальное,
театральное и художественное образование, а также подготовку культурнопросветительных работников, специализирующихся по видам искусства и библиотекарейбиблиографов.
Так была начата подготовка кадров для и зрелищных мероприятий. В сентябре
1932 года по решению Наркомпроса открывается музыкально-драматический техникум –
первое среднее музыкальное заведение в республике с драматическим, вокальным и
музыкальным отделениями.
В 1934 г. Алма-Атинский музыкально-драматический техникум был превращен в
учебный комбинат, в котором не только учились будущие музыканты и артисты, но и
проводилась большая работа по сбору и обработке казахских народных мелодий,
реконструкции народных музыкальных инструментов. В ноябре 1934 г. при техникуме
было открыто киноотделение. В основном из студентов техникума был организован 1ый национальный домбровый оркестр (впоследствии Казахский государственный
оркестр национальных инструментов им. Курмангазы). В 1938 году музыкальнодраматический техникум, который был разделен на 2 самостоятельных учебных
заведения – музыкальное и театральное.
В 1933 году Совнарком СССР было принято постановление «О подготовке кадров
для Казахстана». Выполняя это постановление, партийная организация Казахстана
проделала большую работу по созданию в республике вузов и средних специальных
учебных заведений культуры и искусства. Примером может служить тот факт, что
среди нескольких специальных учебных заведений еще в 1932 году в Алма-Ате было
открыто музыкальное училище, которому дали имя П.И. Чайковского, училище работало
по дневной и заочной формам обучения. В училище готовили кадры по специальности:
фортепиано, струнные инструменты, пение, хоровое дирижирование, теория музыки.
Вслед за этим состоялось важное событие, в 1934 году было открыто хореографическое
училище. Оно готовило артистов балета, артистов ансамбля народного танца. Открытие
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таких специальных учебных заведений было связано с началом работы Казахского
национального театра оперы и балета имени Абая. Музыкальное и хореографическое
училища должны были готовить для них кадры и готовить основу для
профессиональной деятельности музыкальных и хореографических коллективов в
республике. В музыкантах была еще одна необходимость – начинал работу оркестр
казахских народных инструментов имени Курмангазы.
Кроме того, при театрах республики Наркомпрос начал создавать студии, где
актеры могли повысить свою квалификацию и привлечь талантливых самодеятельных
артистов. Так, в 1933 г. при драматическом театре была создана первая авторская
музыкальная студия, как основа будущего театра оперы и балета.
Еще в специальном постановлении Правительства Казахской ССР от 8 сентября
1933 года указывалось: «Организовать в Алма-Ате государственную музыкальную
студию –основу Казахского музыкального театра оперы и балета в будущем, в составе 50
человек актеров-студийцев, 20 человек симфонического оркестра и 12 человек
национального оркестра в составе инструментов: кобыз, сыбызгы, домбра... Поручить
музыкальной студии немедленно приступить к организации 1-й музыкальной пьесы
«Айман Шолпан». Оркестровку этой пьесы организовать на базе широкого и
всестороннего использования существующих казахских классических мелодий. Студия
в дальнейшем должна быть преобразована в музыкальный театр.
Музыкальный театр казахского народа, впоследствии, Государственный
Академический театр оперы и балета – сразу был окружен вниманием и заботой
правительства Казахстан. В 1936 г. в труппу влились артисты русского оперного театра,
гастролировавшие по республике. С тех пор оперные спектакли театра имени Абая идут
на русском и казахском языках. Был создан национальный балет, искусство, не знакомое
казахам до революции. Театр оперы и балета – участник декад казахского искусства и
литературы в Москве. Он заслужил признание взыскательного московского зрителя, а
имя прославленной актрисы Куляш Байсеитовой стало известно всей стране и далеко за
ее пределами.
В труппе театра имени Абая расцвело музыкально-сценическое искусство многих
наших ведущих артистов. Здесь выросли первые кадры национальных дирижеровпрофессии, не известной в дореволюционном Казахстане: Г. Духашев, Н. Тлендиев,
А.Манаев, Т. Османов. Среди лучших спектаклей оперы «Кыз Жибек» Е.Брусиловского,
«Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, «Биржан и Сара» М. Тулебаева, балеты «Камбар и
Назым» В. Великанова, «Лебединое озеро» П. Чайковского и другие [2].
На двух языках показывает свои спектакли Театр для детей и юношества
Казахстана. В его организации принимала непосредственное участие крупный деятель
тюзовского движения СССР Наталья Сац. Во время летних каникул артисты театра
выезжали с концертами по областям и районам республики.
Стремительный рост национальных исполнительских кадров, как и всего
профессионального искусства, находился в прямой связи с той огромной помощью,
которую оказывали Казахстану русские музыканты специалисты: композиторы, педагоги,
дирижеры.
Балетмейстер А. Александров внес значительный вклад и в создание казахского
хореографического училища. Понимая, что залог будущих успехов национального
балета прежде всего зависит от подготовки для нее кадров, он принимает активное
участие в организации учебного процесса во вновь созданной хореографической школы,
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в отборе учащихся для нее. С апреля 1934 г. он художественный руководитель и педагог
балетной школы .
1 сентября 1934 года 32 человека, отобранные из наиболее способных воспитанников детского дома, начинают обучаться танцевальному искусству. На первых
порах балетное отделение работает в исключительно тяжелых условиях, занятия
проводятся в маленьком, холодном зале. Недостает спецодежды, обуви. Нет учебных
программ. Однако даже в самых неблагоприятных условиях соблюдается твердое
правило: основа обучения классический танец. А. Александров старался заинтересовать
своих воспитанников, привить им трудолюбие, дисциплину, т.е. те качества, которые
необходимы в обучении танцу.
Работа балетного отделения постепенно налаживается. Систематически идут
уроки классического и характерного танца, ритмики и обязательного фортепиано. Среди
учащихся выделяется ядро одаренных детей. Это Д. Абиров, М. Макасов, А. Сатенов,
Г.Ахимбекова, А. Сулейменова.
23 мая заключительный концерт в Большом театре. На лучшей театральной сцене
Советского Союза зазвенели мелодии широких степей в исполнении оркестра народных
инструментов под управлением А. Жубанова. Выступал Д. Джабаев, пела К. Байсеитова.
Солистка балета Ш. Жиенкулова и ансамбль исполнили танцевальные фрагменты из
оперы «Кыз Жибек», «Как не похож был этот искрометный, грациозный танец на
медлительные, сдержанные движения восточных плясок. Желтое платье Шары носилось
как пламя. А над пламенем этим вились черные косы и летали легкие руки, выражавшие
то радость, то испуг, то смущение, то восторг».
Закончилось 1-ое отделение выступлением учащихся 1-3 классов балетной школы.
Рецензенты декады нашли для малышей, пожалуй, самые теплые слова, расценивая
исполнение классики как совершенно неправдоподобное событие. «Они танцевали вальс
из балета «Спящая красавица» Чайковского и как замечательно танцевали! Да вряд ли
поверил бы этому сам Петр Ильич Чайковский. С точки зрения ортодоксально
европейского музыканта, это почти что чудо, совершенно неправдоподобное событие».
В 1937 году педагога балетной школы А. Александрова сменяет А.В. Селезнев
(1906–1961) – артист балета, педагог, народный артист КазССР. Обучаться балету он
начал в частной студии. Продолжил образование в Ленинградском хореографическом
училище. С 1937 года стал ведущим солистом казахского театра оперы и балета.
Артистическую деятельность совмещает с педагогической, преподает в Казахском
хореографическом училище. Впоследствии оставляет сцену и полностью отдается
педагогической работе. Неутомимый пропагандист классического образования,
беззаветно посвятивший себя воспитанию национальных кадров, А. Селезнев
подготовил 17 выпускников. Его ученики: Д. Абиров, Р. Тажиева, Л. Таланов, М. и
Г.Акжановы, Л. Симашко, С. Кушербаева, С. Тулусанова, З. Райбаев, А. Асылмуратов,
Э.Мальбеков и другие.
По его инициативе в августе 1938 года балетное отделение музыкальной школы
выделяется в самостоятельное учебное заведение. Основой учебного процесса
становятся программы Ленинградского хореографического училища с 9-летним сроком
обучения.
В 1939 г. хореографическое училище получило большие, светлые, специально
оборудованные классы, учебные комнаты, интернат. Увеличивается педагогический
состав. Введены были уроки историко-бытового танца и актерского мастерства. Таким
образом, только в 1939 г. балетная школа окончательно организуется как среднее
специальное учебное заведение.
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Заглядывая в будущее, необходимо сказать, что вероломное нападение
фашистской Германии нарушило налаженную жизнь училища. Предоставив для
госпиталя инвалидов Отечественной войны только что отстроенное здание балетной
школы, училище разместилось в своем прежнем маленьком помещении, вновь став
частью музыкальной школы. В стесненных условиях, но сберегая весь состав учащихся,
училище продолжало свою работу, хотя по сокращенным учебным программам.
Помимо занятий ученики активно участвуют в шефской работе, выступая с концертами.
1-й выпуск хореографического училища состоялся 29 июня 1942 года.
Но театр в 1942 г. располагая составом приезжих исполнителей, не сохранил эти
первый плоды многолетней упорной подготовки национальных кадров. Из 1-го выпуска
только Д. Абиров после службы в армии, вторично пройдя курс хореографического
училища, продолжает работу в театре, возглавив балет, как его художественный
руководитель.
Выпуски 1944–1945 гг. дают балетному театру целую группу хорошо
подготовленной молодежи. Р. Тажиева, А. Солнцева, Д. Симагина, Л. Таланов,
М.Акжанов вскоре занимают положение солистов, успешно выступая в сольных и
ведущих партиях репертуара.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции. – М.: Советская
наука, 1967. – 656 с.
2. Вестник статистики. Орган Центрального Статистического управления, 1949–
1962 г. – М., 1965.
3. Директивы ВКП(б) и Постановления Советского правительства о народном
образовании. – Сбор. документов за 1917–1947 гг. // Сост. Н.И. Болдырев. – Вып. 1-2.–
М.: 1947.
4. Законодательство о религиозных культах. – Сб. документов и материалов. – М.,
1971.
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Соғыстың алғашқы жылдарында мәдениет пен өнер оқу орындарының
қалыптасуы мен дамуы
Бұл мақалада Қазақстанда 30-40 жылдарда мәдениет саласы бойынша мамандар
дайындау жолдары зерттелген. Әсіресе, театр саласына қажетті мамандарды даярлайтын
оқу орындарын құру мәселелері қарастырылған.
Түйін сөздер: оқу орындары, даму, қалыптасу, мәдени революция.
SUMMARY
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(Kazakh State Women's Teacher Training University),
A.A. Kasimova, Chief librarian
(Kazakh State Women's Teacher Training University)
Formation and development of educational institutions of culture and art in the prewar
years
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This article examines training issues in Kazakhstan in the prewar years in the field of
culture.
Keywords: educational institutions, development, formation, the cultural revolution.

ӘОЖ:94( 574) Т 50
ЖАЛАЙЫРЛАР ТАРИХЫ МӘСЕЛЕСІ ӘМІР ТЕМІР КЕЗЕҢІНДЕГІ
ТАРИХШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА
Ж.Қ. Тойшыбекова, оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
М.Н. Ибрагимова, оқытушы
(Алматы қ., әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университеті)
Аңдатпа: Мақалада ортағасырларда Қазақстан территориясында мекен еткен
жалайырлар тарихы жайлы мәселе қарастырылады. Зерттеулер негізінде олардың мекен
еткен территориясы анықталады. Жалайырлардың Темір тарихында да белгілі орын
алғандығы нақты зерттеліп көрсетіледі.
Темірлік деректер негізінде жалайырлардың ірі, жеке ел ретінде өмір сүрген рутайпа екендігі және олардың тайпа әмірлері сол ру-тайпа аттарымен аталатындығы
жайлы зерттеледі.
Әмір Темір және оның ұрпақтарының тарихшылары пайдаланған деректер көбіне
ортақ болып келгендіктен оқиғаны баяндауда бірін-бірі қайталайды. Сондықтан оларды
бір-бірімен салыстыру арқылы деректегі мәліметтердің шынтуайттылығы дәлелденеді.
Түйін сөздер: Әмір Темір, жалайыр, деректер, Низам ад-дин Шами, Камар ад-Дин,
Бабыр, Жаһангер әскерлері, қыпшақ, керей, найман, қоңырат.
Қазақ жерінде мемлекеттіліктің пайда болуы ел территориясында ерте кезден
мекен еткен көптеген тайпалар мен халықтардың тарихымен тығыз байланысты.
Сақ, үйсін, қаңлы, қарахан, қыпшақ дәуірінен басталған қазақ мемлекетін құру
процесі ұзақ жылдарға созылды. Орта ғасырларда Шығыс Дешті Қыпшақта көптеген
ұсақ тайпаларды өзіне біріктірген біртұтас этникалық территория қалыптаса бастаған
еді. Алайда Шыңғыс хан бастаған моңғол шапқыншылықтары мен ХІV ғасырдың екінші
жартысында Әмір Темір жорықтары салдарынан Қазақстанда мекен еткен ру-тайпалар
тағы да бытыраңқылыққа ұшырады. Темір және оның ұрпақтарының жорықтары
Қазақстанда мекен еткен этникалық топтарды шашыратып жіберді. Екі жақты
қақтығыстар жайындағы мәліметтер темірлік шығармаларда келтірілген. Саяси
оқиғаларға қатысып, тарих сахнасында белгілі бір орын алған рулық, тайпалық топтар
кеңінен көрініс тапқан. Қазіргі кездегі үш жүз құрамына енген, сан ғасырлар бұрын
пайда болған ру-тайпалар, яғни, ұлы жүздегі – дулат, жалайыр, қаңлы; орта жүздегі –
арғын, қыпшақ, керей, найман, қоңыраттардың темірлік деректердегі дуғлат, жалайыр,
қаңлы, аркенут, қыпшақ, керейіт, найман, қоңырат тайпалары болып табылатындығына
зерттеу нәтижесінде көз жеткізуге болады.
Зерттеушілер атап көрсеткендей, жалайырлар руы туралы көне Қытай
жазбаларында да, тіпті ІХ-Х ғасырлардағы араб деректерінде де айтарлықтай мәліметтер
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жоқ. Дегенмен, ол жайында алғашқы мағлұматтар моңғол дәуіріндегі ХІІІ-ХV ғасырлар
жазбаларында кездеседі [1, 76].
Жалайырларды Ш. Уәлиханов пен академик В.В. Бартольд моңғол рулары деп
есептеген. Олардың ізінше М. Тынышбаев моңғол тарихшысы Соном Сесеннің еңбегіне
сілтеме жасап, «жалайырлар Еке-моңғол (ұлы моңғол) деп аталатын саны көп, күшті
моңғол тобынан шықты» деп есептейді [1, 76-77]. Х. Арғынбаев, В. Востров,
С.Мұқановтар жалайыр руларының аттары негізінде моңғол тектес емес, арғы тегінің
аралас түркі-моңғолдан шыққан деген пікірді зерттеушілердің ішінде бірінші болып
Н. Аристов ұсынғандығын атап көрсетеді. С. Аманжолов осы тұжырымды нақтылап,
кемшіліктерін көрсетіп, жалайырлардың ежелгі түріктерден тарайтынын сенімді түрде
дәлелдейді. «Жалайыр мен ысты Орта Азияда алғаш рет ХІІІ ғасырда із қалдырған», –
дейді АҚШ-тағы Колгейт университетінің профессоры Марта Олкотт [2, 58-59].
Жалайырлардың басым көпшілігі Жетісудағы Қапал уезінде тұрды, – деп жазады
С. Аманжолов. Біраз бөлігі Зеравшан алқабына қоныс аударғандығын әңгімелейді [1, 79].
Ал О. Исмаилов олардың бір кездердегі мекені (VІІІ-ІХ ғғ.) Моңғолияның солтүстігі,
шамамен алғанда Селенга, Орхон, Тола өзендерінің бойы деп көрсетеді [3, 15].
М. Тынышбаев 1370 жылы Ақсақ Темірдің қарсыластары дулаттар жағына шығып
кеткені үшін жалайырлар талқандалып, бытырай қоныстандырылғандығын айтады.
«Парсы тобы Иранда негізгі маңыз атқарды, жалайыр әулеті тіпті Солтүстік Иранда, ал
бір кезде Бағдатта да патшалық құрды. Жалайырлардың басты бөлігі 1370 жылғы
қашқын Сыр-манақтар келіп қосылған Шу-манақтар түзеді» [4, 77]. Бұдан әрі
М.Тынышбаев жалайырлардың Жошы ұлысынан шығысқа қарай ойысып, Ежен ханның
Ақ Ордасына тірек болғанын, Орыс ханның кезінде олар әмірші әскерінің ұйытқысына
айналғанын айтады. Ораз Исмаилов өз зерттеуінде былай дейді: «Атап айтқанда Әмір
Темір тарихында Маураннаһрда (екі дарияның ортасында) өмір сүріп жатқан Әмір Қажы
барлас пен Әмір Баязид жалайыр аталады. Екеуінің де соңдарынан ерген халқы, ұлыстар
бар. Олар Әмір Темірмен ақылдасады да, оның кеңесін тыңдамай Хорасан жаққа қарай
ауа көшеді. Нәтижесінде Әмір Темір айтқандай «екі зиян, бір пайдаға» ұшырайды. Осы
Баязид жалайыр жайында Әмір Темір былай деп жазады: «Әмір Баязид жалайыр да
Қожанд жерін билейтін. Оған дос көңілмен ақыл айтып едім, қабылдамады. Нәтижеде, өз
елінің адамдары оған қарсы шығып, тұтқындап алдыма әкелді. Мен өткен істерді бетіне
салық қылмай, керісінше, оған ізет ілтипат көрсеттім. Бұған көзі жеткен соң ол одан
сайын шерменде халге түсті» [3, 65].
Темірлік деректерден жалайырдың Әділшах Бахрам деген батыры жайлы да
мәліметтер алуға болады. Шараф ад-Дин әлі Иезди бойынша «Шахзада Жахангир илгари
булди ва Шайх Мухаммад Баён Сулдуз ва Одилшох Бахром Жалойир уғликим, атоси
улганда жалойир элини Сохибқирон анга бериб эрди, шахзодаға қушулди», – дейді [5,
77].
Әмір Темір және оның ұрпақтарының тарихшылары негізінен оқиғаны баяндауда
бірін-бірі қайталайды. Кейбір оқиғаларды өз көздерімен көрген немесе жаңа деректердегі
мәліметтерді пайдалана отырып баяндайды. 1376 жылғы оқиға темірлік деректерде
төмендегіше баяндалады. Низам ад-дин Шамидің мәліметтерінен көретін болсақ,
Темірдің Хорезмге үшінші рет жасалған жорығы жайлы Сары-Бұға, Әділ-шах, Хитайбахадүр және Елші-Бұғаны 30 мың әскермен Камар ад-Динге қарсы жіберетіндігін
айтады [6, 104]. Бұл оқиға 1376 жылы орын алған. Ары қарай оқиға былай өрбиді:
«...Когда Адил-шах обнаружил, что в области никого нет, он схватил Хитай-бахадура и
Ильчи-бугу, стакнулся с Сары-Бугой, и они восстали. Собрав свой силь и войско, они
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осадили крепость и укрепления Самарканда… Когда они сообразили, что не из тех
людей, которые могут ему (Джахангиру) противостоять, то, бежав, ушли в узбекский
вилайет и нашли приют у Урус-хана. В то время когда Урус-хан отбыл на летовье, они
также проявили по отношению к нему вероломство и предательство, доказав свою
дурную сущность. В конце-концов они повели войско и разбили Урус-хана…» [6, 104].
Шараф ад-Дин әлі Иезди бойынша оларға Темір Андуганға даруға етіп сайлап
кеткен сенімді адам қосылды дейді. Олар өздерінің жалайыр, қыпшақтан тұратын
халқын жинап, Самарқандқа бағыт алып, қала бекіністерін қоршай бастады деп
көрсетіледі [6, 132]. Сонымен Низам ад-дин Шами мен Шараф ад-Дин әлі Иезди
мәліметтері бойынша тек жалайырлар ғана емес, жалайырлар мен қыпшақ елі бірге
көтеріліс ұйымдастырған болып шығады және Әділ шах пен Сары-Бұғаға Андуганның
даруғасы көмекке келеді. Мирхондтың деректерінде де Әмір Темір Хорезмге жорыққа
кеткенін пайдаланып, қыпшақ және жалайыр тайпаларының әмірлері бүлік шығарып,
Самарқандқа аттанатындығы айтылады [7, 144]. Бұл жерде тағы бір көңіл аударарлық
жайттардың бірі Низам ад-дин Шами мен Шараф ад-дин әли Иезди шығармаларында
жалайырларды ел деп көрсетеді. Сол бойынша жалайыр елінің Темірге қарсы
көтерілгендігін байқаймыз. Бұл жайлы Исин былай деп мәлімдейді: «Әскер көтерілісіне
күш қосқан дала қосындары Мәуераннаһрға беттейді. Андуған даруғасының көмегін
алып, «ел мен әскерін жиып», жалайыр мен қыпшақтар Темір астанасы Самарқандты
қоршауға алады. Сөйтіп, Жалайыр Әділ шаһ пен Қыпшақ Сарыбұға 1376 жылдың
жазында дала жұртының «қамын жеген басты тұлғаларға айналды» [8, 37]. Бүлікті басу
үшін Әмір Темір әмірзада Жаһангерді жібереді. Шараф ад-дин әли Иезди мәліметтері
бойынша бүлікшілер мен Жаһангер әскерлерінің арасында соғыс орын алған [5, 79].
Исиннің мәлімдеуінше, «Темірге Жаһангер деген ұлын бас қылып әскер жіберіп, өз
астанасы түбінен көтерілісшілерді шегіндіру оңайға түспейді» [8, 37]. Бұдан көретініміз,
көтерілісшілер бірден жеңілген жоқ, олар біраз қарсылық көрсеткен. Темір
ұрпақтарының тарихшыларының бірі Фасих Ахмад бұл оқиғаны былай баяндайды: «...
Сари Бука и Адилшах Бахрам джалаир, которых он отправил вперед в Джата за Камар
ад-Дином, взбунтавались, и эмир Сахибкиран был вынужден вернуться, затем в пятый
раз отправиться на войну в Джата...» [7, 136]. Демек Темірді жорығынан қайтарған бұл
көтеріліс оған оңай соқпаған. Темір әскерлерінен жеңілген көтерілісшілер темірлік
деректер бойынша бытырай қашады. Сарыбұға мен Әділ шаһ Дешті Қыпшаққа барып
Орыс ханды паналайды. Шараф ад-дин әли Иезди көрсеткендей, Сарыбұға мен Әділ шаһ
Орыс хан ордасының мүләзімдері болып жүреді. Самарқандқа келген Әмір Темір
«жалайыр ұлысын бектеріне үлестіріп береді» [5, 79-80]. «Орыс хан жұртында да
Сарыбұға мен Әділ шаһты сарай лауазымдарының бір тобы жақтырмаса керек. Әсіресе,
Темірмен бейбіт жағдайды сақтауды аса қажет деп түсінгендер. Орыс хан да Әділ шаһ
пен Сарыбұғаға белгілі бір күдікпен қарады, Сығанақ сарайында Әділ шаһ пен Сарыбұға
бақылауда, жартылай тұтқын, аманат есебінде болуы да ғажап емес», – дейді Исин [8,
37]. Осы жағдайларға байланысты ызаланған Әділ шаһ пен Сарыбұға аталмыш жерде
көп тұрақтамай, Моғолстанға қашып барып Камар ад-Динді бүлікке итермелейді.
Деректердегі мәліметтер бойынша Әділ шаһ пен Сарыбұға Орыс ханнан қашып кетсе,
кейбір деректер, мысалға Шами мен Иезди бойынша Орыс ханның жұртын шауып
кеткендігі де баяндалады [6, 104; 132]. Оларды мұндай әрекетке итермелейтіндей
жағдайдың болуы да әбден мүмкін. Алайда ол жайлы темірлік деректерде айтылмайды.
Осылайша, кейіннен қазақ халқының құрамына енген жалайырлар елі Әмір Темір
тұсында белгілі тайпа болған.
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Әмір Темір тарихында Иран патшалығында таққа отырған жалайыр билеушісі
жайында да баяндалады. «Оны жаулап алғысы келген Әмір былай дейді: «Сұлтан Ахмет
Жалайыри құзырына Бағдат уәлиі қарамағындағы ләшкердің қандай жағдайда екендігін,
сан мөлшері, күш-қуаты хақында мәлімет алып келу үшін елші жіберу кесілді. Елші
Бағдаттан: «Сұлтан Ахмет екі көзді, бір бөлек ет екен» деген сипаттама жолдайды. Мен
тәңірінің шапағатына сүйеніп, Бағдатқа қарай жорыққа аттанып, ә дегенше жетіп
бардым. Сұлтан Ахмет жалайыр онда қалудан гөрі қашуды жөн көріп, Кербаланың
шөліне қарай тартты. Сонымен Даруссалам астанасы – Бағдат маған бағынды». Бұл
шамамен алғанда 1394 жыл болуы керек. Кітабының орта тұсына таман Ақсақ Темір
жалайырлар әулетінің 1382 жылдан бастап Ирақ, Күрдістан, Әзірбайжанға үкім
жүргізгенін де айтып өтеді» [3, 66].
Шараф ад-Дин әлі Иездидің «Зафарнамесінде» жалайыр елі Сырдария (Хужанд)
өзенінің бойын мекендегені жайлы айтылады [5, 43]. Шығармада «жалайырлар елі» деп
көрсетіледі, демек халқы біршама көп, өзінше бір жеке ел ретінде қарастырылады. Оған
дәлел ретінде жоғарыда бейнеленген Темір әскерлері мен жалайыр-қыпшақ халқының
қақтығысын келтіруімізге болады. Өйткені Жаһангерге оларды жеңу оңайға соқпайды
және де бұл оқиға Темірді Хорезмге бара жатқан жорығынан қайтарады.
«Бабырнамаға» зер салсақ, одан көптеген жалайыр ұрпақтарын көреміз. Ораз
Исмаилов Бабыр тұсында оның қол астында болған жалайыр бектерінің өміріне
тоқталады. Олар: Юрулдай жалайыр, Әбілқасым Жалайыри, Сейтқасым Ішік Жалайыри
(Кіші аға), Хасен Әлі Туфейіл Жалайыри, Құсайын Әлі Жалайыри. Олардың бірі әскер
басшы, бірі кеңесші болған. Бабыр Орта Азияны билеп тұрған кезде олар оған көп көмек
көрсеткен. Бабырдың айтуынша бұл кезде жалайырлар Ферғана өңірінен Жетісуға дейін
қанат жайған.
О. Исмаилов жалайырлар құрған үлкен бір мемлекет – Моғолстан болса керек
деген болжам айтады. «Шу бойынан осы мемлекетке Исабұғы неге Керей мен Жәнібек
бастаған қазақ хандығына жер бөліп беріп жүр? Себебі – Моғолстанның құрамындағы
жалайырлар зор ықпалды болған тәрізді», – деп өз пікірін білдіреді [3, 68].
Бабырдың «Бабырнамасындағы» үнемі оның қасынан табылып, оған көп
көмектескен адамдардың бірі – Сейіт Қасым. Бабыр оның шыққан тегін анықтап,
«жалаири» деп көрсеткен. «...Менің қасымда қалып, азап шегіп, елден кетуге бел
байлағандар атақтысы бар, атақсызы бар екі жүзден көп, үш жүзден аздау болды.
Олардың ішіндегі бектері: Қасым Қаушын бек, Уәйіс Лагари бек, Ибраһим Сару-и
Мыңлық бек, Шырым Тағай, Сиди Қара бек. Ішкі жақтан – Мір Шаһ Қаушын, Сейіт
Қасым кіші аға Жалайыр, Қасым Аджаб, Мұхаммед Дұст, Әли Дұст Тағай, Мұхаммед
Әли Мұбашшир, Құдайберді Тұқшы моғол, Жарық Тағай, Баба Күлидің ұлы Сұлтан
Күли, Пір Уәйіс, Шейх Уәйіс, Жарәлі Біләл, Қасым мірахур, Хайдар-и рикабдар. Бұл
жағдай жаныма қатты батты, көзімнің жасын тыя алмай, көп жыладым» [9, 78]. Деректен
байқағанымыз Бабыр қатты қиналған кезде оның қасында болған жақын адамдардың
ішінде жоғарыда аты аталған жалайыр тайпасынан шыққан адамдар да болған. Сейіт
Қасым Бабырдың сеніміне ие болып, сый-құрметіне бөленгендіктен оған өз сарайындағы
ең жауапты қызметтердің бірін беріп, «кіші аға» деген лауазымды бекіткен. Кіші аға –
кіші аға, қақпашы, кемеңгер, Темір әулеті сарайындағы ең жоғарғы лауазымның бірі [9,
437]. «Тағы айтарым: Сейіт Қасым жәрдемші жасақтың бастығына тағайындалды», –
дейді Бабыр өз шығармасында. [9, 410]. Деректегі мәлімет бойынша Сейіт Қасым ең
сенімді адамдардың біріне айналып, Сейіт Қасым жалайырға Бабыр өзге елдерге жасаған
жорықтары кезінде үнемі әскерді сеніммен тапсырып отырған.
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Бабыр шығармасында Хасан Әли Жалаири жайлы да мәліметтер кездеседі. 1510–
1511 жылдары Бабыр Самарқантты алған кезде Хасан Әли Жалаири оның құзырына
барып, оған бес-алты жыл қызмет көрсетеді. Осы жылдар ішінде ол Бабырға да небір
тамаша қағидалар арнайды [3, 292].
Жалайыр тайпасынан шыққан Қадырғали Қосымұлы Жалайыри 1592 жылы қазақ
тарихын баяндайтын «Жылнамалар жинағы» атты еңбек жазған [3, 66]. Демек, кейіннен
қазақ жүздерінің құрамына енген тайпалардың бірі жалайырлар Темір тарихында да
белгілі орын алған.
Сонымен қорытар болсақ, темірлік деректерде Қазақстанда мекен еткен жалайыр
тайпасы жайлы мәліметтер көптеп кездеседі. Әмір Темір және оның ұрпақтарына
арналған шығармалардағы жалайыр жайлы мәліметтер ортағасырларда Қазақстан
территориясында мекен еткен жалайыр тайпасы екенін зерттеулер нәтижесінен көріп
отырмыз. Жоғарыда атап өткеніміздей Темір ұрпақтарының тарихшылары негізінен ірі,
жеке ел ретінде өмір сүрген ру-тайпалар жайлы ғана өз шығармаларында баяндап
отырған. Темірлік деректерде тайпа әмірлері сол ру-тайпа аттарымен аталады. Мысалға:
Бахрам Жалайыр, Әділ шах Жалайыр, Сейіт Қасым кіші аға Жалайыр және т.б. Бұл
есімдер және олардың билік жүргізген елдері жайлы мәліметтер Темір ұрпақтары
шығармаларында жиі кездеседі. Ортағасырларда белгілі болған тарихи тұлғалар
есімдерінің темірлік шығармаларда сақталуы біз үшін өте маңызды болып табылады.
Себебі ру-тайпа аттарымен есімдері қоса аталған адамдардың арқасында сол рутайпалардың тарихтағы орнын анықтауға мүмкіндік туады.
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История жалаиров в сочинениях историков в период Амира Тимура
В данной статье исследуются источники Амира Тимура о территории и
местонахождении племен Жалаиров Казахстана.
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SUMMARY
Zh.K. Toishybekova, teacher
(Kazakh State Women's Teacher Training University)
M.N. Ibragimova, teacher
(Kazakh National University named after al-Farabi)
The history of Zhalayr tribe in the works of Master Temir
This article explores the history of the zhalairs,who settled on the territory of Kazakhstan
in the middle ages at the basis of Amir Temir`s chronology.
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UDK 94(574)
HISTORICAL ROLE AND VIEWS OF ALIKHAN BUKEYKHANOV
G. Charginova – master, senior teacher
(Almaty, Kazakh state women’s
teacher training university)
Annotation: Tsarist desire to suppress all the rudiments of Kazakh identity can be traced
over the years with the reunification of the Kazakh Khanate and the Russian Empire. This is
represented by a galaxy of outstanding personalities such as: A. Baitursynov, Zh.Akpaev,
Tynyshpaev M., J. Seydalin and others. During this period, clearly put such features
Bukeykhanov politician as the ability to unite people of opposing views, arguments and
consistently defend its position, retaining the ability to compromise.
Keywords: Bibliography, correspondence, the tsarist government, ethnographer, publicist,
the thought, the emperor, Irtysh, Omich.
Understanding the problems of the history of Kazakhstan during the first two decades of
the XX century are one of the most urgent , the most difficult and controversial issues of
modern historical science . The beginning of XX century in the history of the Kazakhs has a
special role. Broad consideration of the history of the Kazakh people is closely linked with the
elite, which formed in the late XIX - early XX century, and with intellectuals representing "not
a homogeneous layer” neither by birth nor by the views of the ways the development of the
Kazakh people.
Tsarist desire to suppress all the foundations of Kazakh identity can be traced to the years
of the reunification of the Kazakh Khanate and the Russian Empire. Attempts to replace the
artificial cultures, ideologies, traditions of Kazakh people lead to a large decline of the steppe
identity Various ways of colonization of the Kazakh people were attempted: Cossack
expansion, migration of peasants. One of the main objectives of the colonial policy was to
divide society into isolated groups.There are many different ways of this attempt, one of them
was learning Russian in schools of Kazakh children; their Russification,inculcating in them a
sense of superiority of Russian language over their native and subsequently carrying them
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through the tsarist policy. But having an excellent education and understanding all the
hardships of tsarist policy in the wilderness, Kazakh intellectuals seek to liberate people and is
actively involved in the fight against the injustice of this policy.This is represented by
outstanding personalities such as A.Baitursynov, Zh.Akpaev, Tynyshpaev M.J. Seydalin and
others. One of them is - Bukeikhanov Nurmuhamedovich Alikhan (1870 according to other
sources, 1866, was born in Tokraunskoy Karkarala Semipalatinsk region - 27 September 1937).
He was from a noble (Sultan's) family. He graduated from the Omsk Technical School, then
(1894) brilliantly graduated from Imperial Forestry Institute of the Faculty of Economics in St.
Petersburg
He was a scholar, teacher, journalist, ethnographer, writer and sociologist, who was born
with the difficult and complicated historical mission to lead the national liberation movement
of the people, to be the head of the first Kazakh autonomy Alash Orda. It is simply impossible
to capture the multifaceted activities of this remarkable man in an attempt to trace the
chronological sequence of the formation of political, scientific and other views of
A.Bukeykhanov turn to history. In 1903 in St. Petersburg 18 volume was published under the
title «Russia.Complete geographical description of our region». In this volume , dedicated to
Kazakhstan , one of the authors was Bukeikhanov who wrote the section «Distribution of the
population of the Kyrgyz (ie Kazakh ) edge of the territory , its ethnographic composition, life
and culture». In this section, he gave an overview of the culture of the Kazakh people , drawing
materials from «folk literature», in particular on the analysis of the poem «The Goat - Korpesh
Bayan». It is noteworthy that he specifically highlights Abay, commending him as «a
representative of the new trend» in Kazakh poetry.
Bukeikhanov and later tried to imagine Abaya to Russian reader, and it is no coincidence,
since generation of intellectuals Kazakhs early XX century., arguing for self-government of the
Kazakh people, strongly emphasized its ideological affinity with Abay, and widely sought to
master the cultural heritage of the past as a stimulus to the awakening and development of
national consciousness. Bukeikhanov also ranks among Kazakh educators , takes an active part
in the development of «novometodnoy» or dzhangirskoy school that seeks to be more creative
and closer to the needs of national education, to synthesize the best of traditional
ethnopedagogics with advanced ideas of Russian - European school . Armed with knowledge of
native, eastern , Russian and European cultures Kazakh intelligentsia forms the ideology of the
national liberation movement of the early twentieth century. In 1904 Bukeikhanov worked in
the expedition with F.A.Scherbin, to prepare materials for a wide resettlement of Russian
peasants to the land of the Kazakhs. Since 1905, was a member of the Constitutional
Democratic Party , held a meeting in Uralsk and Semipalatinsk to organize the Kazakh branch
of the Cadet Party . In 1905 he took part in the protest movement against Karkalinskom tsarist
oppression , organized 14,500 people signing a petition , known as Karkalinskaya petition . In
1905 at the Semipalatinsk district he was elected to the First State Duma of the Russian ,
participated in drafting the document , called Vyborg manifesto condemning the dissolution of
the tsarist Duma . During intense activity against the colonial policy of the tsarist autocracy he
was in prison Semipalatinsk and Pavlodar. After the revolution of 1905-1907 years , released a
royal manifesto gifting the people of Russia relative political freedom. During this period, he
worked in the cadet. Bukeikhanov worked as an editor of newspapers «Irtysh» , «Omich»,
«The Voice». Also this event in Russia makes its adjustments and activities of the Kazakh
intelligentsia, namely it vigorously taken for creating their publications.
Since the first such publication was the magazine «Aikap», which was issued in the
Kazakh language ( based on Arabic script ) . Permission for its publication was given January
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18, 1910 . This edition covers virtually all aspects of Kazakh society . Researchers have
identified the following sections in the magazine ,
1. Social and political articles.
2. Literature essays, research.
3. Problems of Education Kazakhs.
4. Questions native language alphabet.
5. Position Kazakh woman, her liberation and development.
6. Medical , agronomic advice , scientific discoveries .
7. Internal and external events.
8. Bibliography.
9. Answers correspond to the letters . The authors grouped around the journal were
progressive Kazakh intelligentsia. The most active and well-known of them: A. Baitursynov,
G.Karashev , Zh.Seydalin , S.Toraygyrov , S.Seifullin . Dominant place in the magazine was
given to the discussion of the agrarian question . Discussing the agrarian question , the authors
tried to convey to the ordinary members of the Kazakh society, the laws under which
indigenous Kazakh land was alienated clarifying goals and plans, tsarist warned that the
alienation of surplus - just the beginning of tough policy of the Russian Empire. After the
dissolution of the First State Duma the opportunity to draw attention to the problems of
Kazakhstan were deprived. Bukeikhanov was trying to make it through the Russian press. His
articles , such as «colonization plots in Akmola region», « Russian settlements in the depths of
Steppes» , Alienation of cropland irrigated Kyrgyz and others are published in the «Siberian
issues». These voluminous works convincingly argue that the traditional form of managing
Kazakhs - nomadic livestock - not a fad not a tribute to the Kazakhs ' natural laziness , «and the
only way to survive in the harsh and arid climate . Secondly, Bukeikhanov writes about
distortions of the survey of households , the impossibility of conventional tillage extensive
methods. Relocation - a disaster not only for the Kazakhs, who lost pasture wintering, watering,
but also for the immigrants. A. Bukeikhanov exposes the falsity of the tsarist government
appeals to «ennoble steppe». High lip on entering into «our Asian suburb» have basis and are
only disaster steppe peoples .
Analysis of political activity in Alikhan Bukeykhanov period 1905-1913 years , his
political views this period give the opportunity to a number of important conclusions
contributing methodologically recreating paintings socio- political development of Kazakhstan
in early veka.1 That review about political views of A. Bukeykhanov contributes to clear
political deyatelnosti.2. Actions of A. Bukeykhanov had a considerable influence on the
process of consolidation of various national liberation movements.
During this period, clearly put such features Bukeykhanov politician as the ability to
unite people of opposing views, arguments and consistently defend its position, retaining the
ability to compromise.
Bukeykhanov in this period was characterized by illusions about the possibility of
changing the position of the Kazakhs in the framework of the existing constitutional monarchy
by borby.4 methods . Political views were reflected Bukeykhanov A. , mainly in Russian
periodicals. Printed debate with representatives of the reaction accelerated the differentiation of
social thought , I wound an important factor in the growing national liberation movement . In
the years 1910-1914 Bukeikhanov wrote a number of scientific articles in the «New
Encyclopedic Dictionary»,in the book «The forms of the national movement in modern states»
«article «Kazakhs». Major milestone in the quest to awaken national consciousness Kazakhs
and organization among them education and training was the publication of the newspaper
111

Казахский государственный женский
педагогический университет

Вестник №4 (52), 2014 г.

«Kazakh» What took part along with A.Bukeyhanovym , A.Baytursynov and M.Dulatov . It
was a wonderful trio , which marked the birth of a democratic, progressive and patriotic
Kazakh intelligentsia . Under the pseudonym « Kyr Balas» («Son of the steppes», « Stepniak»)
he published in the newspaper «Kazakh» in «parties in the Duma», «Doom and Kazakhs»,
«August Bebel». In 1916 he headed the department Bukeikhanov backward peoples nationwide
Zemstvo Congress . Zemstvo idea how wide local government, along with the existing central
government and its essential complement – an important element of the political program
Bukeykhanov .
Cadets joining the party and having a great authority in her AN Bukeikhanov believed
that it was the Cadets he manages to achieve its goals : with Russia and under the patronage of
Kazakhstan to gain autonomy , including its own parliament , government, ie eligible for
financial management and having its own legislation and a number of other attributes of
independent statehood . The February Revolution « was correctly understood and welcomed by
the Kyrgyz, because, firstly , it freed them from oppression and violence of the tsarist
government , and secondly, they have strengthened the hope to realize their cherished dream to run itself» - wrote in associate 1910-1914 years Bukeikhanov wrote a number of scientific
articles in the «New encyclopedic Dictionary», in the book «The forms of the national
movement in modern states» article «Kazakhs». Major milestone in the quest to awaken
national consciousness Kazakhs and organization among them education and training was the
publication of the newspaper «Kazakh» What took part along with A.Bukeyhanovym,
A.Baytursynov and M.Dulatov.
It was a wonderful trio , which marked the birth of a democratic, progressive and patriotic
Kazakh intelligentsia . Under the pseudonym «Kyr Balas» («Son of the steppes», «Stepniak»)
he published in the newspaper «Kazakh» in «parties in the Duma», «Doom and Kazakhs»,
«August Bebel». In 1916 he headed the department Bukeikhanov backward peoples nationwide
Zemstvo Congress . Zemstvo idea how wide local government, along with the existing central
government and its essential complement - an important element of the political program
Bukeykhanov Ahmet Baitursynov . On the full support of the Provisional Government as the
legitimate government authority said the newspaper «Kazakh» Kazakh committees
representing at that time , national authorities governments.
In July 1917 the way Bukeikhanov A. and Cadet Party went after the February
Revolution , as he stopped to find support among them regarding the most important issue - the
granting of autonomy to the Kazakh people , as well as other matters of principle (the
relationship of church and state , in disagreement quest Cadets retain private ownership of the
land) .
REFERENCES
1. History of Kazakhstan.Essay. – A., 1993.
2. Klyashtorny S.G. ,. Sultans T.I .Kazakhstan:Chronicle of three millennia. – A., 1992.
3.Abdakimov A .History of Kazakhstan. – A., 2002.
4. Kuzembayuly A., Abil E.M. History of the Republic of Kazakhstan. – A., 1998.
5 .Abylhozhin B. Burhanov K.N.,Sultanov T.I. Country in the heart of Eurasia. Stories
about the history of Kazakhstan. – A., 1998.
6. Kahn G.V. History of Kazakhstan. – A., 2002.
7. Tynyshbaev M. The history of the Kazakh people. – A.,1993.
8. Istoriya Kazakhstan from ancient times to the present day in four volumes. T.1. –
Almaty, 1996, v.2 . – Almaty 1997, v.3, V.4, – Almaty 2002.
112

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті

Хабаршы №4 (52), 2014 ж.

9. History of Kazakhstan. White spots. – A.,1991.
10. Ahinzhanov S.M. Kipchaks in the history of medieval Kazakhstan. – A., 1999.
11. Kozybaev M.K. Actual problems of national history. – Almaty, 1998.
12. Bekmakhanov E. Kazakhstan in the 20 - 40s of the XIX century. – Almaty, 1992.
ТҮЙІНДЕМЕ
Чаргынова Г.О., аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті)
Әлихан Бөкейхановтың тарихтағы рөлі мен көзқарастары
Бұл мақалада ХХ ғасырдың алғашқы екі он жылдығындағы Қазақстан тарихының
өзекті де күрделі, көбінесе қазіргі заманғы тарих ғылымына қайшы келетін мәселелері
талқыланған.
Түйін сөздер: Библиография, корреспондент, этнография, публицист, император,
Ертіс, Омиш, патша үкметі.
РЕЗЮМЕ
Чаргынова Г.О., старший преподаватель
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Историческая роль и взгляды Алихана Бокейханова
В данной статье обсуждается осмысление проблем истории Казахстана первых
двух десятилетий XX века являются одними из актуальнейших, сложнейших во многом
противоречивых вопросов современной исторической науки.
Ключевые слова: Библиография, корреспондент, этнография, публицист,
император, Иртыш, Омиш, царское правительство.
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ЭКОНОМИКА, ЕСЕП ЖӘНЕ ТУРИЗМ
ЭКОНОМИКА, УЧЕТ И ТУРИЗМ
ECONOMICS, ACCOUNTABILITY AND TOURISM
УДК 374.2
А 31
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ
А. М. Атчабарова, к. э. н., доцент
(г. Алматы, Казахский государственный
женский педагогический университет)
Аннотация: В данной статье рассмотрены и раскрыты требования, предъявляемые
к консолидированной финансовой отчетности.
Ключевые слова: Финансовая отчетность, консолидированная финансовая
отчетность, требования к консолидированной финансовой отчетности, международные
стандарты финансовой отчетности.
Поскольку консолидирования финансовая отчетность составляется на основе
финансовой отчетности отдельных хозяйственных товариществ, то требования,
предъявляемые к ней должны быть аналогичны, хотя мы не можем не отметить
некоторые исключения. Поэтому, прежде всего, хотелось бы разъяснить, что следует
понимать под термином «требования» к финансовой отчетности. На наш взгляд, оно
подразумевает всю совокупность финансовой отчетности, отсутствие которых делает ее
непригодной для принятия управленческого решения. При составлении финансовой
отчетности должны быть соблюдены все без исключения требования, предъявляемые к
ней. Разнообразие требований исключает некачественную информацию, снижает риск
вложения инвестиций.
Следует отметить, что этот вопрос в профессиональной литературе является
дискуссионным. Это вполне понятно, так как в ней слово «требование» подменялось
различными понятиями, в частности такими как «принцип», качественные
характеристики», «основополагающие допущения» и другие. В результате авторы по
бухгалтерскому учету к требованиям относили «сопоставимость», «правдивость»,
«объективность», «простоту», «экономичность», «рациональность», «денежное
измерение», «непрерывность», «тождество данных аналитического учета», «полноту»,
«своевременность», «ясность», «соблюдение в течение отчетного года принятой учетной
политики», «действенность», «точность», «доступность», «единство форм и методов
составления отчетности», «оперативность», «гласность».
Заслуженный деятель науки РФ М.И. Баканов писал в свое время следующее:
«Важнейшее требование, предъявляемое к отчетности – максимальная простота
отчетных таблиц, ясность и доступность к пониманию широких трудящихся масс, что
предполагает краткость, отсутствие в ней излишних показателей» [1]. Приведенное
положение истинно злободневно даже сегодня, поскольку простота и доступность
содержания финансовой отчетности для понимания ее пользователями в условиях рынка
выступают более остро, чем раньше.
Следует отметить, что число требований не ограничивается приведенным выше
перечнем. Это означает, что финансовая отчетность должна соответствовать
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«требованиям закона и других нормативных документов». Фундаментальное
исследование требований, предъявляемых к финансовой отчетности, которое может
иметь отношение к нашему исследованию, провели Т.Г. Вакуленко и Л.Ф. Фомина. В
результате рекомендаций, выдвинутые в этой работе, были включены в тесты
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации. По
мнению этих авторов, к финансовой отчетности предъявляется следующие требования
[2, с. 11-12]:
1.В бухгалтерскую (финансовую) отчетность должны включаться данные,
необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее
финансовом положении.
2. При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности организации должна
быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, то есть, исключено
одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности перед другими.
3.Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах
хозяйственных операциях, а также составляющих капитала должны приводиться в
бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно в случаях их существенности и
если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
4.По каждому числовому показателю бухгалтерской (финансовой) отчетности,
кроме отчета, составляемого вновь созданной организации за отчетный период, должны
быть приведены данные минимум за два года – отчетный и предшествующей отчету.
5. В бухгалтерской (финансов) отчетности организации должна быть обеспечена
сопоставимость отчетных данных с показателем за предшествующий год (годы) или
соответствующие периоды, предшествующие отчетному периоду.
6. В бухгалтерской (финансовой) отчетности не допускается зачет между статьями
активов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен
соответствующими по бухгалтерскому учету.
7. Бухгалтерский баланс должен включать в себя числовые показатели в неттооценке, то есть за вычетом регулирующих величин.
8. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности должны быть
исполнены требования положений по бухгалтерскому учету и других нормативных
документов [2,с. 11-12].
Среди отечественных ученых этот вопрос исследован К.Ш. Дюсембаевым,
С.К.Ёгембердиевой, которые считают, что к требованиям, предъявляемым к финансовой
отчетности относятся: обязательность и своевременность ее составления и
представления; единство форм и методов составления отчетности; сопоставимость
отчетных данных с показателями бизнес-плана и других предприятий этой отрасли;
правдивость;
точность;
объективность;
достоверность;
нейтральность;
беспристрастность; простата; понятность; ясность; полнота; завершенность; краткость;
экономичность; рациональность; преемственность; значимость и последовательность [3,
с.85-86].
Многие из этих требований в МСФО приведены как качественные характеристики
финансовой отчетности. Но в тоже время в МСФО выделен обособленный ряд основных
требований:
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1) финансовая отчетность должна достоверно представлять финансовое положение,
результаты деятельности и движение денежных средств;
2) представление и классификация статей в финансовой отчетности сохраняются
от одного периода к следующему;
3) каждая существенная статья должна представляться в финансовой отчетности
отдельно. Несущественные суммы должны объединяться с суммами аналогичного
характера;
4) сравнительная информация должна раскрывать в отношении предшествующего
периода всю информации в финансовой отчетности, если только обратное не
разрешается или не требуется МСФО [1].
Отсюда, на наш взгляд, основными требованиями, предъявляемыми к
консолидированной финансовой отчетности, могут быть следующие: единство форм и
методов составления отчетности; правдивость, проверяемость, прозрачность,
открытость, подотчетность, необходимость, непротиворечивость и результативность.
Сущность единства заключается в построении такой формы консолидированной
финансовой отчетности, которые основаны на единых принципах учета и оценки. Это
означает, что во всех структурных подразделениях юридического лица нужно применять
единую номенклатуру счетов бухгалтерского учета, придерживаться одинакового
содержания основных счетов и субсчетов, единой оценки статей баланса в активе и в
пассиве. Унификация в методах ведения учета и составления отчетности нужно для
правильного отражения хозяйственных процессов, происходящих на отдельных
предприятиях и для сводки учетных показателей. При отсутствии этого единообразия
невозможно понять экономически обоснованные сводные данные по объединению
отрасли и всей экономики страны.
Смысл требований своевременности, правдивости, точности, достоверности,
объективности (реальности) подробно раскрыта при изложении качественных
характеристик финансовой отчетности. Здесь же остановимся на содержании тех
требований, которые названы выше и еще не рассмотрены. Так, сущность требований
простоты, ясности заключается в том, чтобы отчетность была построена наглядно в
доступной для понимания каждому пользователю форме. Это дает возможность ему
быстро и просто разобраться во всех показателях отчетности и своевременно принять
необходимые решения.
Полнота и краткость предполагают, что все хозяйственные операции,
совершенные в отчетном периоде, должны быть полностью отражены в учете и
обобщены отчетности. Упущения могут принести к искажению информации, а
составленная на ее основе отчетность будет недостоверной и необъективной. Отчетность
должна содержать максимум того, что необходимо знать заинтересованным лицам, и
включать все необходимые комментарии, понятные для тех, кто ею пользуется. Она
должна содержать только те показатели, которые необходимы для руководства
деятельностью организации и которые хозяйствующие субъекты обязаны представить
соответствующим органам и пользователям. Излишества в отчетности, чрезмерная
загрузка ее второстепенными показателями приводит к росту затрат на ведение учета,
что не отвечает требованиям экономичности и рациональности отчетности.
Характеризуя требование «экономичность» отметим, что расходы по составлению
отчетности должны быть минимальными, притом экономичность достигается за счет
показателей консолидированной отчетности и применения компьютеров при ее
составлении.

116

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті

Хабаршы №4 (52), 2014 ж.

Говоря о рациональности консолидированной отчетности, следует иметь в виду
устранение дублирования, ее связь с текущим бухгалтерским учетом.
Преемственность консолидированной отчетности на предприятии, существующем
несколько лет, выражается в том, что каждая последующая отчетность должна вытекать
из предыдущей. Например, заключительный баланс прошлого года, который заложен в
основе консолидации, должен быть начальным балансом отчетного года, так как это, по
сути, есть один и тот же баланс, рассматриваемый в разные периоды времени.
Суть требования значимости заключается в том, что консолидированная
финансовая отчетность пользователей в процессе принятия ими хозяйственных решений
должна помогать им в оценке событий операционной, финансовой и инвестиционной
деятельности. Иными словами, при принятии пользователями консолидированной
финансовой отчетности тех или иных решений она должна быть значима в системе
оказания им помощи в оценки прошлых, настоящих или будущих событий. Информация
может повлиять на принятие решений, если она имеет прогнозную ценность, основана на
обратной связи и своевременна. Прогнозная ценность информации означает ее
полезность при составлении планов; обратная связь предполагает, что информация
содержит что-либо о том, насколько верными показателями являются предыдущие
ожидания; своевременность –поступление информации к пользователю в нужное время.
Если в необходимый момент отсутствует информация, то, поступив в дальнейшем, она
уже не имеет значения для последующих действий и не является значимой.
Требование последовательность (постоянство) означает соблюдение организацией
выбранной учетной политики. Она должна применяться им последовательно от одного
отчетного периода к другому, то есть принятая методология и выбранные учетные
методы, при составлении консолидированной финансовой отчетности не должны
меняться до тех пор, пока не возникнут веские причины для их изменения. Если за
отчетный период произошли изменения в учетной политике, то необходимо раскрыть их
в пояснительной записке с указанием причин таких изменений. Пользователи
консолидированной финансовой отчетности должны быть своевременно извещены о
вносимых изменениях в учетную политику. При этом характер и экономическое
обоснование замены должны быть оговорены при представлении консолидированной
финансовой отчетности. Обоснование должно объяснить, почему новому принципу или
методу учета отдано предпочтение. Пользователи финансовой отчетности должны иметь
возможность сравнить ее данные за разные отчетные периоды для того, чтобы
определить тенденции изменения в финансовом положении организации.
Одним из существенных требований консолидация финансовой отчетности можно
отнести требование прозрачности, которое при консолидации обеспечивается за счет
полной открытости и достоверности представления полезной информации для принятия
экономического решения широкому кругу пользователей. В контексте общественной
открытости консолидированной финансовой отчетности должна быть легкой для
интерпретации. Несомненно, чем больше информации, тем лучше. Однако в условиях
рынка прозрачность финансовой информации чревата пагубными последствиями.
Разглашение конфиденциальной информации может позволить конкурентам
воспользоваться ею, что на самом деле является причиной, сдерживающей открытость
консолидированной финансовой отчетности. В таких обстоятельствах, предприятия,
включая и зависимые дочерние не будучи уверенным, в соблюдении клиентов условий
конфиденциальности, не всегда станут представлять точную информацию. Вместе с тем
правдивость и полная открытость вносит свой вклад в общий режим прозрачности.
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Прозрачность, если она станет повсеместно и навсегда нормой, будет, в конечном счете,
выгодой для всех инвесторов. Представление прозрачной информации относительно
участников рынка и проводимых ими операций является весьма важным показателем
упорядоченности и эффективности рынка. Мы считаем, что именно прозрачность
одновременно служит наиболее важной предпосылкой внедрения рыночной
дисциплины.
Подотчетность дочерних субъектов через материнские компании повышает
прозрачность посредством предоставления организациям возможности подтвердить факт
того, что причины, вызвавшие отдельные действия, надлежащим образом оглашены и
понятны. Другими словами, прозрачность повышает подотчетность путем упрощения
мониторинга. В дочерних предприятиях, в конечном счете, прозрачность и
подотчетность:
1) повышают дисциплину, которая улучшает качество принятия решения на всех
уровнях управления;
2) приводят к наиболее эффективной политике за счет повышения ответственности
за принятое решение в материнской компании.
Эти требования призваны способствовать росту экономической отдачи, могут
улучшить работу международного финансового рынка путем повышения качества
принятия решений. Однако, к примеру, прозрачность не может оказать влияние на
внутреннюю природу финансовых систем и предостеречь дочерние и материнские
компании от финансового риска. Она также не может сделать умеренной реакцию
инвесторов и других участников рынка на плохие новости и неординарные события.
Большая прозрачность улучшает экономические решения, применяемые другими
действующими лицами в экономике.
Следующим существенным требованиям, предъявляемым к консолидированной
финансовой отчетности, является непротиворечивость, которая исключает
возникновение искажения отдельных показателей в результате их детализации.
Информация об одной и той же хозяйственно-финансовой операции должна быть
одинаковой, независимой от источника ее получения или ее классификации. Это
требование на практике соблюсти очень трудно, особенно в условиях нашей страны, где
происходит частая смена форм и сроков составления финансовой отчетности в целом, не
говоря о консолидированной. Так, В.Я. Соколов пишет, что «в системе учета не может
быть норм, противоречащих друг другу», и далее продолжает, что «вся система
нормативных документов, с которыми он работает, включает множество
противоречивых требований» [4].
Поскольку, представление информации стоит денег, при определении требований
открытости и необходимости нужно сопоставлять затраты компании на их выполнение
с предлагаемой выгодой. Требования необходимости информации для составления
финансовой
отчетности
наглядно
прослеживается
при
формировании
консолидированной отчетности групп. Информация, представляемая дочерними и
зависимыми организациями в головную компанию для составления сводной финансовой
отчетности, не должна быть избыточной. В противном случае усложняется процесс
сбора, проверки, обобщения и последующей обработки этой информации. Чрезмерная
детализация представляемых показателей при составлении консолидированной
отчетности затрудняет понимание результатов деятельности за отчетный период и
ведение данных, подлежащих исключению или переклассификации. Поэтому такая
информация, сгруппированная для консолидации, должна основываться исключительно
на данных бухгалтерского учета. Требования необходимости также означает
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объязательное раскрытие информации об аффилированных лицах, и приведение списка
аффилированных лиц, в котором указываются наименования и реквизиты юридического
лица, основания, в силу которого лицо является аффилированным, а также дата
поступления основания. Завершающим этапом за отчетный период является составление
ряда отчетов, составляющих отчетность предприятия, и являющихся заключительным
этапом деятельности любого предприятия за отчетный период [5, с.362].
Таковы, на наш взгляд, основные требования предъявляемые к консолидированной
отчетности, соблюдение которых будут способствовать повышению ее эффективности
применения в своей деятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баканов М.И. Бухгалтерский учет в торговле. – М.: Экономика. 1975.
2. Вакуленко Т.Д., Фомина Л.Ф. «Анализ бухгалтерской (финансовой отчетности)
для принятия управленческих решений. – Москва-Санкт-Петербург: Герда. 2001. – 288 с.
3. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами отчетности. –
Алматы: Экономика. 2002. – 293 с.
4. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – Москва: Финансы и
статистика. 2000. – 495 с.
5. Глушков И.Е. Бухгалтерский учет на современном предприятии, издание 4. –
Новосибирск. 1995. – 670с.
ТҮЙІНДЕМЕ
Атчабарова А. М., э. ғ. к., доцент
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті)
ҚАЗАҚСТАН МЕН ШЕТ ЕЛДЕРДЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП ЖАСАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Бұл мақалада шоғырландырылған қаржылық есептілікке қойылатын негізгі
талаптар қарастырылған.
Түйін сөздер: қаржылай есептілік, консолидарлық финанс есептілік,
консолидарлық қаржылай есептілікке деген талаптар, қаржылай есептіліктің
халықаралық қалыптары.
SUMMARY
A.M. Atchabarova, candidate of economic sciences, associate professor
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
REQUIREMENTS PRODUCED TO CONSOLIDATED
TO FINANCIAL REPORTING IN KAZAKHSTAN AND AFTER BORDER
Basic requirements to the consolidated financial statements are considered in this article.
Keywords: financial reporting, consolidated financial reporting, requirements to the
consolidated financial reporting, international standards of the financial reporting.
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ӘОЖ 371.044.3
А91
ЭКОНОМИКАЛЫҚ БІЛІМ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҚОҒАМНЫҢ
ДАМУ КЕПІЛІ
Ж.А. Әуезбекова, оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті )
Аңдатпа: Бүгінгі күнде білім беретін орындарға қойылатын өте маңызды және
күрделі талаптардың бірі – егеменді елдің ұлтжанды азаматын тәрбиелеп, қоғамға
қызмет жасайтын тұлға тәрбиелеу.
Түйін сөздер: Ұлттық қауіпсіздік, экономикалық қауіпсіздік, ұлттық экономика.
Қазіргі таңда қоғамдағы болып жатқан саяси-әлеуметтік және экономикалық
өзгерістер білім беру бағдарынан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бұл орынды да.
Себебі, білім беру қоғамдағы өзгерістермен үйлесе білуі шарт. Қазақстан Республикасы
Президентінің Қазақстан халқына «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында:
«Әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру» қажеттігін нақтылап, білім
саласындағы қызметкерлер алдында аса маңызды мақсат қойған. Орта білім беру
жүйесіндегі әлемдік талаптардың бірі – мерзімі жағынан 12 жылдан кем емес оқыту
жүйесін орнықтыру, жоғарғы сатыларда жастардың жеке қабілетін дамытуға жағдай
тудыратын дербес пәндерді тереңдете оқыта отырып, оқушылардың кәсіби
біліктіліктерін жетілдіретін бейінді оқыту жүйесін қалыптастыру болса, жоғары білім
беру орындары сол білімді дамыта отырып, әлемдік стандартқа сай білім бере отырып,
өмірде алған білімін пайдалана білетін тұлға қалыптастыруды көздейді.
Елбасы Назарбаев университетінде оқыған өзінің дәрісінде білім беруде, ғылымда,
экономика мен саясатта сәтті қадам жасай отырып, өрлеу кезеңіне өтуге басымдылық
беру керек екендігін айтты. Білім беру жүйесін құрылымдауда жоғары технологиялы
даму мен білім алуға ерекше назар аударды.
«Білімді біз мемлекеттің экономикалық ресурсы, өндіріс факторы ретінде
қарастырамыз. Біз біртіндеп ұлттық білім беруді жаңаландырып, оны халықаралық
стандарттарға сәйкес жұмылдырдық», — деген Елбасының сөздері елдің ЖОО
студенттерінің кәсіби біліктілігіне жауапкершілік артудың нүктесін қойғандай болды.
Бүгінгі күнде білім беретін орындарға қойылатын өте маңызды және күрделі
талаптардың бірі – егеменді елдің ұлтжанды азаматын тәрбиелеп, қоғамға қызмет
жасайтын тұлға тәрбиелеу. Сонымен бірге нарықтық қатынастар қалыптасып жатқан
қоғамның қазіргі жағдайында әлемдік өркениет талабынан шығатын адам тәрбиелеу
мақсаты көзделіп отыр.
Жекеменшіктің, кәсіпкерліктің пайда болуына байланысты білім беру жүйесінде де
түбегейлі өзгерістер болуда. Осы орайда, жас ұрпаққа еңбек тәрбиесін беру, оларды
жастайынан бастап еңбекке баулу, нарықтық қатынас талабына сай тәрбиелеу аса
маңызды мәселе. Балалар мен жасөспірімдер арасында жаңа экономикалық қатынастарға
көшу жағдайында бейімделу мен жаңарудың объективті қажеттілігі өсті. Қазіргі
мектептің алдында нарықтық қатынастарға байланысты экономикалық ой-өрісі кең іскер
адамды тәрбиелеу міндеті тұр. Қазіргі ғылым мен техниканың қарыштап дамуы, ел
экономикасының қарқынды өсуі, адамдардың көзқарасының заман талабына сай өзгере
бастағаны олардың өмір сүру дәстүрінен анық байқалады. Бұл әлемді қамтыған
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жаһандану дәуірінің бастапқы көрінісі. Қоғамдағы түрлі өзгерістер мен ондағы адамдар
тіршілігіндегі маңызды мәселелер білім саясаты арқылы ғана шешім тауып жатады.
Экономикалық теорияның негізгі концепциясымен танысу мектептегі
экономикалық білім берудің мақсаты болып табылады, бұл оқушыларға эмоция немесе
интуицияға емес, экономика қызметі мен даму заңдылықтарының біліміне негізделіп,
оларды қоршаған нақты өмір, оның экономикалық құрылымы туралы мәлімет алуға
көмектеседі. Білім дағдыға айналуы қажет. Түсініктер, заңдар, ережелер, тәсілдер
жиынтығына оқытпай, экономикалық ойлауға үйрету керек.
Білім алушылар алған экономикалық мағлұматтарын қолма-қол пайдалануға
дағдылануы қажет, әйтпесе бұлар пайдаланылмағандықтан, керексіз болып тез
ұмытылады.
Сондықтан экономикалық ойлаудың дағдысын қалыптастыру – білім беретін
орындардағы экономика курсының негізгі мақсаты. Тағы да бір маңызды кезең –
ақпаратты өздігінен іздеу және меңгеру дағдысын қалыптастыру. Бұл тек қана
экономика пәніне қатысты емес. Оқуға оқыту – мұнда ешқандай жаңалық жоқ, бірақ бұл
мақсат осы күнге дейін актуалды болып отыр, әсіресе қазіргі таңда оның мағынасы
өсуде. Тез өзгеріп отыратын қоғамда шапшаң бейімделіп отыратын адам жеңіске жетеді.
Ал экономикалық жағынан кәсіби жан-жақтылық үлкен мағына алады. Дамыған елдерде
адам өмірінде бірнеше рет мамандықтарын ауыстырады, бұл оларға жамандық болып
көрінбейді. Сондықтан бүгінгі мектеп оқушыларын алдағы өмірге лайық дайындауға
дағды қалыптастыру керек, өйткені еңбек нарығындағы жоғары бәсекелестікке қатысу
үшін өздігінен ақпаратты меңгеру қажет.
Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге байланысты экономикалық
білімге бетбұрыс байқалып отырған кезде оқушыларға экономикалық білім беру,
оқушылардың экономикалық ой-өрісін қалыптастыру және оны дамыту жолдарын
анықтау мәселелеріне көңіл бөлінуі қажет деп ойлаймыз.
Осыдан экономика сабағында білімді бақылаудың үш деңгейін бөлуге болады:
экономикалық теорияның түсініктерін, терминдарын, заңдарын меңгеру (қарапайым есте
сақтау мен айтып беру);
мағынасын түсіну, мұнда оқушылар: а) түсініктер, заңдар тағы басқаларды өмірден
мысал келтіре білу; б) берілген шынайы ситуацияларда экономикалық принциптердің
әсерін «тану»;
в) алған білімдер көмегімен ситуацияларды – нақты және нақты емес – талдау және
түсіндіре білу керек;
г) ойлаудың жүйелілігі – түсініктер мен принциптер жиынтығын алғашқы білген
түсініктермен байланысын түсіну және бұл жүйені нақты ситуацияларды талдау мен
шешім қабылдауға қолдана білу.
Бүгінде Қазақстандағы білімнің дамуы өзіндік күрмеуі көп мәселелер мен келелі ісәрекеттерден тұрады, мемлекеттің негізгі тапсырмаларына қарай отырып, мыналарға
басымдық береді:
1. Заңдардың жетілуі және өзге нормативтік құқықтық актілердің базалық
құрылымының қазақстандық моделінің келешекте демократизациялануы мен білім
беруге қатысудың қоғамдық ортасы;
2. Оқулық, оқу-әдістемелік, материалдық-техникалық бағыттың қайтадан
мазмұнды жасақталуы.
3. Білім берудегі интеграция, ғылым мен өндіріс.
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4. Сапалы білім мен оқытудың біліктілігін арттырудағы шынайы секторға
жұмылдырудың арнайы механизмдерін қалыптастыру;
5. Кадрлық, қаржылық білім беруді қамтамасыз ету, сонымен қатар педагог
жұмысшылардың әлеуметтік статусын көтеру;
6. Әлемдік білім кеңістігіндегі біртұтастық.
Экономикалық білім отбасынан басталады, оның өмір салты балаға ақша, еңбекақы
туралы ұғымды береді. Бала 6-7 жасында еңбекке қатысты 25 экономикалық ұғымды
түсіндіре алады. Бұл сабақта әрбір оқушы ақша тауып, оны жұмсайтын адам ретінде
қоғам мүшесі болғандықтан, экономикалық білімсіз өмір сүре алмайтындықтарына
көздері жетті, өйткені, күнделікті ішетін тамағы, киетін киімі, тұратын үйі және бос
уақыттарын дұрыс пайдалану экономикалық білімге байланысты. Ал, математика мен
экономиканы оқу және тиімді пайдалану жарқын өмір сүруге мүмкіндік береді.
Бүгінгі таңда еңбек рыногында бәсекелестікке төзімді мамандар даярлау талабы
мемлекеттік Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан Республикасында 2010 жылға
дейін білім беруді дамытудың бағдарламасында», педагогикалық білім беру аймағында,
сонымен қатар экономиканың өзекті мәселесі ретінде арнайы құжаттарда да көрсетіліп
отыр. Материалды және интеллектуалды құндылықтардың алмасуының кеңеюіне алып
келген жаһандану өткен ғасырдан бастап экономикалық прогреске де ынта болып отыр.
Жаһандану үрдісінің таралуы капитал, технология, тауар, еңбек нарықтарын тығыз
байланыстырып, араластырып жіберген трансұлттық компаниялардың септігінен болып
отыр. ХХ ғасыр аяғына қарай халықаралық экономикалық жүйе күрделі құрылымға
айналды. Мұнда әр ел жиынтық өнім өндіруге азды-көпті септігін қосып, ұлттық нарық
шекараларын кеңейтуде. Сонымен қатар мамандардың және саясаткерлердің пікіріне
сай, жаһандандыру бірқатар елдер үшін жағымсыз салдар әкелуі мүмкін. Бұл әртүрлі
елдердің бірдей емес даму деңгейінде болу себебінен. Халыққа Жолдауында Н.Ә.
Назарбаев әлемдік алдыңғы қатарлы дамыған және бәсекелестікке төзімді мемлекеттер
қатарына қосылуды ұсынған болатын. Бұл мәселені шешуде ең маңызды жеті бағыт
анықталды. Осындай кілттік басымдылықтардың бірі – білім мен ғылымды дамытуды
дұрыс жолға қою болды.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы білім беру жүйесі ғылым саласындағы даму
бағыттарына сүйенгенімен еліміздің білім беру жүйесінің отандық дәстүр мен
үрдістеріміздің ерекшелігіне сай өзіндік жолы бар. Еліміздегі білім беру бағытының
дамуы үшін оны дамытудың факторлары қажеттігі «Қазақстан Респуликасында 2015
жылға дейінгі білім беруді дамыту Тұжырымдамасының» негізгі қағидаларында
белгіленген.
Бұл салада азды-көпті еңбек еткен ғалымдар болғанымен, нақтылы зерттеулер аз,
сондықтан бүгінгі күні білім беру жүйесін дамыту факторлары теориялық негізін
практикамен сабақтастыру негізгі мәселе болып отыр.
Экономикалық білім беруге қатысты ғылыми зерттеулерге жасалған талдаулар
жоғарғы сынып білім алушыларының салық мәдениетін қалыптастыру, оны жүзеге
асыру механизмін іске қосу мәселесі ғылыми тұрғыда негізделіп зерттелмегенін көрсетіп
отыр. Қазіргі заман талабына сәйкес жоғарғы сынып білім алушыларының салық
мәдениетін қалыптастыру қажеттілігі мен осы мәселенің ғылыми тұрғыда негізделіп,
ғылыми-әдістемелік жағынан қамтамасыз етілмеуі арасында қайшылықтар туындауда.
Экономикалық ғылым басқа қоғамдық ғылым сияқты әртүрлі және күрделі қоғамдық
шындықтың бір қырын қамтып зерттейді. Осы негізде, белгілі көзқарас арқылы адамдар
және индивидиум арасындағы көзқарасты қарастырады. Альфред Маршаллдың басты
негізгі түсіндіруі молшылықтың материалдық жағдайын жасау мен пайдалануға
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негізделген. Қазіргі жағдайда экономикалық ғылым заңдар, заңдылықтар негізінде
экономикалық процестерді түсіндіретін және айқындайтын материалдық игілік жасау
және пайдалану үрдісін анықтайтын маңызды әлеуметтік институт.
Экономикалық ғылым — білім жиыны, қоғамда үстемдік ететін шаруашылық
идеологиясының негізгі құрамы және экономикалық ойлауды қалыптастырушы.
Экономикалық ғылымның негізгі бөлігіне мыналар кіреді: экономикалық теория,
шаруашылық логикасының тәжірибесі ретінде экономикадағы табиғи процестерді
реттеу, шаруашылық қызметіндегі тәжірибені реттеу, қоғам мен индивидумның қажетін
қанағаттандыру.
Қазіргі экономикалық өсудің негізгі жолының бірі – ол бәсекеге қабілетті өнім
өндіру. Бәсекеге қабілетті өнім дегеніміз – сапасы жоғары, экологиялық стандарттарға
сай, ғылым мен техниканың соңғы жетістіктері нәтижесінде өндірілген өнім. Бұл
дегеніміз қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін жоғарылату үшін шикізат өндіруден
оны сапалы өңдеуге көшу керек деген сөз. Ал бұндай өндірісті дамыту үшін елге жоғары
білімді, эрудициясы жетік, өз-өзіне сенімді, көшбасшылық қасиеттерге ие мамандар
қажет.
Қазіргі таңда қазақстандық жоғары оқу орындары осындай заман талабына сай
жоғары білімді мамандар даярлай алады ма? Иә, бұл сұрақ көптеген талапкерлерді,
олардың ата-анасын, жұмыспен қамтушыларды толғантып отырған мәселе. Біздің елдегі
білім беру жүйесі біртіндеп халықаралық стандартқа жақындап келе жатыр, бірақ біз
Еуропа мен Америка, Канада жоғары оқу орындары бере алатындай сапалы білім беруге
дайындығымыз калай деген сұрақ туындайды.
Рейтингі жоғары шет ел жоғары оқу орнында білім алу кез келген қазақстандық
талапкердің арманы. Бірақ сол университеттер Қазақстан халқының менталитетіне сай
мамандар даярлап бере алады ма? Әрине бұл университеттер қаншама атақты
ғалымдарға, бизнесмендерге, саяси тұлғаларға тағы басқаларға жоғары сапалы білім
берді. Бұл атақты адамдардың бәрі білімінің арқасында өз елінің дамуына қомақты үлес
қосты, олар университетте алған теориялық білімін тәжірибеде қолдана алды. Өйткені,
рейтингі жоғары еуропалық және американдық жоғары оқу орындары өз елдерінің
жұмыспен қамтушыларының талабына сай маман даярлауға бейімделген.
Біздің мемлекетіміздегі экономикалық білімдер туралы, соның ішінде жоғары
мектептегі экономикалық білімнің құрылымы туралы жоғарыда тоқталсақ, енді жоғары
білім беретін білім ордаларындағы бағдарламалары ынталандырудың нақты
материалдық түрін пайдалануды талап ететін қазақстандық бизнеске бағытталған.
Қазақстандық білім беру жүйесін шетел тәжірибесіне сүйене отырып, өз ұлттық
ерекшеліктерімізді ескере отырып экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді
шешуге бағыттау қажеттігі туындауда.
Сонымен сөзімізді қорытындыласақ, экономикалық білім бүгінде мектеп
қабырғасынан бастап, өскелең ұрпақтың интеллектуалды тұрғыда дамып жетілуіне
қажет мәселе. Еліміздің даму үрдісінде білім бағдарламаларының ел экономикасының
даму бағытына бағдарлана жасалуы жоғарыда айтылған мәселелерге септігін тигізері
хақ.
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Экономическое знание интеллектуального общества – залог развития
Роль семейного воспитания в системе непрерывного образования. Определяются
пути решения семейного взаимоотношения. Духовно-нравственное воспитание и
формирование культурных ценностей молодежи.
Ключевые слова: Национальная безопасность, экономическая безопасность,
национальная экономика.
SUMMARY
Zh.A. Auezbekoba, teacher,
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Economic knowledge intellectual society-key to development
Role of family education in system of continuous education. Solutions of family
relationship are defined. Spiritual and moral education and formation of cultural values of
youth.
Keywords: National safety, economic safety, national economy.

ӘОЖ 338.2
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУДЕ
ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ
М.С. Баймурзаева, оқытушы,
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
А.Қ. Зиявдинова, аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын
меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес.
Түйін сөздер: Инновация, технология, «Шесть шляп» технологиясы, «Мозайка»
сабақтары, Проблемалық оқыту әдісі, «Миға шабуыл» әдісі, Эвристикалық әңгіме әдісі,
Экскурсия сабағы, Қашықтықтан оқыту технологиясы, Ынтымақтастық технологиясы,
Жеке адамға бағдарлы сабақ, Дебат сабақтары, Саяхат сабақтары, «Пила» әдісі.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше
сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес.
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Өзін-өзі дамытып, оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
Интербелсенді оқыту технологиясының (ИОТ) тиімділігі оқытушының оны жүзеге
асыру сапасына да көп байланысты болды.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін,
технологияларын таңдауда көпнұсқалық қағидасында мұғалімдердің өзіне ыңғайлы
нұсқаны қолдануына мүмкіндік береді. Сонымен қатар білім сапасының алдында
шығармашылық бағытта жұмыс істейтін тың жаңалықтар ашатын, ойлау қабілетімен
ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр.
Бұл бүгінгі еліміздегі демократияландыру саясатының да басты мақсаты. Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті –
ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде
жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған сапалы білім
алу үшін қажетті жағдайлар жасау; жеке адамның шығармашылық, рухани және күшқуат мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін
қалыптастыру, даралықты дамыту үшін жағдайлар жасау арқылы ой-өрісін байыту;
оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану», – деп атап көрсетілген.
Соған орай кейінгі жылдары жиі пайдаланылып келе жатқан жаңа ұғымдардың бірі –
инновация. Инновацияны жете түсініп, инновациялық әдіс-тәсілдерді білім беру үрдісіне
кеңінен енгізу жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты болып
табылады.
«Инновация» ұғымын анықтайтын нақтылы анықтама әлі де жасала қойған жоқ.
«Инновация» – бұл нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа нәтиже. Оқу
мақсатының жүйесінде берілген мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып,
педагог өз еңбектерінің нәтижесі туралы ақпарат алуға мүмкіндік алады. Демек, мақсат
пен нәтиже – жаңалыққа бет бұрудың кілті.
Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге
асырудың тұтастық қызметі. Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ уақытша жоспарға
жатады. Бұл яғни, бір оқытушы үшін табылған жаңа әдіс, жаңалық басқа оқытушы үшін
өтілген материал тәрізді.
Инновацияны «жаңашыл», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «әдістеме», «жаңашылдық», ал
инновациялық үрдісті «жаңа әдістеме құралы» деп қарауға болады. Инновация білім
деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше
сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Инновациялық технологияны меңгеру
мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да
көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқутәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Инновациялық-педагогикалық
технологияларын шығармашылық қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосады.
Оқытуды екі түрлі мағынада қарауға болады. Біріншісі – оқу орнында арнайы
пәндерді оқыту. Екіншісі – өмірді оқыту, өмірге үйрету. Тәрбиелеу мен оқыту – егіз
ұғым. Оқыта отырып тәрбиелейміз, тәрбиелей отырып оқытамыз. Оқыту тәрбиеге
қарағанда нақтылау. Оқыту үйрету арқылы іске асады. Бұл оқытудың маңызы. Оқыту –
тәрбиенің құрамды бөлігі, қайнар көзі, жүйелі түрі. Оқыту арқылы тәрбиенің
саналылығын, руханилығын, әсемділігін, адамгершілікке баулу жолын, еңбекшілдігін
т.б. айқындап толықтыруға болады. Оқыту – тәрбиенің интеллектуалды түрі. Оқытудың
инновациялық технология бойынша әдістемелік жүйесі, осы мақсатта сапалы нәтижеге
жеткізуге мүмкіндік беретін танымдық іс-әрекеттер түрлерінің мазмұнын, белгілі
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деңгейде белсенділігін көздейді. Осы екі үрдістің өзара сапалы нәтижесінде оқушының
өз ісіне сенімділігін, жауапкершілік сезімін, шығармашылық қабілеттілігін
қалыптастыру мақсатын жүзеге асыруға жағдай туғызатын оқытудың инновациялық
негізгі түрлері анықталады.
Инновациялық технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: студентке
ізгілік тұрғысынан қарау; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; студенттің танымдық күшін
қалыптастыру және дамыту; студенттің өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту;
студенттің танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту; әр студентті оның
қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту; барлық студенттердің дамуы үшін жүйелі
жұмыс істеу.
Еліміздің барлық оқу мекемелерінде білімнің жаңа жүйесі енгізіліп жатыр.
Мұндағы негізгі мақсат – жаһандану заманында білімнің бүкіләлемдік кеңістігіне ену.
Осыған орай, білімнің мазмұны да, оған қойылатын талаптар да өзгереді. Сол себепті
қазір жалпы барлық оқу орындарында оқытудың инновациялық технологиялары
қолданыла бастады. Сондықтан жаңашылдық керек, яғни, инновациялық жүйе негізінде
оқу орын оқушыларының белсенділігін арттыру, өзіне сенімділігін қалыптастыру,
танымдық-шығармашылық қабілетін дамыту олардың белсенділік-сенімділік сапаларын
диагностикалық әдіс-тәсілдермен анықтауға, сабақта, сабақтан тыс уақытта өз ойын
еркін жеткізе білуге үйретуге, қоғамда болып жатқан оқиғаларға қатысты
көзқарастарының
болуына,
инновациялық
тәртіп
нормаларын,
белгілерін,
көрсеткіштерін анықтауға көмегін тигізеді.
Студентке бірден-бір әсер ететін орта – жоғары оқу орны. Ал мектеп – елдің
болашақ әлеуеті бастау алатын негізгі және басты орын, өйткені, білім беру жүйесіндегі
нақты жетістіктер тек мектепте ғана болуы мүмкін. Демек, жеке тұлғаны қалыптастыру
міндеті мектепке жүктеледі. Ары қарай осы міндетті алып жүретін жоғары оқу орындары
болып табылады.
Жоғары оқу мекеменің білім деңгейін көтеру үшін оқу үрдісіне инновациялық
педагогикалық технологияны кеңінен енгізіп, барлық ұйымдастырушылық, білімділік,
дамытушылық сапасын көтерудің тең жолдарын, әдіс-тәсілдерін қалыптастыру қажет.
Ол үшін білім беру жүйесінің мазмұны жаңа міндеттерімен толықтырылып, өмір
талабына сай жаңа саналы тәрбие, сапалы білім берілуі керек.
Информатиканы оқыту әдістемесі – сабақтың қызықты өтуі мұғалімнің үнемі
іздену, ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту әдістемесін жаңартып отыруына
байланысты. Қазіргі таңда әдістеме пәнінің мұғалімдері инновациялық және
интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы, әрі
қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.
Оқу-тәрбие үрдісінде қолданып, айтарлықтай нәтиже беріп жүрген инновациялық
педагогикалық технологиялар мыналар: дамыта отырып оқыту әдістемесі, оза отырып
оқыту, тірек және тірек конспектілер арқылы оқыту, деңгейлеп оқыту технологиясы,
тесттік жүйемен оқыту, иммитациялық әдіс, мультимедия мүмкіндіктерін қолданып
оқыту, ойын технологияларын қолдану, дискуссия сабақтары, интеграциялық сабақ,
топпен жұмыс, панорама сабағы, проект әдісі (жоба), рөлдік ойындар, критикалық ойлау
технологиясы, «Шесть шляп» технологиясы, лекция-семинар сабақтары, «Мозайка»
сабақтары, проблемалық оқыту әдісі, «Миға шабуыл» әдісі, эвристикалық әңгіме әдісі,
семинарлы сабақ, экскурсия сабағы, Қашықтықтан оқыту технологиясы, Ынтымақтастық
технологиясы, Жеке адамға бағдарлы (Личностно-ориентированное обучение), дөңгелек
үстел, дебат сабақтары, саяхат сабақтары, «Пила» әдісі (метод пилы).
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Осы инновациялық технологияларды мүмкіндігімізше өз пәнімізде қолдансақ,
болашақ маман иесі тәжірибелі ұстаз болып, білім және тәрбие алатынына сенімдіміз.
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урок экскурсии, технология дистанционных обучении, технология сотрудничество, урок
дебата, урок путешествие, метод «Пила».
SUMMARY

M.S. Baymurzaev, teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
A.K. Ziyavdinova, senior teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Possibilites of the use innovation technologies in to lift guality of educftion
The new education - is a requirement of our time. Innovative pedagogical technologies
help to improve students' of creative perception.
Keywords: innovation, technology, Six hats technology, «Mosaic, problem teaches is a
method», brain attack method, heuristic conversation method, excursion lesson, distance
teaches is technology, collaboration technology, individual man rout lesson, Debate is a lesson,
Travelling lesson, «Pila» is a method lesson.
127

Казахский государственный женский
педагогический университет

Вестник №4 (52), 2014 г.

ӘОЖ 631.185
ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
Х.Е. Ертазин, э. ғ. д, профессор
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Мақалада экономиканың жаңа сапасына көшуде инвестиция тарту
мәселелерін шешу – экономикалық өсуді қамтамасыз ететіндігі жан-жақты
қарастырылған.
Түйін сөздер: Инвестиция, доллар, инновация, технология, институт, сұраныс,
ұсыныс.
Нарық жағдайында қайта құруларға және экономиканың жаңа сапасына көшуде
басты және анықтаушы күш, экономикалық өсудің тұрақты, орнықты қарқындарына қол
жеткізу болып табылады. Қазақстанның 2050 жылға дейін Даму стратегиясымен
анықталған бағыттардың бірі – инвестиция тарту осы экономикалық басымдықтың
тиісті шарты. Негізгі басымдықты іске асыру шетелдік капиталдар мен ішкі жинақ
қаражаттарды тарту, осындай даму сатысына шығу арқылы экономикалық өсуін жаңарту
қажет. Осыған орай Қазақстан макроэкономикалық тұрақтандыруға және кейбір
салаларды көтеруге, сондай-ақ барлық экономиканың егжей-тегжейлі тұрақты,
қарқынды өсуіне қол жеткізе алады. Жоспарлы кезеңде елімізде экономиканың нақты
секторын инвестициялау қаржы ресурстарын орталықтан шоғырландыру және бөлудің
көмегімен жүзеге асырылды. Әміршіл-әкімшіл жүйенің және оған тән реттеудің
дерективті әдісінің жойылуымен оның тетіктерін жеке инвестициялық-қаржылық
мекемелер
түріндегі
орталықтандырылмаған
қаржыландыру
институттарына
ауыстырылуда.
Еліміз кейінгі жылдарда көптеген қиындықтарды жеңе отырып, елеулі
экономикалық табыстарға жетті. Қазақстанның жалпы ішкі өнімі (ЖІӨ) 2013 жылдың
соңында 41,1 млрд. АҚШ долларына жуықтап, оның жыл сайынғы өсімі кейінгі үш жыл
қатарынан 8-10% құрап отырды. Елдің экономикалық жүйесі тәуелсіздікті алумен және
экономиканың нақты секторына капиталдарды салумен және инвестицияларды тартумен
тұрақты әрі жүйелі түрде дами бастады. Инвестициялар дағдарыстан шығудың нақты
тұтқасы, «тоқтап қалғаннан» экономиканың өсуіне өту, экономиканы қайта құру мен
қайта құрылымдаудың негізгі тірегі болды.
Сыртқы байланыстарды орнатуға және инвестицияларды кең ауқымда тартуға
бағыт ұстану экспортқа бағдарланған салаларды көтеріп , шикізат өндіруді ұлғайтуға
ғана емес, сонымен бірге валюталық қорды толықтыруға, теңгені нығайтуға, оның
өтімділігін күшейтуге де мүмкіндік берді. «Қазақстан-2050» Қазақстан дамуының ұзақ
мерзімді стратегиясында қойылған міндеттерді шешу және әлемдегі бәсекеге қабілетті
30 елдің қатарына кіру үшін, сонымен қатар, «Қазақстан Республикасының
индустриялық-инновациялық даму» стратегиясына сәйкес жалпы ішкі өнімді 6%-ға
арттырып, жұмыссыздықты 3-4%-ға дейін азайту көзделіп отыр.
Қазақстанның инновациялық, индустриялық және технологиялық дамуының,
ұлттық өндірістің тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін, сондай-ақ елдің
экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ең басты шарты инвестициялық қызметті
белсендіру болып табылады, шетелдік сияқты ішкі инвестициялық ресурстарды қолдана
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отырып, экономиканың нақты факторындағы салымдар ауқымын әжептәуір кеңейту
қажет.
Инвестициялық саладағы ел аймақтарын, басты бағыттарының бірі экономикалық
ахуалды жақсарту үшін жағдайлар жасау, қаржылық және нақты секторлардың өзара
байланысын нығайту негізінде инновациялық өндірісті дамытудағы инвестицияның
сапалық өсуіне бағытталған тиімді ұлттық инвестициялық үдерісті жетілдіру қажет.
Инвестициялаудың басым салаларымен қатар тау-кен, металлургия, металл өңдеу және
қайта мамандандырылған машина жасау болып табылады.
Осы уақытқа дейін депрессиялық тұрақтылықтан жаңа технологиялар базасында
ЖҰӨ өсу қарқынын жылдамдатуға табысты көшу үшін талап етілетін қаржылық және
нақты секторлар институттарының өзара іс-қимылды қалыптастыру, аймақтарда
инвестициялық саясаттың мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған тиісті
механизмдер құру қарастырылуда.
Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды және ішкі ел қаражаттарын
тарту объективті қажетті үдеріс болып табылады. Көптеген елдердің әлемдік тәжірибесі
шетелдік капиталдың ағыны және оны пайдаланудың мемлекеттік реттеуін экономикаға
оң әсер ететінін айқындады. Инвестициялар экономикалық дамудың орта және төменгі
деңгейлі елдердегі жеке кәсіпкерлікті қалыптастыруға және нығайтуға жол ашады, нақты
жобаларды іске асыру, аралас компанияларды, несиелік капитал нарықтарын құру үшін
капиталдарды жұмылдырады. Бұдан, Қазақстанның экономикасының қаншалықты
табысты болатыны әлемдік шаруашылық байланыстарда бірігетін, дағдарысты жеңу
стратегиясы мен тактикасына байланысты болады.
Экономикалық өсу және инвестициялау мәселелерін қарастыру толығымен
экономика ғылымында әрдайым басты назарда тұрады. Бұл өндіріс жүйесіндегі базалық
рөл инвестицияларға тиесілі екендігімен, өндірістік ресурстардың жаңаруымен және
көбеюімен, демек, экономикалық өсудің жоғары қарқындарын қамтамасыз етуімен
байланысты. Стратегиялық аспектіде инвестициялар еліміздің даму және экономиканы
жетілдіру, бәрінен бұрын ішкі және әлемдік нарықта отандық өндірістің орнықты
экономикалық өсуіне қол жеткізу және бәсекеге қабілеттілігін арттырудың барлық
кешенді мәселелерін шешуді анықтайтын басты бағыт ретінде танылады.
Экономикадағы инвестиция рөлі мен мәні олардың экономикалық маңызымен
анықталады. Жиынтық шығындардың негізгі құраушысы бола отырып инвестициялар
жиынтық сұранысқа елеулі ықпал етеді, нәтижесінде ұлттық өндіріс пен халықтың
жұмыспен қамтылуына әсер етеді. Елдің экономикалық жүйесі тәуелсіздікті алумен және
экономиканың нақты секторына капиталдарды салумен және инвестицияларды тартумен
тұрақты әрі жүйелі түрде дамып келеді. Инвестицияларды, оның ішінде шетелдік және
ішкі қаражаттарды тиімді пайдалану жоғары технологиялы және бәсекеге қабілетті
экономиканың қалыптасуының негізін қалайды. Елімізде үдерістің дамуы қазіргі
жағдайда экономиканың өсу деңгейімен сипатталады. Оларды ұтымды пайдалана
отырып Қазақстан өзінің келесі даму сатысына жетті. Халықаралық сарапшылардың
мәліметтері бойынша Қазақстанда халықтың тұрмыс жағдайының деңгейі артты.
«Инвестициялар – бұл кәсіпкерлік қызмет объектілеріне қаражатты (ақшалай,
мақсатты банк салымдарын, пайларды, акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды)
кеңейтуге немесе жаңартуға, сондай-ақ технологиялар, машиналар, жабдықтар,
лицензиялар (оның ішінде тауар таңбаларына, кредиттер), тікелей немесе жанама салым,
сондай-ақ кіріс (пайда) алу және белгілі бір уақыт кезеңінде әлеуметтік тиімділікке қол
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жеткізу мақсатында кез келген басқа мүлікті немесе мүліктік немесе мүліктік емес
құқықты, зияткерлік және моральдық құндылықтарды салу болып табылады».
Инновациядағы инвестицияның мынадай түрлерін бөліп көрсету дұрыс болады деп
санаймыз: өнімді инновациядағы инвестициялар, жаңа өнімдер шығаруды білдіретін
және ең кеңінен тараған инвестициялар,бұл ретте жаңа өнімді шығару технологияны
өзгертпестен және жаңа құрал-жабдықпен жүзеге асырылуы мүмкін, технологиялық
инновациялардағы инвестициялар – моральдық ескірген және тозған құрал-жабдықты
ауыстыруға және ескі құрал-жабдық есебінен өсу резервін тауысу нәтижесінде
материалдық-техникалық базаны кеңейтуге бағытталған инвестициялар, сондай-ақ
өндіріс процесін жетілдіру, ресурстарды алмастыру, бөлу, үнемдеу және экологиялық
нормалар мен талаптарды сақтау мақсатында технологиялық жаңа енгізулерге
салынатын инвестициялар.
Жалпы қоғамның және оның әрбір шаруашылық субъектілерінің дамуы
материалдық құндылықтарын кеңейтілген түрде ұдайы өндіруге, ұлттық мүлікті
арттыруды және табысты қамтамасыз етуге негізделген. Бұл даму инвестиция салу
немесе инвестициялауды қамтитын инвестициялық үдеріс болып табылады.
Нарықтық жағдайда инвестициялық үдеріс кәсіпкерлік негізінде нәтижеге жету,
пайда (табыс) табу мақсатында инвестиция нарығында шаруашылық субъектілерімен
жүзеге асырылады. Инвестициялық үдерістер қоғамдық өндірістің маңызды элементтері
болып табылады. Бұл еңбек қаражатын табиғи тозу үдерісінде шығатын еңбек
қаражатын алмастыру ғана емес, сонымен бірге өндірістің қуаттылығын, оның ішінде ең
жоғары сапалы деңгейде ұлғайту, халықтың қалыпты тіршілігін қамтамасыз ету.
Инвестициялық үдерістің мәні бойынша белсенділігін экономиканың өміршеңдігі
айқындайды. Капиталды қайта кеңейтіп, өндіру үдерістері тиімдірек жүргізілсе,
еліміздің өндірістік аппараты мен әлеуметтік инфрақұрылымы ойдағыдай дами түседі.
Жалпы алғанда, инвестициялық үдеріс – яғни, кім ақша ұсынса (уақытша еркін
қаражаты барлар), кім сұраныс жіберсе (оларға көрсетілетін қажеттілік), осылардың
орнына қолданылатын экономика тетігі. Тараптардың екеуі де әдетте, инвестициялық
нарықта тұлғалар арасында (мемлекет, заңды, жеке тұлғалар, институттар және т.б.)
мәміле жасау, келіссөз жүргізу, сұранымы мен ұсынысы бойынша мәселелерді шешу
үшін кездеседі.
Инвестициялық үдеріс – белгілі бір уақыт аралығында сұраныс, ұсыныс пен
қажеттілік негізінде инвестициялар өндірістік қорлардың тиімді қолданылуына, болашақ
жетілдіруіне және жағдайдың жақсаруына ықпал ететін күрделі, серпінді дамып
отыратын әлеуметтік-экономикалық жүйе.
Қазақстанның инвестициялық үдерісін мемлекеттік реттеудің басты мақсаты –
нормативтік-заңнамалық базаны одан әрі жетілдіру мен тиімді инвестициялық
жобаларды мемлекеттік қолдау негізінде капитал салымдарын қаржыландырудың
бюджеттен тыс көздерін кеңейту мен жекеменшік, отандық және шетел
инвестицияларын тарту үшін қолайлы орта құру болып табылады.
Экономиканы мемлекеттік реттеуде мемлекет пен инвесторлар арасындағы ісқимылдар нарықтық механизм арқылы жүзеге асырылуымен байланысқан жағдайда
инвестициялық үдерістің жандануы біршама оң нәтижеге жетеді.
Тәуелсіздікке ие болған жылдардан бастап отандық нарыққа шетелдік
инвесторларды тарту инвестициялық саясаттың басымдықтары болып келеді.
Қаржыландыру көздерінің инвестициялары 1996 жылғы 14,7%-дан 1997–1998 жылдары
8,4%-ға дейін жетті. Егер соңғы 15 жыл ішіндегі инвестициялар көлемі қарқынын
байқайтын болсақ, келесідей суретті көреміз: 1992–1997 жылдар – құлдырау; 1998–2002
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жылдар – инвестициялаудың өсуі; 2003 жылдан осы кезеңге дейін – өсу қарқынының
тұрақтануы.
Экономиканың тұрақты дамуының алғышарты жасалды. Негізгі капиталға
инвестиция жұмсау көлемі өсті. Мысалы, 2003 жылы негізгі капиталға шамамен 1327,9
млрд. теңге инвестиция тартылды, инновациялардың даму деңгейі және т.б.)
субъективтік (ақиқатты психоэмоционалдық қабылдау, қаржылық институттарға
сенбеушілік, белгісіздік факторы және т.б.) сипаттағы себептер жатыр. Әлемдік тәжірибе
көрсеткендей, ұзақ мерзімді инвестициялар ресурстар көзі инвестициялық қорлар болып
табылады.
Біздің көзқарасымыз бойынша инвестициялық қорлардың қызметін жандандыру
үшін ұжымдық инвестициялау нысанында банктердің қатысуы басты рөл атқарады.
Біріктірілген қызметтің негізгі бағыттары ретінде төмендегілерді бөлуге болады:
- интернет жүйесінде бірыңғай электронды сервис қызметтер ұйымдастыру;
- инвестициялық компаниялардың үлестік жарнасын сату үшін банктердің агенттік
желісін пайдалану.
Қазақстанда банктік топтар ішінде ұжымдық инвестициялау жүйесін дамыту үшін
барлық алғышарттар қалыптасқан. Бірыңғай механизм дайындау қажет. Әкімшілік
қызметтерді басқарушы компания атқара алады, банк өз кезегінде портфелді басқаруды
жүзеге асыруға, инвестициялық қорлардың үлестік жарнасының шоттарын есептеуге,
сондай-ақ инвестмент-промоушнды жүзеге асыруға ықтиярлы.
Қаржыландырудың құрылымдық нысаны қаржылық сектордың инвестициялық
мүмкіндігін кеңейтеді, қаржы құралдарының жетіспеушілік проблемасын бәсеңдетеді,
институционалдық инвесторлардың «артық» ресурстарын айықтыру және оларды
шетелдік активтерге орналастыру қажеттілігін қысқартады және қайта өңдеуші
өнеркәсіпке және инфрақұрылымға инвестиция құю жолымен ұстанымның құрылымын
өзгертуге өз үлесін қосады.
Инвестициялық қызмет қабылданған инвестициялық шешімдердің нәтижесі,
сипаттамасы, әртүрлі факторларға әсер етудің нәтижелі векторы ретінде қабылдануы
тиіс. Инвестициялық белсенділік факторы әртекті, әртүрлі мазмұнды және
экономикалық жүктемесі бар, әртүрлі сандық масштабты болып табылады, сондықтан
қаржы-экономикалық талдаудың ауқымды мүмкіндіктерін және көп факторлы
көрсеткіштерді бағалаудың экономикалық-статистикалық әдістерін пайдалану қажет.
Инвестициялық үдерісті жандандыру мақсатында маркетингті кеңінен макро және
микро деңгейде енгізу қажет. Маркетингтік ақпараттық қажеттіліктерді қанағаттандыру
жолымен өңірдің индустриалды-инновациялық дамуын іске асыруға ықпал ететін
өңірлердің маркетингтік зерттеу мен инновация орталықтарын құруды қолға алу керек.
Маркетингтік негіздемеде инвестициялауды қажетсінеді, яғни қосымша қаржыландыру
көздерін негізсіз тартуға және оларды мақсатсыз пайдалануға жол бермеу мақсатында
кәсіпорын маркетингтік зерттеу тәжірибесіне сүйенеді. Инвестиция жоспарын әзірлеу
кезінде кәсіпорын өндірістің негізгі қаражатының жай-күйі туралы деректерге сүйеніп,
жабдықтау паркін жаңарту жөніндегі нақты болжамдар келтіруі тиіс. Өтпелі кезеңде
мемлекеттік инвестициялық саясатты және мемлекеттік ұзақ мерзімге арналған
инвестициялық стратегиясын жетілдіре түсу қажеттігін талап етеді.
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Аңдатпа: Мақалада шағын кәсіпкерліктің экономикадағы орны, дамуы,
индустриалық-инновациялық негізде экономикалық өсу жолдары жан-жақты
қарастырылған.
Түйін сөздер: Индустрия, инновация, пайда, тиімділік, экономикалық өсу, кластер,
инвестиция, бәсеке, ЖІӨ.
Қазақстан Республикасы индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік
бағдарламасы қуатты экономикалық серпілісті жүзеге асыруға, жаңа жетістіктерге
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жетуге жұмылдырады. Сондықтан қойылған стратегиялық мақсаттарға сәйкес
экономикалық қатынастарды жетілдіру мәселесін шешу қажет.
Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Үкіметі тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарынан бастап-ақ шағын кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік
стратегиялық басымдық ретінде жариялап, 2-3 жылда шағын кәсіпкерлікті дамыту мен
оған қолдау көрсетудің арнайы мемлекеттік бағдарламалары қабылданып отырды.
Оларды өткенге шолу ретінде шағын кәсіпкерліктің рөлінің экономика мен қоғамда
артып келе жатқандығын жиынтық ретінде құрастырып, дамыған елдерде сандық,
құрылымдық және сапалық деңгейге дейін жеткізу заңды түрдегі шешуші міндеттер
ретінде алға тартылып отырды. Болашақта шағын және орта бизнесті дамытып, оның
ІЖӨ-дегі үлесін 50 пайызға дейін жеткізу көзделіп отыр [1].
Алдағы мақсаттарға қол жеткізу үшін тәжірибе жүзінде барша қабылданған
мемлекеттік бағдарламаларда мына төмендегідей бағыттарда қамтылып отырған
міндеттер айқындалған: шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы макроэкономикалық,
саяси, әлеуметтік, құқықтық және моральдық жағдайлар тудыру; кәсіпкерлік қызметпен
айналысу жолындағы кедергілерді азайту; шағын кәсіпкерлікті қаржылық ресурстарға
қол жеткізу үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз ету; қаржылық және қаржылық емес
компоненттерден тұратын шағын кәсіпкерлікке деген жан-жақты мемлекеттік қолдаулар
көрсету мақсатында арнайы мемлекеттік құрылымдар құру; кәсіпкерлік қызметке тарту
үшін халықтың қалың ортасында ынталылықты күшейту.
Қазақстанда шикізат бағытынан шығуға ықпал ететін экономика салаларын
әртараптандыру жолымен елдің тұрақты дамуына қол жеткізу, ұзақ мерзімді жоспарда
сервистік-технологиялық экономикаға өту үшін жағдай жасау. Өңдеуші өнеркәсіпте
орташа жылдық өсу қарқынын 8-8,4% мөлшерінде қамтамасыз ету, 2000 жылмен
салыстырғанда 2015 еңбек өнімділігін кемінде 3 есе арттыру және ЖІӨ энергия
сыйымдылығын 2 есе төмендету; өңдеуші өнеркәсіптің негізгі қорларының өнімділігін
арттыру; кәсіпкерлік ахуалды, құрылымды қалыптастыру және жеке секторды
ынталандыратын әрі бәсекелестік артықшылықты жетілдіретін, дүниежүзілік ғылымитехникалық және инновациялық процестерге қосыла отырып, өңірлік және дүниежүзілік
экономикамен ықпалдасуды күшейту – бұл индустриялық-инновациялық дамудың
белгіленген негізгі мақсаты мен міндеттері.
Стратегияны іске асыру ЖІӨ құрылымында өнеркәсіптің үлестік салмағын 2015
жылы 46,5%-дан 50–52%-ға дейінгі мөлшерде ұлғайтуға; ЖІӨ құрылымында ғылыми
және ғылыми-инновациялық қызметтің үлестік салмағын 2000 жылғы 0,9 %-дан 2015
жылы 1,5–1,7%-ға арттыруға; ЖІӨ құрылымында өңдеуші өнеркәсіп үлесінің төмендеу
қарқынын 2000 жылғы 13,3 %-дан 2015 жылы 12–12,6%-ға төмендеуін бәсеңдетуге, ал
ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу үлесі 38,1%-дан 45–46%-ға дейін өседі деп
қарастырылған. ҚР Статистика агенттігінің бағалауы бойынша республикада
кәсіпорындардың инновациялық белсенділігінің меншікті салмағы жалпы респонденттік
санының 3,9% құрайды.
Мысалы, Ресей кәсіпорындарының инновациялық белсенділігі 13%, ал Шығыс
Еуропада – 40%-ға дейін (Румыния – 28%, Словения – 32%, Польша – 38%).
Аймақтар бойынша инновациялық дамуда көш басында: инновациялық белсенділік
Алматы қаласы – 6,7%, Қарағанды облысы – 6,2%, Шығыс Қазақстан облысы – 5,9%,
Ақмола облысы – 1,2%, Маңғыстау – 1,4%, Қостанай – 1,5% , Қызылорда – 1,5%.
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ҚР экономика салалары бойынша инновациялық өнім өндіру көлемінің үлесі ауыл
шаруашылығы бойынша 0,26%, тау-кен өнеркәсібі 29,04%, өңдеу өнеркәсібі – 68,95%,
құрылыс – 1,75%.
Экономиканың кез келген секторында инновациялар қаржы салымдарын қажет
етеді. Қосымша пайда табу, шағын кәсіпкерлік қызметінің тиімділігін жоғарылату,
әлеуметтік-экономикалық нәтижені алу үшін де қаржы салымдары керек. Сонымен қатар
тәжірибе жүзінде келесідей байланыс анықталды: шағын кәсіпорын болашақта неғұрлым
үлкен табысқа жетуді көздейтін болса, ол соғұрлым көп шығын жұмсауға дайын болуы
керек.
Инновациялық қызметті дамыған қаржыландыру жүйесі негізінде ғана дамытуға
болады. Нарықтық экономикада шағын кәсіпорындар, өнеркәсіптік компаниялар,
қаржылық өнеркәсіптік топтар, шағын инновациялық кәсіпкерлік, инвестициялық және
инновациялық қорлар, жергілікті басқару органдары, жеке тұлғалар және т.с.с.
қаржыландыру субъектілері болып табылады.
Қазақстанның ШКС-да көптеген кәсіпорындарының басшылары стратегиялық
ынтымақтастықтың тиімді стратегиясын жасады. Бұл стратегиялар экономикалық
тұрақтылық пен дамуды қамтамасыз ететін бірнеше шағын кәсіпорындардың біріккен
қызметіне бағытталған, белгілі қоғамдық ұйымдасқан, олардың қызметі өзара
ынтымақтастықпен анықталады.
Осы базада өнеркәсібі дамыған және дамушы елдерде корпорациялар және
кластерлер қалыптасуда. Кластер ұғымы кәсіпорындар кешені (өнеркәсіп компаниялары,
зерттеу орталықтары, ғылыми мекемелер), мемлекеттік басқару органдары, кәсіподақтар,
қоғамдық ұйымдар және басқалары территориялық шоғырландыру базасында арнайы
жеткізіп берушілер, негізгі өнім өндірушілер және тұтынушылар технологиялық
тізбекпен байланысқан.
Дамыған елдердің техникалық тәжірибесі көрсеткендей, кластердің аясын табысты
кеңейту мен тереңдетуге әлемдік экономиканың даму бөлігінің ажырамас құрамы болып
табылады. Көптеген елдер бәсеке принциптерін дамыта отырып, ынтымақтастық
мәселесіне көп көңіл бөледі. Егер соңғы уақытқа дейін осы ынтымақтастық салалық
мүдделермен шектелмесе, онда осы саладағы ынтымақтастықты жаңа деңгейде – кластер
деңгейінде кеңейту байқалады.
Кластердің артықшылықтары төмендегідей бағыттар бойынша алынуы мүмкін:
ресурстарға мүмкіндігі бар; ақпараттарға қолжетімділігі; өзара толықтырушылық;
қоғамдық игіліктер мен кәсіпорынға қолжетімділігі; ынталандыру; жаңа енгізулерде
артықшылықтары.
Кластерлік ұйымдастыру бір жағынан стратегияның дамуы, екінші жағынан
аудандар мен территорияның дамуы, мекеменің дұрыс дамуы жобасының жасалуы мен
билікке байланысты құжаттардың жасалуы.
Шағын кәсіпкерлік секторында кластерлік модельдер мен кластерлік
технологиялардың икемделуі келесідей жағдайлардан тұрады:
-еліміздің экономиканың әрбір саласында шағын кәсіпкерлікті дамыту, олардың
әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру негізінде халықты жұмыспен қамтамасыз
ету, тұрмыстық жағдайын жақсарту, олардың мәдени, ағарту және денсаулық деңгейін
жақсарту болып табылады.
-кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік субъектілерінің менталитетін «алдымен әрбір
адамның мүддесін, сосын мемлекеттің мүддесін» қағидасында өзгерту, сондай-ақ
халықтың жеке және қоғамдық меншікке деген түсініктерін, жекеменшік пен
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мемлекеттік секторларының байланысын экономикалық өзара пайдаға бағыттау болып
келеді.
-аймақтық және жергілікті деңгейде салалық пен территориялық-салалық кластерді
құру мен қалыптастыру тиімділігі арқылы, билік органдарының ақпараттар мен
байланыстың
алмасу
басымдылығы
бойынша,
бизнес
құрылымдарының,
институционалдық құрылымдар мен нарықтық инфрақұрылымдарды еңбек, қаржы мен
материалдық ресурстары бойынша ұлттық және аймақтық экономиканы дамыту;
-билік органдарының, қоғамдық ұжымдар мен нақты секторлар кәсіпорындары
қызметкерлерінің ағарту және мәдени деңгейін арттыру арқылы ұлттық және аймақтық
деңгейде білім мен ғылымды дамыту көзделеді,
-өнімнің сапасы, дизайны және қызметін арттыруда, өнім өндіру мен басқаруда
жаңа технологияларды енгізу бойынша, өнімді өндіру, сақтау және тұтыну аясында
маркетингті дамыту мен «ноу – хау» енгізу арқылы кәсіпкерлік құрылымының
тиімділігін арттыру қажет;
-кәсіпкерлік құрылымдарда, сондай-ақ кластерлерді ұйымдастыруда тауар
өндірушілер мен кластерлік бірлестіктердің мүшелерін, салық салу жүйесін, кедендік
құқықтар, несиелеу жүйесі мен отандық тауар өндірушілерге, жеңілдіктер мен
артықшылықтар
беру
тұрғысында
инвестициялау
арқылы
кәсіпкерлік
ұйымдастыруларды мемлекеттік тұрғыда қолдауды қажет етеді.
Кластерлік модельдер мен технологияларды енгізуде күтілетін нәтижелер:
экономикадағы кластерді енгізудегі басты нәтиже – экономикалық өсуді көтеру мен
ұлттық және аймақтық экономиканың бәсекелестігінің артуы; аймақтық және жергілікті
деңгейде кластерлік бірлестіктер санының өсуі, кәсіпкерлік құрылымдарының еңбекке
құштарлықтарының
артуы;
аймақтарға
инвестициялық
климаттары
мен
тартымдылығының артуы; инвестицияларды тарту, аймақтық және жергілікті
экономиканы көтеру, кәсіпкерлікте бәсекелестікті көтеру мен сыртқы нарыққа жаппай
шығару арқылы жалпы шағын кәсіпкерлікті дамыту.
Бұл бағытта мейлінше маңызды көпсалалы жұмыстар жүзеге асырылды, оның
басты нәтижесі ретінде кәсіпкерліктің бүкіл Қазақстан бойынша кең етек жайып
отырғандығын айтуға болады.
Әлемдік экономикалық дағдарыстың кең өріс алып отырған жағдайында Қазақстан
Үкіметі шағын кәсіпкерлікке қолдау көрсетуді дағдарысқа қарсы бағдарламаның негізгі
бағытына айналдыруда. Мұның өзі біздің елімізге дағдарыстың апаттарынан айналып
өтудің факторларының біріне айналды.
Дегенмен, шағын кәсіпкерлікті құрылымдық және сапалық бағыттарда дамытудың
мемлекеттік бағдарламалардан туындайтын міндеттері бүгінгі күнге дейін толығымен
орындала қойды деп айту қиын.
Басқару механизмдері шағын кәсіпорын мекемелеріне аумақтарда кәсіпкерлікті
жоғарылатуға, шағын кәсіпорын ресурстарын толық және тиімді пайдалануға, қосымша
өнім алуға және шағын кәсіпкерлік саласының жалпы табыстылығын арттыруға
мүмкіндік береді.
Инновация қағидалары біріктіру және шағын кәсіпорында оның тәжірибе ретінде
қолданылуы шаруашылық жұмыстың барынша жетілген өнімнің (тұтыну және өндіру
бағытындағы) өндірістік сапасын жақсарту түріндегі жаңа нәтижелерін анықтайтын
инновацияны техникалық-технологиялық, ұйымдастыру-экономикалық және әлеуметтікэкономикалық тұрғыда жаңашылдықтың жүйелі процесі ретінде анықтауға, оларды
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алуға байланысты шығындарды төмендетуге, бәсекеге қабілеттілікті және нәтижелілікті
арттыруға қамтамасыз етуге негіз болады.
Шағын кәсіпкерліктің секторын дамытуға арналған инновациялық бағыттағы
стратегия шағын кәсіпкерлікті дамытуға және шағын кәсіпорын өнімдері нарығын
реттеуге арналған мемлекеттік бағдарламаны орындауға және шағын кәсіпкерлік
жұмыстарының нәтижелілігін көтеруге арналған мақсатты бағдарламалардың
орындалуына бағытталуы тиіс. Яғни, шағын кәсіпкерлікті инновациялық процестермен
басқару жүйесін дамыту ірі кәсіпкерлік құрылымындарында инновациялық қарқынды
дамыту болып табылады.
Осы мақсатқа байланысты төмендегідей міндеттер анықталды: шағын кәсіпорын
өнімдерінің шығымы мен сапасын арттыру; мемлекеттік қолдаудың арқасында өнім
қауіпсіздігін қамтамасыз ету; шағын кәсіпкерлікті дамытуды қолдау; өнім өнімділігі мен
өнімнің сапасын арттыру; шағын кәсіпкерлікпен айналысатындарды мемлекет
тарапынан қолдау; ШОК үдемелі ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету;
қуаттылықты пайдалану деңгейінің техникалық жаңаруының өсуін қамтамасыз ету мен
кәсіпорындарды ДСҰ кіру жағдайына бейімдеу.
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Ключевые слова: Индустрия, инновация, польза, эффективность, экономический
рост, кластер, инвестиция, соперничество.
.
SUMMARY
Kh.E. Ertazin, doctor of economic sciences, professor
M.S. Baymurzaeva, teacher
(Kazakh State women’s Teacher Training university)
Small business the industrial is innovative on basis to develop
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
«СТРАТЕГИИ «КАЗАХСТАН – 2050»
Ш.З. Заманбеков, к. э. н., доцент,
(г. Алматы, Казахский государственный
женский педагогический университет),
К.Г. Жунусов, к.э.н., доцент,
(г. Алматы, Казахский государственный
женский педагогический университет)
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы осуществления в республике
экономической модернизации, начатая в ходе реализации государственных программ по
индустриально-инновационному развитию экономики страны на основе «Стратегии
«Казахстан – 2050». В ней освещены виды экономической модернизации и дана им
характеристика с учетом высказываний лауреатов Нобелевской премии У.А. Льюиса,
Г. Мюрдаля, Т. Шульца. Особое внимание уделяется системной модернизации, которая
при участии государства в ее осуществлении ускоряет процесса диверсификации
экономики и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Дается
обоснование осуществлению структурной и технологической модернизации для
реализации в стране стратегии «Казахстан – 2050». Предлагается проведение единой
стратегии модернизации, которая охватывает все сферы экономики и все этапы от
создания до эксплуатации высокопроизводительной техники, что позволяет устранить
причины технической отсталости страны и осушествить технологический прорыв для
перехода к технологическому укладу. В связи с этим обращается внимание на
необходимость увеличения инвестиции для осуществления ускоренной экономической
модернизации.
Ключевые
слова:
Модернизация,
инновация,
инвестиция,
потенциал,
инфраструктура, диверсификация, технологическая модернизация, стратегия, приоритет,
индустриализация.
Казахстан за годы своего независимого развития создал достаточно большой
ресурсный потенциал и совершил на его основе характерный для центрально-азиатского
барса рывок в своем развитии. Со дня принятия Стратегии «Казахстан-2030» валовый
внутренний продукт (ВВП) увеличился более чем в 16 раз и в расчете на душу населения
республики составил 12 тыс. долл. США. Этот весовый показатель свидетельствует, что
Казахстан в своем социально-экономическом развитии значительно продвинулся вперед.
Как сказано в Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан2050» – новый политический курс состоявщегося государства», стратегия «Казахстан2030» по многим своим основным направлениям была выполнена. Благодаря этому
республика значительно сократил существующий разрыв в уровне социальноэкономического развития с развитыми странами Европы и Азии. По общему объему
ВВП, произведенной в 2012 г., Казахстан вошел в число 50-ти развитых стран мира. Не
останавливаясь на достигнутом, Казахстан сегодня прилагает все свои усилия, чтобы
использовать свой растуший потенциал для дальнейшего подъема экономики и
улучшения благосостояния народа. Сейчас в стране последовательно осуществляется
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мероприятия по выполнению предусмотренных задач в стратегии «Казахстан-2050»,
целью которых является вхождение Казахстана в предстоящие десятилетия в число 30-ти
наиболее развитых стран мира. В нынешний год, когда некоторые страны Европы
охвачены финансово-экономическим кризисом, темп роста экономики Казахстана
составит согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли 6%, а
номинальный объем ВВП при этом достигнет 36,6 трлн. тенге и через пять лет (2017 г.) –
65,3 трлн. тенге [3], в расчете на душу населения это составит 24 тыс. долл. США, что
почти два раза больше суммы этого показателя за 2012 г.
Необходимые условия для достижения выше указанных успехов в ходе
динамичного развития экономики Казахстана за короткий по историческим меркам
период были созданы в результате успешного осуществления в стране все основные
экономические реформы до и после переходного периода к рынку, создания
инфраструктуры рыночной экономики, привлечения зарубежных инвестиций и
укрепления на этой основе своей позиций для перехода в качественно новый этап
развития, ориентированный на инновационный характер. При этом особое внимание
уделялось экономической модернизации, которая позволила проводить в кратчайшие
сроки с поэтапной конкретизации трансформирующие процессы в экономике,
направленные на ее обновление на основе инновации. Начиная с 2003 года в Казахстане
в соответствии со стратегией «Казахстан-2030» стали реализовываться индустриальноинновационные программы развития страны, органически входящие в общую программу
ускоренной экономической модернизации экономики страны.
Экономическая модернизация в Казахстане рассматривается как фундамент, вернее
как фактор устойчивого экономического роста для совершенствования социальноэкономической системы казахстанского общества и преодоления его отставания от
развитых стран рыночной экономики. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев
еще в 2007 году в своем Послании народу Казахстана сказал, «что необходимо
формировать темпы модернизации тех секторов, где у нас есть определенные успехи»
[2].
Кардинальные изменения, произошедшие в Республике за последние годы создали
необходимую предпосылку для осуществления ускоренной экономической
модернизации в новой исторической ситуации, когда страна уже вошла в число наиболее
конкурентноспособных и динамично развивающихся государств мира, которые вступили
или вступают в новый этап своего развития, определяемый как постиндустриальное или
информационное общество.
Необходимость ускорения экономической модернизации предполагает углубление
существующих теоритических представлений о модернизации, ее связи с динамикой
развития производства и структурной перестройкой экономики. Это нужно для
разработки и реализации рациональной политики социально-экономического развития
страны с учетом ее особенности и уровня достижений в сравнении с другими странами.
В современный период под влиянием происходящих изменений в
жизнедеятельности общества теория и практика модернизации обогащается новыми
положениями, увеличиваются произносимые ее виды с конкретными характеристиками
и усложняется взаимосвязь между ними, одним словом, повышается смысловая нагрузка
этой важной экономической категории. Первоначально «теория модернизации»
появилась в середине прошлого столетия и стала основой создания концепции по
изучению последовательных стадий общественного развития и перехода к современному
постиндустриальному обществу. В этой концепции модернизация представляет собой
процесс унификации и постепенной конвергенции обществ в результате
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распространения по всему миру прогрессивных идей, технологий и институтов. Здесь
нельзя не отметить комплексный характер процесса модернизации, охватывающий все
сферы жизни общества. С этой отличительной чертой связано существования различных
подходов к изучению процесса модернизации, проявляющегося в экономической,
социальной и политической системе по демократизации общества.
Но для целей нашего исследования наибольший интерес представляет
экономический подход, связанный с изучением институциональных технологических и
общесистемных преобразований для прогреса страны. Впервые проблема ускоренного
экономического развития стала активно разрабатываться еще во время второй мировой
войны в связи с дискуссиями о послевоенном устройстве мира.
Становление теории экономической модернизации в те годы связаны с именами
многих выдающихся ученых, включая лауреатов Нобелевской премии У.А. Льюиса,
Г.Мюрдаля, Т. Шульца, которые являются представителями разных направлений теории
экономической
модернизации:
неокейнсианского,
неоклассического
и
институционального. Подобное разграничение мнений связано с содержательной
составляющей теоритических воззрений этих ученых, ориентированных соответственно
на проблематику государственного, рыночного или неформального институционального
регулирования модернизационных процессов.
В современный период четко выделяются такие важные направления модернизации
экономики, как системная модернизация, институциональная модернизация и
модернизация производительных сил. Системная модернизация нацелена на обновление
самих базовых принципов организации экономической деятельности с учетом
требований глобализации и императива устойчивости развития как хозяйственного
комплекса, так и экономической системы страны. В данном направлении модернизации
можно выделять следующие две группы целей. Первое – совершенствование принципов
организации экономической жизни общества, связанных с развитием конкурентной
среды,
т.е.
либерилизацией
экономических
процессов,
поощрением
частнопредпринимательской инициативы, дебюрократизацией экономики, повышением
качества жизни населения и т.д. Второе – усиление экономических основ
жизнедеятельности общества путем установки более конкретного плана по
совершенствованию экономики страны, в частности ее диверсификацию, повышение
доли в ВВП отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью,
структурные преобразования, направленные на приближение казахстанской экономики к
стандартам, характерным для развитых индустриальных стран мира.
Институциональная модернизация экономики предпологает формирование новых
для страны институтов социально-ориентированной рыночной экономики и развитие уже
имеющихся институтов с повышением их роли в национальном экономическом
комплексе до уровня, адекватного современным условиям глобализации.
Технологическая модернизация производительных сил направлена на решение
задачи повышения уровня технологического уклада экономики: повышение доли в ВВП
производств высоких переделов, развитие отраслей «новой экономики», обновления
основных фондов в реальном секторе, снижение энерго и материалоемкости ВВП,
повышение производительности труда, оживление инвестиционной активности
хозяйствующих субъектов.
В рамках системной модернизации экономических отношений можно выделить
отдельное направление – модернизацию структуры экономики, которое может
стимулироваться
конкретными
методами
государственного
воздействия,
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преимущественно из области непромышленной и инновационно-структурной политики.
Задачи в этой сфере связаны с оптимизацией структуры отечественной экономики и
ВВП, направленной на снижение сырьевой ориентации и увелечение доли
прогрессивных отраслей экономики или просто секторов, производящих продукцию с
высокой добавленной стоимостью. Участие государства в этом процессе может
осуществляться различными методами – от настройки традиционных механизмов
регулирования до внедрения относительно новых методов стимулирования развития
рыночных институтов, а также использования инструментария государственного
предпринимательства. Здесь следует отметить, что рыночная экономика проявляет свои
преимущества в зависимости от того, на сколько развиты и настроены на эффективное
хозяйствование ее институты. Поэтому трансформационное процессы экономики по
адаптации и формированию требуемых пропорций воспроизводства подразумевают
первоочередное осуществление институциональных преобразований,
создающих
благоприятный «экономический порядок», при котором хозяйствующие субъекты
работают с прибылью и действуют не только сугубо в своих интересах, но и в интересах
страны в целом.
Однако экономика страны может развиваться по инерции институционально
доминирования. Но здесь необходимо обратить внимание на другие не менее значимые
направления модернизации. Поскольку модернизация означает осовременивание,
обновление экономики, то главная роль в ней несомненно должна отводиться
высокоэффективным инновациям, используемым в практике производственной и
коммерческой деятельности. И тем не менее осуществляя модернизацию экономики,
необходимо придать ей комплексный характер для успешного проведения
целенаправленных преобразований с учетом выдвигаемых экономической парадигмы на
том или ином этапе развития. Если раньше в качестве приоритетов выступало в
Казахстане решение вопросов макроэкономической стабилизации, создания институтов
рыночных отношений и суверенного государства, восстановления единства
воспроизводственного процесса, то сейчас выдвинута парадигма ускоренного,
качественного, инновационного развития экономики.
В условиях, когда экономика страны выходит на траекторию устойчивого роста,
его развитие на индустриально-инновационной основе имеет важное значение для
повышения его роли в формировании динамических конкурентных преимуществ страны
путем производства отечественной конкурентноспособной продукции. В связи с этим
экономическая модернизация, осуществляемая в рамках реализации программы
индустриально-инновационного развития, должна иметь две составляющие –
институционально-структурную и технологическую, с доминированием последней.
Осуществление модернизации в этом направлении обеспечит комплексное решение
проблем всех сфер экономики, т.е. перевооружение ее на новой технической основе,
создание прогрессивных организационно-правовых форм хозяйствования и рыночной
инфраструктуры
через
развития
финансовых,
инвестиционных,
страховых,
информационных институтов и формирования отраслевых кластеров, а также
обеспечения безопасности и качества продукции в соответствии с международными
требованиями.
В связи с этим возникает необходимость проведения единой стратегии
модернизации, охватывающей все сферы экономики и все этапы от создания до
эксплуатации новых видов высокопроизводительной техники, что позволит устранить
коренную причину технической отсталости страны и поднять степень
самообеспеченности ее продукций машиностроения. В основу этой стратегии следует
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положить технологические и технические решения, относящиеся к пятому
технологическому укладу, то есть базирующиеся на применении микропроцессоров,
программного обеспечения, информационных технологий и т.д., что обеспечивает,
одним словом, технический и технологический прорыв в плане преодоления
технологической отсталости страны и недопущения ее «догоняющего» характера
развития. Исходя из такой стратегической задачи в Казахстане осуществляется
экономическая модернизация, имеющая комплексный характер.
В планах мероприятий вышеуказанных государственных программ четко выражена
система действий республиканских органов власти, которая направлена на
перераспределение ресурсного потенциала страны для развития и качественного
обновления базы экономического роста путем преимущественного развития семи
основных национальных приоритетов структурных преобразований производства (АПК,
металлургия, нефтепереработка, энергетика, химия и фармацевтика, строительство,
транспорт и информационные коммуникации) и пяти дополнительных (машиностроение,
урановая и легкая промышленность, туризм, космос).
Осуществление структурной перестройки производства сопровождается
применением
в
нем
ресурсосберегающих
технологий
для
обеспечения
конкурентноспособности национальной экономики через модернизацию существующих
предприятий,
создания
новых
высокопроизводительных
предприятий,
совершенствования номенклатуры выпускаемой продукции и ее качественных
характеристик на основе развертывывания выпуска новой техники и оборудования на
имеющихся и заново создаваемых производственных мощностях. В результате
целенаправленных действий по реализации программы форсированного индустриальноинновационного развития экономики страны и других сопряженных государственных
программ Казахстан рассчитывает к концу 2014 года увеличить свой ВВП на 50% от
уровня 2008 года, что служить точкой отсчета поскольку предшествует мировому
финансовому кризису, повысить при этом производительность труда на 50% в
обрабатывающим секторе и на 100% в отдельных секторах экономики. А доля
несырьевого экспорта должна составить 40%, энергоемкость снизиться на 10% от уровня
2008 года, удельный вес продукции инновационных предприятий в общем объеме
валовой продукции должна вырасти до 10%. Возможность достижения республикой
таких весомых показателей подверждают конкретные результаты, полученное в первый
пилотный год индустриальной стратегии, осуществляемой в рамках экономической
модернизации экономики страны.
В 2010 году введено в действие 152 предприятия и в 2011 году – 71 предприятия,
что обеспечило постоянной работой соответственно 24 и 18,5 тысяч казахстанцев,
создано свыше 350 различных производств, положивщих начало серьезным
структурным изменениям. Растет ежегодный объем инвестиции, направляемый на
осуществление ускоренной экономический модернизации, что позволит сохранить
устойчивость экономического роста и обеспечить становление в Казахстане социально
ориентированной, высокотехнологичной, конкурентоспособной диверсифицированной
экономики в ближайшей перспективе. В целом по стране в соответствии с программой до
2014 года будет реализована 294 инвестиционных проекта на сумму 8,1 трлн.тенге, будет
создано 161 тысяча постоянных рабочих мест [4]. Таким образом, успешное
осуществляние ускоренной экономической модернизации Казахстана обеспечить
переход всей экономической и социальной сферы страны в новое качество в первой
половине XXI века.
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«Қазақстан -2050» Стратегиясы негізінде экономикалық модернизацияны
жүзеге асыру
Мақалада экономикалық жаңартуды республикада қалай жүзеге асыруға
байланысты мәселелер түсіндіріледі. Бұл мақалада жаңарту түрлеріне және оларды
жүргізу жағдайына ерекше көңіл бөлінеді. Ел экономикасының үдемелі индустриалдыинновациялық даму бағдарламасына және «Қазақстан – 2050» стратегиясына сәйкес
өндірістің дивесификациялау және оны жүзеге асыру мүмкіншілігі баяндалады.
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SUMMARY
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(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
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Implementation of economic modernization on the basis «STRATEGY»
KAZAKHSTAN-2050
The article deals with the problems of implementing economic modernization in the
republic. Special attention is given to types of modernization and conditions of its carrying out.
Diversification of production and possibility of its implementation according to the program of
forced industrial innovative development of national economy and strategy «Kazakhstan –
2050» is stated in article.
Keywords: modernization, innovation, investment, capacity, infrastructure,
diversification, technological modernization, strategy, priority, industrialize.
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ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
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(г. Алматы, Казахский государственный
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Б.Н. Нигай, к. э. н., доцент,
(г. Алматы, Казахский государственный
женский педагогический университет)
Аннотация: В научной статье рассматриваются актуальные проблемы
индустриально-инновационного развития и модернизации агропромышленного
комплекса (АПК) Республики Казахстан. Дано предложения развитие инфраструктуры
АПК путем обеспечения перевода его на индустриально-инновационные рельсы на
2016–2019 годы. Проблемы развития малого и среднего бизнеса, как главного
инструмента индустриально-инновационной и социальной модернизации Казахстана в
ХХI веке.
Ключевые
слова:
индустриально-инновационного
развитие,
социальная
модернизация,
наукоемкая
экономика,
урбанизация
производства,
конкурентоспособность производства и продукции, специализация и диверсификация
малого и среднего бизнеса, АПК.
Республика Казахстан, как страна с открытой рыночной экономикой, получила
широкое признание мирового сообщества. Сейчас с удовлетовроением можем отметить,
что с конца 90-х г. в Казахстане наметилась тенденция стабилизации и устойчивого
развития экономики. Однако темпы экономического роста все еще остаются ниже
потенциальных возможностей. Достигнутый уровень экономического развития страны,
основанный на традиционных технологиях добычи и обработки сырья, пока не отвечают
высоким запросам мирового рынка и тем самым сдерживается потенциал интенсивного
и конкуретного развития страны.
В современной экономике аграрного сектора Казахстана существовали и все еще
существуют следующие проблемы:
-сырьевая направленность экономики;
-слабая интеграция в мировую экономику;
-слабая межотреслевая и межрегиональная экономическая интеграция внутри
страны;
-незначительный потребительский спрос на товары и услуги на внутреннем рынке;
-нарастающий износ основных фондов в отраслях экономики;
-отсутствие эффективной связи науки с производством;
-проблемы
подготовки
научно-педагогических
кадров
и
высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики и т.д.
В соответствии с ежегодным Посланием Президента Республики Казахстан народу
Казахстана в 2002 году была разработана «Стратегия индустриально-инновационного
развития Казахстана на 2003–2015 годы». В Стратегии была сформулирована
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государственная экономическая политика, направленная на поддержку долгосрочного
развития страны путем перехода от сырьевой экономики к кластерной.
В
системе
прогрессивных
мер
по
повышению
эффективности
и
конкурентоспособности национальной экономики, как показывает мировой опыт,
значительную роль занимает система организации интегрированных производств,
объединяемых под общим понятием-кластеры, которые в общем плане представляют
собой сетевые структуры технологически связанных предприятий, компактно
расположенные в отдельных местах экономического размещения. Основным вопросом
Стратегии индустриально-инновационного развития явилось производство совместных и
экспертных товаров в отраслях народного хозяйства и сфера сервисных услуг.
В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана
в 2005 году тоже сказано: «Мы начали реализацию Индустриально-инновационной
стратегии, направленной на диверсификацию экономики. Это программа будущего. Мы
выбрали модель конкурентоспособной экономики с приоритетными отраслями,
имеющими экономический потенциал повышения Казахстанских кластеров.
Разработанная «Стратегия индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан» представляет собой программу высокого уровня повышения эффективности
на 2003–2015 гг. В данной Стратегии ежегодный экономический прирост должен
составлять 9,5%, тогда к 2015 году производительность должна возрасти в 3 раза. Для
достижения
этой
цели
необходимо
повышать
производительность
и
конкурентоспособность продукции агропромышленного производства.
Поэтому Президент поставил перед Правительством и акимами всех уровней на
текущий и последующие 2006–2007 годы десять задач приоритетного направления
развития агропромышленного комплекса в ближайшие три года. В 2005 году
завершилась реализация трехлетней Агропродовольственной программы. Государство
дало возможность встать на ноги и окрепнуть сельхозпредприятиям независимо от форм
собственности и хозяйствования.
За период становления государственности Республики Казахстан в
агропромышленном комплексе заложены основы социально-экономических изменений в
отношениях собственности, формирования многоукладной экономики, создана
соответствующая законодательная и нормативная база осуществления аграрной
реформы.
Новый «Земельный кодекс РК» предусматривал ведение частной собственности на
земли сельскохозяйственного назначения, «Водный кодекс РК» регламентировал
вопросы права пользования водными ресурсами, «Лесной кодекс РК» – повышение
эффективности государственного управления лесным фондом и т.д.
Приняты законы РК «О зерне», «О семеноводстве», «О защите растений», «О
карантине растений», «О ветеринарии», «О племенном животноводстве», «О
государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий», готовятся и другие важные законы, стимулирующие дальнейшее развитие
сельскохозяйственного производства страны.
Произошли существенные изменения в земельных отношениях, направленные на
разгосударствление
земель
сельскохозяйственного
назначения,
определена
государственная политика развития сельских территорий, реализуются эффективные
меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Не хотелось бы загружать читателей цифрами, но иногда цифры говорят ярче
всяких слов. Например, к 2004 г. валовая продукция сельского хозяйства по сравнению с
1990 г. увеличилась с 15 млрд. 673 млн. тенге до 610 млрд. 946 млн. тенге, в т.ч. в
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растениеводстве соответственно: 6 млрд. 118 млн. тенге до млрд. 449 млн. тенге, в
животноводстве: 9 млрд. 555 млн. тенге до 259 млрд. 497 млн. тенге.
Увеличению производства сельскохозяйственной продукции способствовало
использование достаточно эффективных экономических рычагов государственного
регулирования аграрного сектора в условиях рыночной экономики. В растениеводстве
существенным образом оптимизирована структура посевных площадей, которые за
последние три года увеличились на 8 процентов и достигли 18 миллионов гектаров.
Положительные тенденции сохраняются и в животноводстве. Продолжается стабильный
рост численности всех видов скота за счет увеличения количества племенных хозяйств и
генофонда животных.
За период 1998–2005 годов среднегодовые темпы прироста поголовья
крупнорогатого скота составили – 4,1%, овец и коз – 4,5%, верблюдов 2,6%, лошадей
2,1%, птицы 6,8%. Идет процесс специализации и концентрации производства
продукции животноводства и его перевода на промышленную основу.
Для финансирования Государственной агропродовольственной программы
Республики Казахстан на 2003–2005 гг. и Государственной программы развития
сельских территорий РК на 2004–2006 гг. из республиканского бюджета выделено 234,7
млрд. тенге, из них только в 2005 году более 57,9 млрд. тенге. Это рекордная цифра. За
счёт средств государства проводились мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями
и сорняками, удешевлялась стоимость элитных семян, минеральных удобрений.
Функционируют программы лизинга сельхозтехники, льготного кредитования сезонных
работ, «Питьевые воды», «Леса Казахстана», что дало возможность улучшить
производственные и экономические показатели АПК.
В этом же ряду следует рассматривать и высоко оценить усилия государства в
области развития аграрной науки и подготовки специалистов для села. Сегодня
сельскохозяйственная
наука
располагает
конкретными
рекомендациями
и
предложениями, освоение которых в производстве может стать средством повышения
эффективности аграрного сектора экономики.
Среди них можно назвать агроландшафтную систему земледелия, вопросы его
биологизации
и
экологизации,
современные
технологии
производства
растениеводческой
продукции,
новые
эффективные
сорта
и
гибриды
сельскохозяйственных культур (за последние годы выведено около 100 (сортов) и
многое другое. Особое внимание уделялась изучению, сохранению и использованию
генофонда сельскохозяйственных растений и животных.
Еще в 2006 г. в своем Послании народу Казахстана Президент РК Н.А. Назарбаев
предложил стратегию вхождения Казахстана в число 50 наиболее развитых и
конкурентоспособных стран мира. Определены семь приоритетных направлений
развития, осуществление которых будет способствовать решению этой задачи. Одним из
ключевых приоритетов является успешная интеграция Казахстана в мировую экономику,
которая является основой качественного прорыва в экономическом развитии страны.
При этом он отметил, что Казахстан, имеющий высокий потенциал развития сельского
хозяйства, может находиться в числе мировых лидеров по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции. Глава государства добавил, что, к сожалению,
сельское хозяйство пока является не в полной мере эффективным и
конкурентоспособным.
Президент Республики Казахстан, касаясь аграрных вопросов, сказал: «Считаю
необходимым и в дальнейшем обратить особое внимание на индустриализацию
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аграрного производства через реализацию инновационных проектов в сфере
производства и переработки сельскохозяйственного сырья. Именно сюда надо
привлекать внимание частного сектора, сюда привлекать кредиты, в том числе в русле
агроиндустриально-инновационной политики».
Доминирование сырьевой ориентации экономики страны не способствовало
сбалансированному формированию структуры экономики. Наблюдается
отставание развития отраслей перерабатывающей промышленности, не созданы
условия для осуществления общенациональной модернизации экономики. В
результате падает уровень конкурентоспособности производимых товаров,
невостребованной остается научно-технологический потенциал страны.
«Индустрилизация Казахстана – это наше будущее. Наши возможности
конкурировать на глобальном уровне, рост экономики и блогосостояния наших граждан»
– сказал Президент РК во время вручения премии «Алтын сака-2012». Поэтому развитие
АПК на основе индустриализации и инновации является важнейщей проблемо
выполнения стратегии «Казахстан-2050».
Итоги реализации Программы индустриально-инновационного развития Казахстана
были рассмотрены на расширенном заседании правительства РК 11 октября 2013 года. На
нем были обсуждены итоги социально-экономического развития Республики Казахстан за
9 месяцев текущего года и результаты первого года реализации Стратегии «Казахстан2050».
Президент РК в целом положительно оценил работу правительства. В частности, по
данным Государственной программы форсированного индустриально-инновационного
развития (РПФИИР) прирост ВВП по сравнению с 2008 годом в реальном выражении
составил 15%, т.е. более 7 трл. тенге. За три года реализации РПФИИР (2010–2014 гг.)
были приняты необходимые программы, составлены карты и схемы.
При этом Президент Нурсултан Назарбаев подверг резкой критике работе некоторых
министерств и других ветвей власти за распыление бюджетных средств. Он заявил «Мы
должны не жаловаться на трудности, а выполнять свою работу. Я хочу остановиться на
трех главных задачах, которые стоят перед страной и перед государственными органами.
Это индустрилизация, сбалансированное развитие регионов и социальная модернизация.
Однако из 225 проектов, запущенных в 2010 и первой половине 2011 года, только
половина загружена на 60%».
Чтобы добиться конкурентоспособности, производимой сельскохозяйственной
продукции, Президент предложил поднять и повысить статус «карты индустрилизации».
Во всех регионах должны внедряться инвестиционные объекты «Карты
индустрилизации». Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню
Независимости РК Н.А. Назарбаев назвал семь достояний Независимости Казахстана.
Четвертым достоянием Независимости Президент назвал индустриально-инновационную
экономику. Казахстан в 2013 году занял 19 место в мировом рейтинге по управлению
минеральными ресурсами. В частности, он отметил: «Мы хорошо усвоили уроки
глобальных кризисов, и в ХХІ веке путь всех успешных решений наций определяют
индустриальная мощь и инновации».
Проблемы дальнейшего развития агропромышленного комплекса всегда были в поле
зрения правительства Республики Казахстан. И это позволило добиться определенных
положительных результатов. Валовая продукция АПК в 2011 году составила 2256,6 млрд.
тг. по сравнению с 1121 млрд. тг. 2007 года, в том числе продукция сельского хозяйства
составила соответственно: 747,4 млрд. тг. и 464,1 млрд. тг. Среднегодовые темпы роста
продукции сельского хозяйства за последние 5 лет составили 19%, а продукции ее
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переработки – 12,6%. В 2011 году в стране собран рекордный за годы Независимости
урожай зерновых – более 27 миллионов тонн, в том числе: пшеницы – 22732,1, кукурузы –
482, ячменя – 2593, риса – 347, сои – 133, подсолнечника – 409, рапса – 149, хлопчатника –
336, картофеля – 3076, овощи – 2878, кукурузы на корм – 1053, кормовых (корнеплодные,
бахчевые) – 279, яблок – 115 тыс. тонн.
В настоящее время государство продолжает предпринимать серьезные усилия по
развитию аграрного сектора. Так, из средств республиканского бюджета на развитие АПК
в течение 2007–2011 гг. было направлено 1 571,9 млн. тенге, из которых на долю субсидий
пришлось 25,9% или 407 млн. тенге. Также за последние 6 лет (2006–2011г.) через
финансовые организации, входящие в состав АО «НУХ «КазАгро» было выдано кредитов
или приобретено оборудования в лизинг на сумму в 515,5 млрд. тенге. В стратегии
«Казахстан – 2050» глава государства в рамках новой Программы развития
агропромышленного комплекса до 2020 года поставил перед правительством задачу –
увеличить к 2020 году объем государственной поддержки сельского хозяйства в 4,5 раза.
И это направление отвечает современным требованиям к регулированию данного сектора
в целях повышения его конкурентоспособности на мировых рынках.
В своем Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель,
единые интересы, единое будущее» Президент Н.А. Назарбаев отметил: «Важно
скорректировать и усилить тренд инновационной индустрилизации. Важно обеспечить
перевод на инновационные рельсы агропромышленного комплекса. На земле должна
работать прежде всего те, кто внедряет новые технологии и непрерывно повышает
производительность, работает на основе лучших мировых стандартов».
В АПК Казахстана, как и в других отраслях народного хозяйства, в процесе
развития рыночных отношений происходит формирование многоукладной экономики,
базирующейся на многообразии форм собственности и хозяйствования. В этой системе
приоритетное место занимают малые предприятия, призванные стать одним из важных и
перспективных форм предпринимательства в агропромышленном секторе страны.
Поэтому глава государства особо подчеркнул, что для развития малого и среднего
бизнеса нужны комплексные решения по законодательному укреплению института
частной собственности. Он отметил, что малый бизнес должен стать семейной
традицией, передаваемой из поколения в поколение. По его глубокому мнению – малый
и средний бизнес должен развиваться вокруг новых инновационных предприятий.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что малое
предпринимательство выполняет важнейшие функции в национальной экономике:
обеспечивает с собой механизм воспроизводства рыночных отношений через
балансирование спроса и предложения, производит более половины общенационального
продукта, создает новые рабочие места, оказывает значительное внимание на
активизацию человеческих ресурсов и инновационной потенциал.
Об этом говорил Президент в своем Послании народу Казахстана: «Малый и
средний бизнес – это прочная экономическая основа нашего Общества Всеобщего
Труда». Использование диверсификации как инструмента управления экономикой стало
более актуальным в связи с тем, что ближайшие годы Казахстан должен вступить в ВТО.
Для
этого
необходимо
производить
конкурентоспособную,
качественную
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, пользующиеся спросом на
мировом рынке. При этом нужно добиваться устойчивого функционирования рыночных
субъектов в условиях изменения конъектуры рынка продовольственных товаров.
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Диверсификация сельскохозяйственного производства служит действенным
методом регулирования воспроизводственного цикла и снижения степени риска в работе
хозяйствующего субъекта. Следовательно, реализация стратегии диверсификации носит
комплексный характер, затрачивая разные стороны деятельности организации.
В дальнейшем целенаправленная и научно-обоснованная диверсификация в
производстве позволит улучшать культуру земледелия, внедрять высокопродуктовые
сорта сельхозкультур и породы скота. Кроме этого, для сохранения устойчивого
развития сельскохозяйственного производства следует использовать зональную
специализацию отраслей растениеводства и животноводства. Это даст возможность
сохранить рост производства и повысить конкурентоспособность производимой
продукции.
В частности, для производства высококачественного зерна пшеницы более
благоприятных условий, чем на севере Казахстана нет. Поэтому здесь целесообразно
сосредоточить 75-78% общего и 90% экспортного зерна. Вокруг крупных городов
целесообразно развивать молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Для
развития молочного и мясного скотоводства необходимо шире практиковать работу по
качественному улучшению местных пород скота путем скрещивания. В свиноводстве
производство должно быть ориентировано только на внутренний рынок. Производство
мяса птиц и яиц должно быть ориентировано на удовлетворение спроса внутреннего
рынка и вытеснение импорта. Население потребляет 49,3 тыс. тонн мяса и 1457 млн.
штук яиц. Из них доля импорта составляет, соответственно – 19,9 тыс. тонн и 158,6 млн.
шт., т.е. 40,4% и 10,9%. При этом во всех регионах Казахстана должны развивать
племенное животноводство.
Диверсификация является апробированным мировой практикой способом
приспособления рыночных субъектов к изменяющимся условиям рынка и его
конъектуре. Для достижения устойчивого развития аграрного сектора необходимо
разработать стратегию диверсификации отраслей агропромышленного комплекса. В
основу разработки стратегии диверсификации следует придерживаться следующих
принципов:
-оптимальное размещение производства основных видов продукции с
благоприятными природно-экономическими условиями;
- использование преимуществ специализации рыночных субъектов на производстве
основных видов продукции;
- рациональное сочетание основных отраслей с дополнительными;
-развитие кооперативных форм хозяйствования, обеспечивающих эффективное
использование ресурсного потенциала и преимуществ крупных производств;
-перевод предприятий и смежных отраслей на индивидуально-инновационную
технологию, что будет способствовать формированию условий для развития
интеграционных связей как основа развития диверсификации.
Диверсификация сельскохозяйственного производства позволяет, без значительных
капитальных вложений, более полно использовать природные ресурсы и сложивщийся
производственный потенциал, ускорить темпы роста и в конечном счете, повысить
экономическую эффективность аграрного сектора. Для этого необходимо создавать и
поддерживать благоприятные условия, совершенствовать законодательную базу на
уровне госрегулирования и господдержки диверсификации производства отраслей
агропромышленного комплекса Республики Казахстан.
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Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік комплексін модернизациялау
мен индустриалды-инновациялық дамытудың мәселелері
Ғылыми мақалада Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенінің өзекті
мәселесі ретінде индустриалды-инновациялық дамуы мен жаңғыруы қарастырылады.
2016–2019 жылдары агроөнеркәсіптік кешеннің индустриалды-инновациялық бағытпен
дамуына толық көшіру туралы ұсыныс берілген. ХХI ғасырдағы Қазақстанның басты
индустриалды-инновациялық және әлеуметтік жаңғыртуы ретінде шағын және орта
бизнестің дамуына көңіл бөлінген.
Түйін сөздер: индустриалды-инновациялық дамыту, әлеуметтік модернизациялау,
ғылымға бағытталған экономика, урбанизация, өндіріс, өндіріс пен өнімнің бәсекеге
қабілеттілігі, орта және ұсақ бизнесті мамандандыру және диверсификациялау, АӨК.
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SUMMARY
Sh.Z. Zamanbekov, candidate of economic sciences, associate professor
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
B.N. Nigai, candidate of economic sciences, associate professor
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Problems of industrial innovation development and modernization of agriculture of
Kazakhstan
Actual problems of industrial and innovative development and modernization of agroindustrial complex (agrarian and industrial complex) of the Republic of Kazakhstan are
considered in the scientific article. Development of infrastructure of agrarian and industrial
complex by ensuring its transfer to industrial and innovative rails for 2016-2019. Problems of
developing small and medlle-sized business, as main instrument of industrial-innovative and
social modernization of Kazakhstan in XXI century.
Keywords: industrial-innovative development, social modernization, knowledge-based
economy, urbanization, manufacturing, production and product competitiveness, specialization
and diversification of SME, agriculture.

ӘОЖ 7896.50
ҚАЗАҚСТАНДА СПЕЛЕОТУРИЗМНІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
А.Қ. Зиявдинова, аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
М.С. Баймурзаева, оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Туризм – мемлекеттің жарнамасы. Сол себепті туризм саласын
дамытуды қолға ала отырып, Қазақстанда белсенді туризм түрлерін дамытудың
мүмкіндігі зор. Спелеотуризм – мүмкіндігі мол туризм түрі.
Түйін сөздер: Спелео, мамонт үңгірі, әктас, гипс, доломит.
Туризмнің белсенді бағыты туристерді көп қызықтырады. Туризмнің ерекше бір
түрі ол – спелеотуризм немесе қазақша айтқанда – үңгір туризмі.
Үңгір — жерасты суларының әрекеті нәтижесінде утас, доломит, тас тұзы, гипс
сияқты тез еритін шөгінді жыныстардың тараған ауданында пайда болатын көлемі
әртүрлі жерасты қуыстары: гипспен, әсіресе, тас тұздары кездесетін жерлерде пайда
болған үңгірлер көбінесе кішкене болып келеді де, мәңгілік сақталып тұрмайды, себебі
төбесі әлсіз болып құлап қалады.
Спелеотуризм – үңгірлерде, әртүрлі жер бедерінің күрделі лабиринттер
жағдайында өтетін, үңгірлердегі төменгі температура мен жоғары салыстырмалы
ылғалдылық жағдайындағы табиғи жорықтың болуымен сипатталатын жұмыстарды
ұйымдастыру. Өз бойында тау және су туризмі техникасы элементтері мен құралжабдықтарын біріктіреді [1].
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Ең ірі үңгірлер утастар мен доломиттер тараған жерлерде пайда болады. Олардың
қатарына, мысалы, АҚШ-тың Кентукки штатындағы жер жүзіндегі ең ірі Мамонт үңгірі
жатады; ол бірнеше сталактитті залдар мен коридорлардан тұрады. Оның жалпы жүруге
болатын бөлігінің ұзындығы 200 км-ге жетеді. Үңгірлердің дамуы өсу және толу
кезеңіне бөлінеді. Өсу кезеңінде ол пайда болған жыныстардың еру процесі ұлғайып,
үңгірдің көлемі үлкейеді, ал толу кезеңінде үңгір төбесіндегі жыныстың еруі мен
тамшылауы нәтижесінде сталактиттер мен сталагмиттер қарама-қарсы өсіп, түйіседі де,
үңгір іші бағаналармен толып бітеліп қалады. Бұл жағдай көбінесе утасты үңгірлерде
кездеседі. Кейбірінде қыстыгүні қырау мен мұздақ пайда болады. Ондай мұзды үңгір
Қырым мен Оралда кездеседі. Олардың ішіндегі көптеген ірілі-ұсақты тарамдары да бар.
Мысалы, Оралдағы Сальва өзені жағасындағы Күңгір қаласынан 5 км қашықтықтағы
Күңгір үңгірі. Қазіргі уақытта үңгірлерді зерттеу ісімен спелеология ғылымы
айналысады.
Үңгір – тау жыныстары қабаттарындағы әртүрлі пішінді қуыстар. Олар көбінесе
әктас, гипс, доломитте пайда болып, жер бетімен кіретін тесіктер арқылы байланысады.
Үңгірде жерасты және атмосфера суы әкелген әкті туф немесе басқа материал түзіледі,
қуыстар әдетте жартылай немесе толық суға толады. Көп таралғаны және өлшемдері
бойынша ең үлкендері – карстық Үңгірлер. Көптеген үңгірлер әдетте алма-кезек
орналасқан тар және кең бөлмелерден тұрады. Жарылымдар бойында түзілген үңгірлер
иір пішінді келеді. Табиғатта үңгірлердің ашық (екі жағы да ашық, кесіп өтуге болады)
және тұйық (қап сияқты бір жағы ғана ашық) түрлері кездеседі. Қалыптасу сатысындағы
үңгір қабырғалары ашық болса, ал қалыптасуы аяқталғандарда әртүрлі сауыстар
(сталактит, сталагмит, сталагнат т.б.) түзіліп, қуыстарды толтыра береді. Үңгірлердің
өлшемдері әртүрлі. Мәселен, Солтүстік Америкадағы Мамонт үңгірі жалпы ұзындығы
300 км-ге жуық тарамдалған күрделі дәліздер торабынан тұрады. Ірі үңгірлер Қара теңіз
жағалауында, Орал тауларында кең таралған.
Спелеотуризм өзге мемлекеттерде дамығанымен, бірақ Қазақстанда кенже дамып
келе жатқан туризм саласы. Мысалы, «Қызықты мың үңгірлі» атанған Израильді
спелеотуризмнің дамыған ортасы деп айтуымызға болады. Қазақстанда спелеотуризм
ресурстары, яғни үңгірлер саны көп болғанымен, дамыған спелеотуризм ошақтарын табу
қиын. Дегенмен де, бұл саланың дамуының экономикалық маңыздылығы зор болар еді.
Бұл сала зерттелмеген үңгірлерді ашуға, дамытуға және де жаңа жұмыс орындарын
ашуға мүмкіндік береді
Қазығұрт тауының географиялық орналасу орны, климаты, туристік ресурстардың
көптігімен ерекшеленеді. Соның бірі, спелеотуризмнің негізі – Үңгір әулие немесе
Қазығұрт үңгірлері. Қазығұрт тауының Алмалық деп аталатын солтүстік шығыс
өркешінде Үңгір әулиесі бар. Бұл киелі үңгір бөлме-бөлме болып кете береді. Оның ақыр
соңы кәрі Сайраммен жалғасатын жерасты жолымен ұласады. Мұндағы үңгірлердің саны
да, құпиясы да, тарихы да көп. Сонымен қатар, бұл үңгірлер жайлы «Тіршілік бастауы –
Қазығұрт», «Наурыз –Қазығұрттан басталады», «Қазығұрттың басында кеме қалған, Ол
әулие болмаса неге қалған» деген аңыз-әңгіме, шежірелер бар. Және де Қазығұрт тауы
маңынан Динозавр сүйегінің табылуы да туристерді қызықтыруы мүмкін. Сондай-ақ,
Қазығұрт киелі үңгірлердің көптігімен қатар, түрлі емдік қасиетімен де белгілі. «Айдаһар
ұясы» аталатын үңгірге кіруге көп адамдардың жүрегі дауаламайтын көрінеді. Ал мұнда
кірген адам түрлі ауруларынан, айталық, қан қысымы, буын ауруларынан айығатын
көрінеді. Дүниежүзіндегі ең танымал Флинт-Мамонтова (Аппалачи тауы, АҚШ, 563 км);
Оптимистикалық (Подольская возвышенность, Украина, 207 км) және Еуропадағы ең
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үлкен «Красная пещера» (17 км) сияқты үңгірлер өзінің әдемілігімен, тұздылығымен,
мәрмәрлығымен ерекшеленсе, Қазығұрт тауы үңгірлері шипалы суымен ерекшеленеді.
Үңгір ішіндегі «Тамшы су» соған куә бола алады. Сонымен қатар, Қазығұрт тауының
«Ұлы Жібек жолы» бойында орналасуы туризмнің дамуына негіз бола алады.
Қазақстанда 140-тан астам үңгір бар. Қаратау жоталарының карбонат қатқабаттарында 80-нен астам үңгір кездеседі. Олардан басқа Талас Алатауы, Өгем
жоталарында – 20, Үстірт пен Маңғыстауда – 11, Каспий ойпаты, Солтүстік Аралда – 4,
Сарыарқада – 12, Алтай, Қалба, Тарбағатайда – 5, Жетісу Алатауында – 2, Іле
Алатауында – 6 үңгір есепке алынған. Үңгірлер алғашқы адамдардың тұруына қолайлы
баспана болған. Мұндай Үңгірде алғашқы адамдардың мәдени ескерткіштері (әртүрлі
қарулар мен еңбек құралдары, тұрмыс заттары, қабырғадағы суреттер мен бейнелер)
және жануарлардың қаңқа сүйектері кездеседі. Көптеген үңгірлер туризм нысаны.
Үңгірді зерттейтін ғылым саласы үңгіртану (спелеология) деп аталады.
Спелеотуризмді дамыту арқылы табиғи объектілерімізді (үңгірлерімізді) зерттеп,
ондағы ландшафты қорғауға мүмкіндік аламыз. Сондай-ақ, Қазығұрт туралы жоғарғы
тиімділікті жарнама жасап, географиялық карталар, жақсы орындардың фотосуреттері,
аңыз-әңгіме, шежіреге байланысты видеофильмдер түсіру, буклеттер мен брошюралар
жасап, шоулар ұйымдастырып, Қазығұрттағы спелеотуризмді дамытуға және
бәсекелестіктің күшеюіне мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар, көшпелілер дәуірі,
мәдениеті қайта жаңғырып, салт-дәстүр, әдет-ғұрпымыз сабақтасып жатса, шетел
туристерінің қызығушылығын арттырары сөзсіз [4].
Шетел зерттеушілерінің айтуынша, спелеотуризм адамдарды сабырлылық,
тәубешілік, сергектік қасиеттеріне баулитын көрінеді. Сонымен қатар, спорттық
туризмнің бір саласы болып табылатын спелеотуризм экстрималды жаны қалайтын
жастардың сұранысын арттырары сөзсіз еді. Соңғы уақытта спелеотуризм спортшылар
және туристер арасында танымал туризм түрі болып табылады.
Қазақстан ерекше табиғи мүмкіндіктер мен мәдени-тарихи нысандар мұрасына
иелік етеді. Қазақстанның 14 облысының әрқайсысы қонақтарды көрікті көріністерімен,
халқымыздың бай мәдениетінен хабардар ететін ежелгі ескерткіштерімен таңғалдыра
алады. Туристер 700-ден астам бағыт-бағдарды таңдай алады. Қазақстанның солтүстік,
оңтүстік, шығыс, батыс және орталық аймақтары туризмнің қолданыста бар – танымдық,
ойын-сауықтық, этникалық, экологиялық, сауықтыру, балалар, спорттық, аңшылық,
атты, шым-шытырық оқиғалы, тағы басқа да түрлерін ұсынуға мүмкіндігі зор.
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В данной статье рассматривается возможности развития спелеотуризма в
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МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
М.О. Қойшыбаева, аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Бүгінгі күн талабына сай жоғары оқу орындарында нақты, терең білім
беруде жаңа модульдік технологиямен оқыту мәселелері қарастырылған.
Түйін сөздер: модуль, білім, ғылым, стандарт, модульдік технология, кредиттік,
бағалау, бағдарлама, сұхбаттасу, диалог, кеңес беру, тест, бақылау, ынталандыру.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында оқыту формасын, әдістерін,
технологияларын таңдауда көпнұсқалық қағида атап көрсетілген. Бұл білім беру
мекемелерінің мұғалімдеріне өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануына, педагогикалық үрдісті
кез келген үлгімен құра беруіне мүмкіндік береді. Қазіргі уақыттағы оқу-тәрбие үрдісінің
ерекшелігі баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқу технологияларын ұтымды
қолданысқа алуы.
Білім алу — адамзат әрекетінің ең маңызды бір түрі. Ол білім мен тәрбиенің негізін
қалайды. Білім алуда адамның ішкі мүмкіндігі мен қабілетінің дамуы, қалыптасу үрдісі
байқалады. Қабілет, бір жағынан, адамның білім, дағды, іскерлікті қалыптастырудағы
саналы әрекетінің нәтижесі болса, екінші жағынан, адамның табиғи-генетикалық
ерекшелігімен тікелей байланысты. Осыған орай, қазіргі білім беру парадигмасында
білім алушыға тұлғалық-әрекеттік тұрғыдан қарауға үлкен мән беріп отыр. Өйткені,
әрекет дегеніміз – саналы мақсатқа тәуелді үрдіс. Демек, мақсатқа жетудің басты жалпы
білім беруші мен білім алушының бірлескен іс-әрекеті болып табылады. Осыған орай
оқытуды екі жақты әрекетке, субъект-субъектілік, диалогтық қарым-қатынасқа құру.
Білім мен ғылымды сөз етер болсақ, халықаралық стандарттарға сәйкестендіру
үшін оның құқықтық негізін жетілдіру маңызды іс болып табылады. Осыған байланысты
мемлекет білім беру кредиттеріне, білім беру ұйымдарын жан басына шаққанда
қаржыландыруға, сонымен бірге білім беру саласында мемлекеттік-жекеменшік
серіктестікті дамытуға кепіл болу міндеттерін өз жауапкершілігіне алып отыр.
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Еліміздің 2011–2020 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарының маңызды
бөлігі – білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының қабылдануы. Бағдарлама
бүкіл қазақстандық білім беру жүйесінің жаңа мазмұндық және сапалы деңгейге
шығуының нақты тетігі болып табылады.
Министрлік кредиттік оқыту технологиясын ары қарай дамытуға бағытталған
саясатын дұрыс жүргізіп келеді. Кредиттік оқыту технологиясы оқыту үрдісінде
кредиттерді жинақтау мен трансферттеуде еуропалық жүйені пайдалануды, ECTS үлгісі
бойынша кредиттерді қайта есептеудің қазақстандық моделі шеңберінде академиялық
ұтқырлықты ұйымдастыруды, Қазақстандағы кредиттік технологияны бағалау шкаласы
мен ECTS және білім беру бағдарламаларын сәйкестендіруді, білім беру
бағдарламаларын модульдік құрастыруды көздейді.
Жаңа білім беру технологиясын, сондай-ақ педагогтың мәртебесі мен оның
шеберлігін арттырмай оқыту сапасына қол жеткізу мүмкін емес. Мұғалімдер үшін тек
ҰБТ-ның көрсеткіші емес, оқуға ынтасы бар оқушы, білімге деген құштарлығы және
оқытудың нәтижесі маңызды. Осылайша жаңа стандарттар педагог пен оқушының
рөліне, тұтас білім беру мақсатына жаңаша көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Жаңа
стандарттар бойынша оқытушы өзін-өзі жетілдіруге мол мүмкіндік алады. Сонымен
қатар студенттердің өз бетімен жұмыс жасау үрдісін тиімді ұйымдастыру арқылы
олардың білім сапасын арттырады.
Білім және ғылым министрі А.Сәрінжіпов білім беру жүйесінің баршаға ашық
екендігін көрсете отырып, БАҚ беттерінде халыққа білім мен ғылымдағы жаңа
бағыттарын көрсетіп, Елбасының алға қойған мақсатын айқын түсіндіруде.
Бүгінгі таңда отандық білім берудің ұлттық моделін құруға байланысты қыруар
шаруалар атқарылу үстінде. Ал бұл мәселе төңірегінде іргелі ғылыми-зерттеу
жұмыстарының жүргізіліп жатқанына оншақты жыл болып қалды. Бүгінде осыған орай
республикамызда заңнамалық және нормативтік-құқықтық база қайтадан құрылды.
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл
сынның процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Білім берудегі ескі
мазмұнның орнына жаңасы келуде. Я.А. Каменскийдің, И. Гербарттың дәстүрлі объектсубъектілері педагогикасының орнын басқасы басты, ол бала оқу қызметінің субъектісі
ретінде, өзін-өзі өзектілендіруге, өзін тануға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын
жазушы тұлға ретінде бағытталған. Мұндай жағдайда педагогикалық процестің маңызды
құрамы оқу ісіндегі субъектілер – оқытушы мен оқушының тұлғалық-бағытталған өзара
әрекеті болып табылады.
Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын емес,
оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр.
Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – баланың тұлғалық
дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы.
Бүгінгі таңда П.М. Эрдниевтің дидактикалық бірліктері шоғырландыру
технологиясы, Д.Б. Эльконин мен В.В. Давыдовтың дамыта оқыту технологиясы,
В.Ф. Шаталовтың оқу материалдарының белгі және сызба үлгілері негізінде
қарқынды оқыту технологиясы, М. Чошановтың проблемалық модульді оқыту
технологиясы, П.И.Третьяковтың, К. Вазинаның модульды оқыту технологиясы, В.М.
Монаховтың,
В.П. Беспальконың және басқа көптеген ғалымдардың технологиялары кеңінен танымал.
Қазақстанда Ж.А. Қараевтың, Ә. Жүнісбектің және т.б. ғалымдардың оқыту
технологиялары белсенді түрде қолданылуда.
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін
технологиялар таңдауда көпнұсқалық қағидасы бекітілген, бұл білім мекемелерінің
мұғалімдеріне, педагогтардың өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануға, педагогикалық
процесті кез келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді.
Модуль дегеніміз – қандайда бір жүйенің, ұйымның нықталатын, біршама дербес
бөлігі.
Модульдік технологиялардың ерекшелігі: тек білімді меңгерту емес, студенттің
танымдық қабілетін және танымдық процестерді жадының алуан түрлерін: есту, көру,
қимыл, ойлауды, ынтаны қабылдау қабілетін дамытып, оны бекіту, шығармашылық
деңгейін арттыру.
Модуль арқылы оқыту технологиясының тиімді белгілерінің бірі – студенттің оқу
белсенділігі. Бұл технологияның бір ерекшелігі –сабақтың негізгі кезеңдерінің бәрінде
оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады.
Жоғары мектептерде оқытуды ұйымдастырудың әр алуан түрлері бар: лекциялар,
практикалық оқулар және оның түрлері – семинар, зертханалық жұмыстар, практикум, өз
бетінше жұмыс, студенттердің оқу-зерттеу жұмыстары, өндірістік және педагогикалық
практика және басқалар. Дидактикада олар студенттердің белгілі бір дидактикалық
міндеттерді шешуі үшін танымдық қызметтік басқару тәсілдері ретінде түсіндіріледі.
Сонымен қатар лекция, семинар, өз бетінше жұмыс, оқытуды ұйымдастыру түрлері
ретінде болады, өйткені олар оқытудың мазмұны мен әдістерін жүзеге асыру
шеңберіндегі студенттер мен оқытушылардың өзара іс-әрекетін жүзеге асыратын тәсіл
болып саналады.
Жоғары мектептерде оқытуды ұйымдастыру дәрісханалық және дәрісханадан тыс
жолдармен іске асырылады, олардың әрқайсысында студенттермен оқу жұмысын
ұйымдастырудың жаппай, топтық және жеке түрлері қолданылады.
Оқыту модулі үш құрылымдық бөлімнен тұрады:
- кіріспе (модульге, тақырыпқа енгізу);
-сөйлесу бөлімі (көбінесе сұхбаттасу, диалог қарым-қатынас арқылы студенттердің
танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру);
-қорытынды бөлімі (бақылау, тест).
Әр модульдегі сағаттар саны әртүрлі болады. Бұл оқу бағдарламасы бойынша сол
тақырыпқа бөлінген сағат санына байланысты.
Модуль құрамы: әрекеттің мақсаттық жоспары, ақпарат қоры, дидактикалық
мақсатқа жетудің әдістемелік көрсетпелері.
Бұл технологияға орай оқу мазмұны өз алдына белгілі жинақы құрамға келтірілген
ақпараттық топ (блок) күйінде беріледі. Ол ақпарат оқу мазмұнының көлемін ғана емес,
әдістері мен олардың игерілу деңгейін де көрсететін дидактикалық мақсатқа сәйкес
меңгеріледі.
Модульдік оқуда өзіндік жұмыстарға аса көп уақыт бөлінеді. Бұл оқушыға оқу
әрекеттеріне кірісумен өз мүмкіндіктерін сезінуге, білім игеру деңгейін өзі анықтауына,
өз білімдері мен ептіліктеріндегі кемшіліктерді байқауына жәрдемдеседі.
Модульдік оқу дәстүрлі білім игеру жүйесімен байланыста пайдаланылуы мүмкін.
Модульдер оқу жүйесінің қалаған ұйымдастырылу формасында орын тауып, оның
сапасын жақсартуға және тиімділігін арттыруға қолданылуы ықтимал.
Еліміздің болашақ мамандары қоғам талабына сай жан-жақты қарулануы үшін
төмендегі міндеттерді әрбір оқытушы орындауы қажет:
1. Әрбір ұстаздың өз пәнінің білікті, білімді шебер маманы екенін көрсете білу.
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2. Студенттің актуальды және іргелес даму деңгейін дәл анықтауға бағыт беріп,
келешекпен байланысты сенімді қалыптастыру.
3. Студенттің әрбір пәннің мамандыққа қатысты мәселелерін ынтымақтастықпен
шешу қабілеттерін дамыту.
4. Студенттің кәсіби білікті, білімді шебер тұлға қасиеттерін санасына құйып,
дүниетанымын кеңейту.
Қорытындылай келсек, Елбасының тапсырмасына орай халықаралық стандарттарға
сәйкестендірілген қазақстандық білім беру жүйесіндегі реформалар жұмыс істей
бастады.
Сөз соңында, бүгінгі күн талабына сай нақты, терең білім беруде жаңа
технологиялар бірден-бір ұстаз сүйенер тұтқа дегіміз келеді.
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Пути развития образования по модульной технологии
В статье рассматривается пути развития технологии модульного обучения всей
образовательной системы Казахстана.
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This article discusses all the ways of development of modular education of the whole
educational system of Kazakhstan.
Keywords: instantaneousness, knowledge, standard, module technology, credit, to value,
not direct, to meet, dialogue, advice gives, test, to control, to stimulate.

156

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті

Хабаршы №4 (52), 2014 ж.

ӘОЖ 371.044.4
К92
КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН ЖҮРГІЗУ
А.Б. Құлмағанбетова, аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті),
Т.Қ. Оспанбек, аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Нарықтық қатынастар жағдайындағы кәсiпорын мен мемлекет
арасындағы қарым-қатынастардың жаңа формалары мен әдiстерi қарастырылған.
Түйін сөздер: инвестиция, экспорт, импорт, бақылау, ынталандыру.
Қазақстан нарықтық экономика жүйесiне енгелi қоғам өмiрi көптеген өзгерiстердi
бастан өткердi. Бүгiнгi таңда шаруашылықты жүргiзу барысында экономикалық
саясаттың басты мақсаты өнеркәсiптiк өндiрiстiң тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады.
Нарық жағдайында кәсiпорындардың тиiмдi қызмет етуi, экономикалық өсуi және дамуы
адам ресурстары, материалдық ресурстары және басқа да ресурстардың ең тиiмдi
пайдалануға мүмкiндiк беретiн стратегиялық бағыттың дұрыс анықталуына тәуелдi.
«Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты.
Қалыптасқан Қазақстан – мемлекеттілігіміздің, ұлттық экономикамыздың, азаматтық
қоғамымыздың, қоғамдық келісіміміздің, өңірлік көшбасшылығымыз бен халықаралық
беделіміздің дағдарыста сыналуы.
Қазақстан әуел бастан жан басына шаққанда тартылған тікелей шетелдік
инвестициялардың көлемі жағынан ТМД-да көшбасшы болды. Бүгін бұл 9200 АҚШ
долларына жетті.
2050 жылға дейінгі дамуының жаңа стратегиясы елімізді қазіргі заманғы сынқатерлерге жауап беретін жаһандық және тұжырымдамалық міндеттерді шешуге және
қуатты әрі бәсекеге қабілетті экономика, сенімді әлеуметтік саясат, жоғары
технологиялы индустриялық сектор құрудың алғышарттарын жасауға бағыттайды.
Соңғы міндет өңірлердің тікелей әрі белсенді қатысуын көздейді. Себебі, олар
инвестиция тартудың, инфрақұрылымдарды кеңейту мен жаңғыртудың және жаңа
өндіріс орындарын ашудың орталықтары болады.
«Ең алдымен, мемлекеттік органдардың өңірлік даму саласындағы жұмыстарын
үйлестіруді күшейту қажет. Міндет – мемлекеттік және салалық барлық
бағдарламалардың орындалуын өңірлерді дамытудың басымдыққа ие міндеттерін
шешумен үйлестіру. Үкімет 2013 жылдың бірінші тоқсанында-ақ өңірлердегі қажетті
және болашағы бар жобалардың тізбесін анықтауы және тарифтендіруі тиіс», – делінген
Ең бастысы, алға қойылып отырған жаңа ұзақмерзімді мақсаттар мен міндеттер
өңірлердегі кәсіпкерлер үшін режім мен еңбек шарттарының кеңейтіліп әрі
оңайлатылуымен қоса жүргізілуде. Мұндай сындарлы тенденция – яғни, мақсат қоя
отырып, ең алдымен оның табысты жүзеге асуына жағдай жасау, тек содан кейін ғана іс
нәтижесін талап ету – мемлекеттің айрықша ерекшелігін білдіреді.
«Өңірлер инвестициялар тартуға мүдделі болуы үшін жер қойнауын пайдалануға
мораторийді жою қажет.
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Біз жай ғана шикізат беруден энергия ресурстарын қайта өңдеу мен аса жаңа
технологиялармен алмасу саласындағы ынтымақтастыққа көшуге тиіспіз. 2025 жылға
қарай біз өз нарығымызды жаңа экологиялылық стандарттарына сай жанар-жағармай
материалдарымен толықтай қамтамасыз етуге тиіспіз», – деп атап айтылған «Қазақстан2050» Стратегиясында.
Бұл жағдайда инвестормен қарым-қатынас сипаты да өзгереді. Мұнда тағы да бір
міндет өз рөлін ойнайды, ол – елге ақша ғана емес, технология да тарту. Екіншісі және
маңыздырақ деуге болады, себебі ұлттық экономиканың технологиялық дамуы туралы
айтуға мүмкіндік береді, сөйтіп инновациялық құрылымның негізін қалауға жағдай
жасайды. Енді «шикізатты технологияға айырбастау» формуласы іргетастық сипат
алып, Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын жылжытуда орталық тезиске
айналады.
«Біз инвесторларды елімізге ең заманауи өндіру және қайта өңдеу
технологияларын беру шартымен ғана тартуға тиіспіз. Біз инвесторларға еліміздің
аумағында ең жаңа өндірістер құратын болса ғана шикізаттарымызды өндіру мен
пайдалануға рұқсат беруге тиіспіз. Қазақстан инвестиция үшін өңірлік тартылыс күші
болуы тиіс. Біздің еліміз инвестиция үшін және технологиялар трансферті үшін
Еуразиядағы ең тартымды болуға тиіс. Мұның принципті маңызы бар. Біз инвесторларға
қолда бар артықшылықтарымызды көрсетуге тиіспіз», – деп атап өтті Елбасымыз.
Үкімет пен өңірлердің инвестициялық тартымдылықты жылжыту және жаңа
өндіріс құру бағытындағы күш-қуатын жұмылдыру дегеніміз – қаржыландыру көзі мен
перспективалық жобаларды жүзеге асырудағы серіктестерді және Қазақстаннан тыс
жерлерде таныстыру жұмыстарын жүргізу мүмкіндіктерін іздеуді білдіреді. Осы жерде
Экспорт және инвестициялар агенттігінің профильді жұмысының нәтижелеріне көңіл
аудару қажет.
Нарықтық қатынастар жағдайы кәсiпорын мен мемлекет арасындағы қарымқатынастардың жаңа формалары мен әдiстерiн талап етедi. Үзiлiссiз дамуды, икемдiлiктi
және қазiргi заманғы кәсiпорын қызметiнiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ететiн бiрдей
мағынаға ие бәсекелестiк пен ынтымақтастық сияқты нарықтық экономиканың маңызды
құраушыларының арақатынасын белгiлеу күрделi мiндеттерiнiң бiрi болып табылады.
Шаруашылық жүргiзудiң нарықтық жүйесiнде бәсекеге қабiлеттiлiк шешушi
экономикалық категориялардың бiрi болып есептеледi. Бәсекелестiк қатынастарды
дамытпай ұлттық экономикамыз серпiндi даму жүйесiне айналуы екiталай. Соңғы
жылдары көптеген кәсiпорындар сапалы және оңтайлы бағада өнiм өндiру қажеттiлiгiн
сезiндi. Бұл дегенiмiз – жалпы өндiрiс шығындарын азайта өнiм сапасын, өнiмнiң бәсеке
қабiлеттiлiгiн жоғарылату. Нарықты экономика талабы бойынша өндiрiс тиiмдiлiгiн
барынша арттыру кәсiпорындардың өмiрлiк ұстанатын қағидаларының бiрi. Осы жағдай
кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру, жалпы тиiмдiлiктi жоғарылату
әдiстерiнiң басты бағыттарын анықтау өте маңызды.
Кез келген меншiк нысанындағы кәсiпорындар үшiн белгiлi бiр кезеңге қаржылық
нәтижесiн көрсететiн шығыстар мен табыстар арақатынастарын есепке алып, олардың
есептi жылдағы нәтижелерiн бағалап, талдап, тұжырым жасау өзектi мәселе болып
табылады. Инвестициялық тартымдылықты арттыру жолдары барлық уақытта да
маңызды болған және алдағы кезеңдерде бола беретiнi анық. Мемлекетiмiздiң өсiпдамуының тағдыры қазiргi жас буын мамандарының қолында десек, артық болмайды,
яғни олар келешекте ұлттық экономикамыздағы кәсiпорындардың инвестициялық
тартымдылығын қандай әдiстермен шешедi және қандай іс-шаралар кешенін
қолданатыны өзекті мәселе.
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Инвестицияларды экономикаға тарту iшкi жинақтардың және қаражаттардың
жетiспеушiлiгiнен құтылуға, өндiрiстiң өсуiне, экспорттың жоғарылауына, импорттың
төмендеуiне, тауарлық тапшылықтың қысқаруына және өндiрiстi ұйымдастырудың
тиiмдiлiгiн жоғарылатуға көмектеседi.
Жалпы қазiргi кезде адамдар экономикаға салынған инвестициялардың нақты
тиiмдiлiгiн көруi тиiс, ол жұмыс орындарының көбеюiнен, жаңа өндiрiстердiң пайда
болуынан, еңбек өнiмдiлiгi артуы үшiн жағдайдың жақсаруынан танылады.
Осыған орай Қазақстанда инвестиция саласын одан әрi жетiлдiру мәселесiнiң
маңызы артуда.
Тақырыбымыздың өзектілігі, Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың 2006 жылдың
1наурызындағы халыққа Жолдауында айтылғандай, «Елдің дамуын бәсекеге қабілетті
экономика құру арқылы жүргізу керек», сондай-ақ «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге
қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» болып табылады [2].
Экономикалық дамуға көптеген факторлар әсер етеді, олар табиғи ресурстардың
саны мен сапасы, қолдану мүмкіншілігі, негізгі капиталдың көлемі мен сапасы,
технологияның дәрежесі, жаңа техниканы қабылдау жүйесі, еңбек ресурстарының
кәсіптілік дәрежесі, оның ғылыми және мамандану сипаттамасы, өндірілген өнімге
сұранысты арттыру және қолдана білу, ұлттық басқаруда бар ресурстарды тиімді
қолданып, өте көп мөлшерде сапалы өнім өндіре білу.
Біздің стратегиялық алға қойған мақсатымыз – бәсекеге қабілетті елдердің
қатарына қосылу. Сондықтан мемлекет пен жеке секторлар бір-бірімен екі жақты
сенімділік пен табысқа негізделген жақсы қатынаста болу керек [3].
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы өз аймағы бойынша саяси-экономикалық
маңызды мәселелерді шешуде жетекші орынға ие болып отыр.
Саяси тұрақтылық, әлеуметтік-экономикалық реформалардағы жетістіктер, табиғи
және қоғамдық мүмкіншіліктеріміз біздің еліміздің іргетасы болып табылады. Егеменді
ел болып жарияланғаннан кейін, шетелдік инвесторларды елдің экономикасына тарту
стратегиялық мақсаттардың бірі болған еді.
Нарықтық экономиканы тапқырлықпен жүзеге асырған өркениетті елдердің
тәжірибесі көрсеткендей, шетелдік инвестицияның экономиканы дамытуға, халықтың
әл-ауқатын көтеруге үлкен септігін тигізетінін айғақтайды. Шетелдік инвестиция тарту
жөнінде Қазақстан ТМД мемлекеттері арасында алдыңғы орында тұр. Өзіндік
жинақтаған тәжірибесі бар және тәжірибе негізінде бағыт-бағдарын айқындауда. Қазіргі
таңда шетелдік инвестицияларды елдің экономикасына жаңа әдіс-тәсілмен тарту
мәселесі алға шығуда. Ол дегеніміз – көлемнен сапаға өту саясатын ұстану болып
табылады. Бұл диплом тақырыбының зерттеудегі маңыздылығы. Қазақстанның қазіргі
кездегі экономикасы үшін инвестиция өте маңызды рөл атқарады десек те болады, яғни
қазіргі уақыттағы өнеркәсіптік-экономикалық дағдарыстан шығуға көмектеседі деп
білеміз. Өнімділіктің негізгі құралы ретінде инвестициялық әрекет экономикалық ортаға
жаңа элементтер енгізетін әрекетке ие. Бұл кәсіпорын шеңберінде өнім өндіруде
ұтымдылықты қамтамасыз етуге, ресурстарды тиімді пайдалануға және әрине, өзіміз
айтып өткендей экономикалық дамуға әкеледі.
Инвестициялар – бұл, нарықтық экономикаға өту кезеңiнде пайда болған,
Қазақстандық экономика үшiн бiршама жаңа термин. Орталықтандырылған жоспарлы
жүйеде негiзгi қорларды қайта өндiруге, оларды жөндеуге жұмсалатын шығыстардың
барлығын қосатын «жалпы күрделi салымдар» түсiнiгi қолданылады.
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Инвестициялық iс-әрекет еліміздің экономикасын дамытудың маңызды
факторларының бiрi болып табылады. Сондықтан да инвестициялық iс-әрекеттi
жандандыру әрдайым өзекті мәселелердiң бiрi болып табылады.
Елдiң экономикалық өсуiнiң орнықты қарқынына қол жеткiзу үшiн тiкелей
инвестициялардың қуатты құйылуын қалыптастыру қажет. Бұл үшiн мына негiзгi
мiндеттер орындалуы тиiс:
а) Жалпы инвестициялық ахуалды жақсарту;
ә) Жаңа инвестицияларды тартуды жандандыру;
б) Инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың жүйесiн одан әрi жетiлдiру;
Инвестициялық ахуалды жақсарту инвестицияларды шетелдiктердiң ғана емес,
отандық инвесторлардың да экономиканың нақты секторына салуын тиiмдi ететiндей,
шетелдiк капиталдың құйылуына да, сондай-ақ iшкi капиталдың шетелге кетуiн
болдырмауына да жәрдемiн тигiзетiндей iскер ортаны қалыптастыруды талап етедi. Бұл
үшiн нормативтiк құқықтық базаны, салық және кеден режімдерiн, жұмыс күшi
рыногын, жер және жылжымайтын мүлiк рыногын, көлiк және коммуникациялық
қызмет көрсетулер рыногын, банк және қаржы қызмет көрсетулер рыногын одан әрi
дамыту қажет.
Жаңа инвестицияларды тартуды жандандыру мақсатында халықаралық қаржы
және экономикалық ұйымдар мен өзара iс-қимылды күшейту, жарнамалық-ақпараттық
тетiктердi пайдалану, инвестициялардың сыртқы рыногында жарнамалық-ақпараттық
қызметтiң тұрақты жұмыс iстеуi мен жандандырылуы тиiс.
Тiкелей
инвестицияларды
мемлекеттiк
қолдаудың
жүйесiн
жетiлдiру
инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың заңдық базасын жақсартуға, тiкелей
инвестицияларды фискальдық ынталандырудың жүйесiн жетiлдiруге, мемлекеттiң
инвестициялық тәуекелдердi сақтандыру жүйесiн құруға және инвесторлардың
ағымдағы проблемаларын тиiмдi шешуге бағытталуы тиiс.
Инвестициялық тартымдылықты арттыру iс-әрекеті елміздің экономикасын
дамытудың маңызды факторларының бiрi болып табылады. Сондықтан да
инвестициялық iс-әрекеттi жандандыру әрдайым басымды мәселелердiң бiрi болуы тиiс.
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SUMMARY
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The article tells about theoru of attracting investments into economy. The article also tells
about investment policy of government and research of investment attracting problem.
Keywords: investment, export, import, control, to stimulate.

ӘОЖ 336.2
КЛАСТЕРЛIК ӘДІСТІҢ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ АРТТЫРУДАҒЫ
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ МЕН МАҢЫЗЫ
А. Асылханқызы, магистр
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Осы зерттеулерге сүйене отырып, жеке фирмалар кластерге бiрiккен
кезде олардың ұжымдық бәсекеге қабiлеттi басымдықтарын қалыптастыруға қажет
талаптарды шоғырландырады. Қазiргi кезде белсендi дамыған жүйелерді түсiндiруді
Қазақстанда технопарктердi өркендету үшiн пайдалануға болады.
Түйін сөздер: Трансакция, кооперация, оппортунист, фирмааралық, банкрот,
инвестиция, аспект, картель, социум, кластер, иерархия, франчайзинг, феномен, акцент,
интеграция, динамика.
Ғаламдандыру жағдайында елдер арасында да, жекелеген фирмалар арасында да
рынок үшiн бәсекелiк күрес асқына түседi. Соңғылары бәсекеге қабiлеттi
басымдықтарын арттыратын әдiстердi iздестiру жолында бизнес ұйымдастырудың жаңа
үлгiлерiн пайдалануда. Солардың бiрi – фирмааралық кооперацияның жүйелi нысанын
перспективалы деп танылуы.
Фирмааралық кооперация құндылықтардың барлық пайда болатын тiзбегiнде
өркендегенiмен, әрiптестiктiң жылдам бой көтеруi ғылыми зерттеулер мен игерулер
саласына тән. Ал осы кооперация нысандарына келетiн болсақ, бүгiнде бiртiндеп түрлi
келiсiмшарт
нысандары
таңдалынып
отыр.
АҚШ-тың
тiкелей
шетелдiк
инвестицияларына шолу жасағанда, 90-шы жылдары АҚШ компанияларымен берiлген
лицензияларды саудалау өсiмi (жыл сайын деңгейi 11 пайызға артады) сауда мен тiкелей
шетелдiк инвестицияларының өсiмiн қосып есептегеннен де басым болып шықты.
Фирмааралық кооперация кездейсоқ рыноктық деректер категориясынан феноменге
айналып, өзiнiң белсендi дамуы арқылы зерттеушiлер назарын аударды. Фирмалар
қызметiнiң осы бағыты стратегиялық даму және фирманың материалды емес активтерiн
арттыру контекстерiнде талдана бастайды.
«Басқарушы» – зерттеушiлердiң мүдделерi жүйелi фирмааралық ұйымдардың
феноменiн өзгерiске ұшырайтын процестердiң, құрылымдардың, шекаралардың,
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басқарудың қалыптасып жатқан жаңа, сондай-ақ стратегиялық ережелердiң
ұстанымдары негiзiнде жете сипаттап түсiндiруге бағытталған, фирмааралық жүйелердiң
феноменiн түсiндiруде және басқа да теориялық ұстанымдарда түрлi көзқарастар мен
әдiстердi жинақтау қажеттiгiнен туындап отыр. Фирмааралық кооперация туралы
түсiнiктер экономиканың, әлеуметтанудың және басқа ғылымдардың iргелi
теорияларында берiлген, олардың жекелеген бағыттары фирмааралық кооперацияның
жүйелi нысанымен байланысты мәселелердi зерттеу нәтижесiнде даму импульсын алды.
Бiрiншiден, бұл iргелi және қолданбалы зерттеулердiң негiзгi жетiстiктерiн жинақтау
арқылы фирма теориясының дамыту контексiндегi жаңа жүйелi парадигманың пайда
болу жолдарын түсiндiрсе, екiншiден, осы парадигманың талдау және даму бағыттарын
көрсетедi. Осындай кешендi теориялық негiздiң қажеттiлiгi өсе бередi.
Көптеген зерттеушiлер индустриалды ұйымның динамикалық өзгерiстерiн
индустриясы дамыған елдердегi бизнестiң жүйелi құрылымына қарай басталған өту
кезеңi деп қарастырады.
Агенттiк қатынастар теориясы тұрғысынан қарастыру фирмалар мен олар жалдаған
агенттер арасындағы трансакциялардың тереңiрек талдауына жол ашады. Қатынастар
шығыны немесе агенттiк шығындар мiндеттердi қабылдау және олардың орындалуын
қадағалау механизмiне жұмсалған қаржылардан тұрады, ол оппортунистiк сипаттағы
шығындарды және принципалдар мен агенттер арасындағы шарасыз қақтығыстарды
азайту мақсатында жасақталады. Басқару механизмiне келiсiмшарттың әртүрлi
нысандары енедi. Соңғыларының iшiнде ресми және бейресми, айқын және айқын емес,
мақсатты және пәндiк түрлерi де бар.
Трансакциялық шығындар экономикасы (Transaction Cost Economy - TCE) аясында
фирмааралық кооперацияға түсiнiк беру кейiнгi әдiстердiң қалыптасуына әсер етедi. Осы
әдiс аясында трансакциялық шығындар маңызды фактор ретiнде қарастырылады.
Өйткенi ТСЕ фирмааралық кооперацияға қазiргi заманғы түсiнiктеме беруде iргелi
теориялардың бiрi болып табылады.
Бiр географиялық аймақта шоғырланған агенттер арасындағы жүйелi қатынастар
ұжымда өмiр сүруге қабiлеттi болады, ұйымаралық байланыстар мен қатынастар
есебiнен өсетiн тұрақтылық үлгiлерiн жасайды. Оларды фирманың сыртқы ортасы деп
атайды. Бұл әдiс көптеген зерттеулерде қолданылады. Фирманы қоршаған ортада түсiну
ресурстық әдiстiң (немесе ресурстық тәуелдiлiк теориясының) пайда болуына жол тапты.
Фирмааралық кооперация феноменiнiң теориялық түсiндiрмелерiн бiр жүйеге
түсiру үшiн бейресми коммуникациядан бастап фирмааралық ақпараттық-жоспарлы
жүйелерге (альянстарға), күрделi интеграциялық құрылымдарға, яғни (бiрлескен
кәсiпорындар мен франчайзингтiк қатынастарға) дейiнгi аралықтағы үйлестiру
механизмдерiнiң тұтас спектрiн қамтитын жүйенiң кең ауқымды анықтамасын қолдануға
болады. Жалпылама түсiнiк бойынша фирмааралық жүйелер фирмалар арасындағы
байланысты реттеушi әдiстер деп танылады, оның бiр жағынан, фирмаiшiлiк
(иерархиялық) реттеуден, ал екiншi жағынан, рыноктық үйлестiруден өзгешелiгi бар.
Фирмааралық кооперация, әсiресе оның жүйелi нысаны тәртiптiк және
тәртiпаралық әдiстердi қолдану арқылы түсiнiк беретiн құбылыс болып табылады, бұл өз
кезегiнде одан әрi жалғасын тапқан тәртiпаралық диалогқа негiз болады.
Жүйе феноменiне түсiнiк беретiн тағы бiр нәрсе – оның тиiмдiлiгiн мойындау. Осы
мойындау нәтижесiнде қазiргi уақытта институционалдық теорияда жүйенiң рынок пен
иерархия арасындағы аралық ұстанымы бар оңтайлы қоспалы нысан ретiнде кеңiнен
таралды. Жүйенi пайдалануға қосымша дәйек ретiнде авторлар өзiндiк активтерi жоғары
жағдайларда рыноктық үйлестiру шығындарының өсуiн, трансакциялар дүдәмалдығы
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мен жиiлiгiнiң артуын, сондай-ақ рыноктық тәуекелдiлiктi қайта үлестiрмейтiн
агенттердiң нәтижелiлiгiмен және есебiмен байланысты қиындықтарды атайды.
Эволюциялық теория арқасында жүйелi экономиканың инновациялық аспектiсi
дамиды. Экономикадағы эволюциялық бағыттың бастауы Шумпеттердiң инновацияларға
арналған еңбектерiнен алынған. Ол ұзақ мерзiмде дамиды деген ұстаныммен фирманың
революциялық технологиялық ығысуын және басқа да сипаттарының қайта
қарастырылуын негiзге алады. Бұл сипаттамалар фирма эволюциясына түсiнiк бергенде
қажет. Шумпеттердiң айтуынша, революциялық инновациялардың салдарын болжап
бiлуге болмайды. Кейде жекелеген саланың фирмалары жетекшi позицияда болуы
мүмкiн. Басқа жағдайларда бұндай революциялық инновациялар қазiргi кезде
бәсекелесiп жүрген барлық фирмаларды жойып жiберуi мүмкiн. Бұндай кезде оқу оқып,
бiлiм мен тәжiрибе жинақтау керек, сөйтiп оларды қолдану үшiн қолайлы жағдай туғызу
қажет. Осы қисынға сәйкес жүйенiң феноменiн түсiндiру үшiн технологиялар мен
оқытуға шыққан шығындарды қосу керек.
Институционалдық теория, салалық рыноктар теориясы және шумпеттерлiк даму
түсiнiгi аясында дамитын әдiстер комбинациясы нәтижесiнде саланың өмiрлiк кезең
үлгiсi пайда болады, бұнда Шумпеттердiң айтуындағы революция санақ басы (тiршiлiк
бастауы) болады. Осы революциялық өзгерiстер саланың технологиялық базасын және
стратегиялық құнды ұйымдастыру ресурстарын анықтайды. Солардың негiзiнде
жекелеген фирмалар табысқа жетуi мүмкiн, ендi бiреулерi ресурстық базасын түрлендiру
(модификациялау) керек, ал үшiншiлерi банкроттыққа ұшырауы мүмкiн. Шумпеттердiң
айтуындағы революция жаңа саланың бәсекеге қабiлеттi негiзiн жасақтап бердi де,
салалық бәсекеге қабiлеттiктi ретке келтiрдi. Саланың дамуына дүмпулер (Шумпеттер
бойынша) әсер етсе де, олар белгiлi бiр уақыт iшiнде саланы түбегейлi өзгерте алмайды.
Ресурстық тәуелдiлiк теориясына сәйкес ұйымдар қоршаған ортамен ресурстар алу
мақсатында айырбас жасайды, бұл өз кезегiнде жекелеген ұйымдар мен нарықтың басқа
да ойыншылары арасында тәуелдiлiктi туғызады. Осы салалық зерттеулерге қомақты
үлесiн қосып жүрген жүйелi нысандар спектрi – бiрлескен кәсiпорындар, бiрiккен
басқармалар, қауымдастықтар, картельдер, әлеуметтiк және персонификациялық
жүйелер кеңiнен сипатталып жүр.
Жүйелерге анықтама бергенде институционалдық теория жорамалдары
қолданылады. Институционалдық теория бойынша қоршаған орта ұйымдарға қысым
жасап, соның нәтижесiнде олар әлеуметтiк нормаларға сәйкес келетiн заңды ережелердi
жасақтауға мәжбүр. Бизнестi басқару контексiнде осы теориялық әдiстi қолдану арқылы
фирмалар заңды әрекет етуге бағытталған қызмет белсендiлiгiн арттырып, қоршаған
ортаның негiзгi ережелерiне, талаптары мен нормаларына сай әрекет етедi. Осы
нормаларға сай болудың бiр тәсiлi – ұйымаралық қарым-қатынастарға белсендi түрде
қатысу. Институционалдық әдiс ресурстық тәуелдiлiк теориясы секiлдi «тәуелдiлiкке»
ерекше мән бергенiмен, соңғысынан айырмашылығы әлеуметтiк тәуелдiлiкте болып тұр.
Социумда фирманың бөлек болуынан қорғап қалатын әлеуметтiк байланыстар, жүйелер,
ресми келiсiмдер мен басқа да құралдар фирманың өмiр сүру негiзi болып табылады.
Екiншi жағынан, ортаның нормалары мен заңдарына, яғни институттарына сай
болу үшiн фирмалар белгiлi бiр жүйеге кiруi қажет. Сөйтiп олар өз ерiктерiмен жүйенiң
ережелерiн орындауға келiсiмiн бередi. Сонымен қатар фирмааралық кооперативтi
құрылымдар құрудың тиiмдiлiгi мен қарапайымдылығы көбiнесе жоғары деңгейлi iшкi
орта арқылы анықталады, ал мұнда фирмааралық жүйелер басым болады. Мұндай iшкi
орта факторларына заңнамалық база, банктiк жүйе, еңбек нарығы және т.б. жатады.
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Осылайша қарастырылған түрлi тәртiптегi әдiстер жүйе қалыптастырудағы негiзгi
алғышарттарды, яғни ұжымдасып әрекет еткен ұйымдар өзiнiң бәсекеге қабiлеттiгiн
күшейтетiнiн мойындайды. Зерттеушiлер ресурстық тәуелдiлiк теориясы аясында осы
алғышарт бойынша ұйымдардың кооперативтiк байланыстарын құратынын, кейiн соның
бәрi едәуiр мөлшерде нәтижелiлiгiне әсер ететiнiн байқайды. Институционалдық теория
белгiлi мақсат пен нәтиже күткен «алаң» немесе «сектор» iшiнде әрекет етушi ұйымдар
туралы сипаттама бередi. Салалық нарық экономикасы аясында ұйымдар арасындағы
нарықтық емес қатынастарды сипаттайтын қоспалы нысандар да өмiр сүруi мүмкiн.
Фирмааралық қызметтестiктiң оң және терiс тұстарын ашып көрсететiн
анықтамалар мен талдаулар баршылық. Фирмааралық кооперация туралы, оның
жетiстiктерi мен кемшiлiктерiне түсiнiк беретiн түрлi ғылыми бағыттардың қорытынды
талдауы 1-шi кестеде көрсетiлген.
Жалпы экономикалық әдiстер негiзiнде жүйелердiң пайда болуын әдетте нарық
сәтсiздiгiмен және фирманың тиiмдi қызмет етуiн күшейтуге бағытталған талпыныспен
түсiндiредi. Осындай уақытта ұйымның жүйелiлiгi өндiрiстiк және үйлесiмдiк
шығындарды азайтады. Әлеуметтiк зерттеулердiң пiкiрiнше, жүйе дегенiмiз – әлеуметтiк
бақылаудың және бейресми кооперацияның басты құралы. Жүйелердiң өмiр сүруiне
түрлi түсiнiктемелер берiлiп жүр: нормативтiк-заңнамалық ортаға енгiзу, заңдылық пен
өктем механизмдердi табу үшiн жасалатын үйлесiмдiк шығындармен де, әлеуметтiк
байланыстармен де түсiндiруге болады.
Тәртiпаралық негiздегi түрлi әдiстердiң ықпалдасуы дербес ғылыми бағыт
тұжырымдамасын жасауға көмектесетiнi сөзсiз. Ол, бiр жағынан, фирмааралық
кооперацияның феноменiн жүйелi түрде айтып жеткiзсе, екiншi жағынан, бiрқатар
басқармалық тәртiптердiң дамуы үшiн теориялық негiз болады.
Жеке бiр фирманың шаруашылық субъектiсiн өзара әрекет етушi фирмалардың
жүйесiне өзгерту ұжымның бәсекеге қабiлеттiк, нәтижелiлiк қызметiн бағалау, мүдделерi
мен стратегияларын келiстiру, бiрлескен активтерiн туындатуға және дамуға
ынталандыру және т.б. сондай мәселелердiң күн тәртiбiне қойылуына себеп болады. Осы
бағытты дамыту, бiрiншiден, фирма теориясын дамытудың басты бағытына айналуы
мүмкiн, екiншiден, қарқынды дамыған қазiргi заманғы басқару әдiстерi үшiн теориялық
негiздi қалыптастырады.
Фирма теориясы алуан түрлi фирманың өмiр сүру, шекарасы мен iшкi ұйымдар
проблемаларын зерттейдi. Фирманың шекарасы жөнiнде түсiнiк бергенде зерттеушiлер
көбiнесе жүйелi қарым-қатынас үлгiсiн (моделiн) пайдаланады. Ұйымдар мен басқару
теориялары аясында бұндай анықтамаларға экономика, әлеуметтану, әлеуметтiк
психология және басқа да ғылыми салалардан алынған дәйектер қоса берiледi.
Алайда бәсекеге қабiлеттi басымдықтарының негiзi ретiнде, қоршаған ортаның
жоғары айнымалылық пен технологиялық белгiсiздiк жағдайындағы тұрақты оқудың
қажеттiлiгiн мойындайтын, ресурстар мен бiлiмге жасалған жаңа акцент фирмалар
арасындағы кооперацияның рөлiн қайта бағалауға және жүйелiк феноменiнiң жаңа
түсiнiктемесiн қалыптастыруға көмектеседi.
Қазiргi кезеңгi басқару теориясының орталық алғышарты бойынша фирмалардың
бәсекеге қабiлеттi басымдықтары бiрегей, күрделi ресурстардан пайда болады екен. Егер
де осы алғышартқа сүйенетiн болсақ, онда фирма шекарасын осындай ресурстарды
жинақтап, оларды меншiктеген соң анықтауға болар едi.
Соңғы 20 жыл iшiнде шекараны таңдау туралы алдыңғы теориялық анықтамалар
трансакциялық шығындар экономикасының (ТСЕ) жорамалдарына негiзделген болатын.
ТСЕ әлi де болса стратегиялық альянстарды қалыптастыру процесiн түсiндiретiн
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басқарудағы ең бiр кеңiнен тараған әдiс деген ұстанымды сақтап отыр. Сондай-ақ
кооперация уәждерiн түсiндiретiн трансакциялық шығындарды оңтайландыруға
бағытталған акцент басқа да ғылыми бағыттар аясына да тараған.
Осы теорияның оппоненттерi келiсiм жүйесiмен фирма туралы түсiнiк беру, оның
құзiреттi рөлiн терiске шығарады, ал бұл өз кезегiнде оқыту, заңнамалық жолға түсу
немесе жаңа технологиялық стратегиялық табысқа жету процесiн тұтастай бағынышты
етедi деп дәлелдейдi.
Сонымен қатар фирманы келiсiмдiк деген мағынада түсiндiру стратегиялық
сипатқа ие болады, бұнда фирма кiрiс табуға талпынбайды, оның бағыты өзгеше құзiрет
пен бәсекеге қабiлеттi басымдыққа жетуге жинақталады.
Керiсiнше, құзiреттер ұстанымы бойынша экономикалық ұйым туралы түсiнiк
кiрiс, шығыс және технологиялар кезiндегi үздiксiз өзгерiстер контексiнде қабылданады.
Фирма теориясының ресурстық әдiсi аясында фирманы бәсекеге қабiлеттi
басымдықтарға негiз болатын, сезiмдi және сезiмсiз ресурстар мен құзыреттердiң
«шоғыры» деп түсiндiредi. Түрлi компанияларға қатысы бар, келiсiм арқылы
байланыспаған, оқшау құзыреттер интеграция мен бiрлескен басқаруды қажет етедi.
Фирманың статикасы мен динамикасын екi жақты қарастыру – кеңiнен тараған
әдiс, бұл әсiресе эволюциялық теорияға тән. Бұл әдiстiң ерекшелiгi – бiрiншiден, ол
оқыту процесiн терең талдауды қамтыса, екiншiден, фирманың сыртқы орта атрибуттары
ретiнде статикалық және динамикалық шарттарын қарастырады. Динамикалық орта
фирмаларға, жүйеге қатысушыларға сипаттама берiп, олардың пiшiн үйлесiмдiктерiн
анықтайды.
Компаниялар өз әрiптестерiнiң дағдысы мен тәжiрибесiн үйренген кезде тиiмдiлiк
жағына аса мән бермейтiнi туралы эволюциялық әдiс тұспалдап көрсетедi. Компаниялар
шектеулi бiлiммен де қанағаттанарлық сипатта жұмыс жасайды. Әдебиетте жоғары
технологиялық салалар үлгiсiндегi осындай жағдайлардың эмпирикалық дәлелдерi
кездесiп жүр, мұнда фирмалар өзiнiң қысқа мерзiмдi қызметiнде оңтайлы және тиiмдi
жақтарын көрсете қоймайды. Керiсiнше, ұзақ мерзiмдi перспективада оқуға бағытталған
фирмалардың қызметi жоғары табысқа ие болады.
Жалпы эволюциялық теорияның дәйектемесi технологиялық өзгерiстер мен
нарықтың ашықтығымен, шексiз жүйелiк келiсiмдерден өтiп, үздiксiз оқу процесiмен
сипатталатын динамикалық ортаға негiзделедi.
Жоғары технологиялық салаларға көңiл бөлу арқылы фирмааралық кооперациялар
феноменiн түсiндiруге болатыны сөзсiз, бұл технологиялар мен бiлiмнiң ерекше рөл
атқаратынын көрсетедi. Фирма әдiсi (Knowledge Based View – КВV) бiлiмiне негiзделiп,
бiлiмге ресурс ретiнде тануға баса мән бередi, фирманы технологиялық және
ұйымдастыру бiлiмдерiнiң бастауы (қоймасы) деп таниды. Фирманы өз бiлiмiнiң
негiзiнде оқи алатын және әрi қарай дамитын организм деп қабылдайды.
КВV-ның кей тұжырымдары фирма мен эволюциялық теорияға түсiнiк беретiн
ресурстық әдiстен алынған. КВV зерттеушiлерi альянстар мен жүйелердi зерттей
отырып, трансакциялық шығындармен немесе стратегиялық шешiмдермен де
қарастыруды жоққа шығармайды. Оқыту парадигмасы бойынша қысқа мерзiмдi
перспективада трансакциялық шығындарды үнемдеу мен кiрiстен гөрi технологиялық
әдiстер, коды жоқ (анық емес) бiлiм немесе жылдам өзгеретiн нарық тенденцияларын
түсiну маңызды. Альянстар фирмалар оқыту процесiн жүзеге асыратын нысаны деп
танылады, мұнда олар бiлiм мен дағдыны үйренудiң жаңа жолдарын ашады.
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Бiлiм алып, кейiн оны қажетiнше қолдану кооперацияның әртүрлi нысандарында
жүзеге асыруға болады. КВV-ға бойынша бiр «шатыр» астында болмайтын кооперация
ұйымының түрлi нысандары жылдан-жылға көбеюде. Бұл жаңа бiлiм түрлерiне жол
ашады. Әсiресе кооперация зерттеулерiнде идентификация және коды жоқ (анық емес)
бiлiм мәселелерiне көңiл бөлiнiп жүр. «Оқыту» деген термин «бiлiм экономикасы» және
инновациялар табиғатын түсiндiретiн сипаттамада басты мәнге ие. Жоғары оқу орнында
оқығанда немесе кәсiби қайта даярлықтан өткен кезде ғана жаңа бiлiм алынады деп
түсiнбеуiмiз керек. Өйткенi бұл «анық» бiлiм болып есептелiнедi. Жаңа бiлiмге жұмыс
процесi кезiндегi жаңа дағды, жаңа тәжiрибе түрiнде де үйренiп алуға болады. Бұл түр
коды жоқ немесе «анық емес» бiлiм деп аталады және инновациялық қызмет үшiн үлкен
маңызы бар.
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Теоретические основы использования кластерных методов в повышения
экономической конкурентоспособности страны
В статье рассматривается теоретические основы использования кластерных
методов в повышения экономической конкурентоспособности страны.
Ключевые слова: Трансакция, кооперация, оппортунистка, банкрот, инвестиция,
аспект, картель, социум, кластер, иерархия, феномен, акцент, интеграция, динамика.
SUMMARY
A. Asylhankyzy, master
(Kazakh state women’s teacher training university)
Theoretical basics of using cluster methods in improving the economic
competitiveness of the country
The article tells theorefical bases of using cluster mefhods in increasing economic
competitiveness of the country.
Keywords: Transaction, коперация, opportunist, bakrot, investment, aspect, cartel,
society, cluster, hierarchy, phenomenon, accent, integration, dynamics.
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ҚҰҚЫҚ, ӘЛЕУМЕТТАНУ ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯ
ПРАВО, СОЦИОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ
RIGHT, SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY
УДК 001
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА ЗАЛОГ
ИХ УСПЕШНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Р.Н. Бегайдарова, ст.преподаватель
(г. Алматы, Казахский государственный
женский педагогический университет)
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы значения готовности к научноисследовательской деятельности студентов вуза для их профессионального
самоопределения. Анализируются различные точки зрения на понятия «готовность к
научно-исследовательской деятельности», конкретизируются определения научноисследовательской и исследовательской деятельности, а также их соотношения с
понятием «исследовательская работа» в контексте профессионального самоопределения.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, готовность к научноисследовательской деятельности, профессиональное самоопределение студентов.
Научно-исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм
учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и
конференции, всё это позволяет студенту начать полноценную научную работу, найти
единомышленников по ней, с которыми можно посоветоваться и поделиться
результатами своих исследований. Так или иначе, исследовательской работой
занимаются все студенты вузов. Написание рефератов, курсовых, дипломных работ
невозможно без проведения каких-то, пусть самых простых исследований. Но более
глубокая научная работа, заниматься которой студента не обязывает учебный план,
охватывает лишь некоторых. Студент, занимающийся научной работой, отвечает только
за себя; только от него самого зависят тема исследований, сроки выполнения работы, а
так же, что немаловажно, и будет ли выполнена работа вообще. Затрачивая своё личное
время, студент развивает такие важные для будущего исследователя качества, как
творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. Со
стороны преподавателя необходимы доброе внимание и поддержка, без которых
студент, особенно на младших курсах, не захочет (да и просто не сможет) заниматься
«скучной наукой», какой кажется почти любая дисциплина на начальных стадиях её
освоения. Часто труд преподавателя сравнивают с трудом садовника. Так вот, если
подготовку простых студентов можно сравнить с выращиванием картофеля, где имеются
наработанные технологии и удобрения, то подготовку будущих научных работников в
кружках и лабораториях ВУЗов можно сравнить с выращиванием редкого на наших
полях ананаса. Один неверный шаг, один неверный совет – и весь долгий труд может
оказаться бесполезным, и редкое растение погибнет, не принеся плодов.
Научно-исследовательская деятельность студентов позволяет наиболее полно
проявить индивидуальность, творческие способности, готовность к самореализации
личности. Важно отметить, что процесс исследования индивидуален и является
ценностью как в образовательном, так и в личностном смысле.
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Безусловным требованием подготовки квалифицированного специалиста является
не только наличие знаний по учебным дисциплинам и профессиональных качеств, но и
сформированность навыков углубленной самостоятельной работы, научного мышления,
творческих способностей, готовность к непрерывному образованию. Приоритеты в
подготовке молодых специалистов к научно-исследовательской деятельности отдаются
высшим учебным заведениям. При этом вуз призван не только решать данные задачи, но
и формировать мотивацию студентов к исследовательской деятельности. Следовательно,
образовательный процесс в вузе должен быть направлен не только на приобретение
специальности, но и предоставление студентам оптимальных возможностей для
самоопределения, в том числе посредством исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская деятельность студентов в вузе оказывает в большей
степени опосредованное влияние на их профессиональное самоопределение. У человека,
занимающегося исследованиями, повышается уровень самоорганизации, вследствие чего
он подходит к профессиональному выбору осознаннее. Следовательно, в
профессиональное самоопределение в качестве составляющей интегрируется
исследовательская деятельность студентов и одновременно результаты данной
деятельности. «В процессе реализации различных видов профессионально
ориентированной исследовательской деятельности студентов одним из результатов
выступает комплекс компонентов, составляющих профессиональное самоопределение:
уровень профессиональной мотивации, ценностные ориентации профессии, наличие и
выраженность личной позиции, уровень сформированности Я-концепции, самооценки
студента» [1, с. 16 – 17].
На современном этапе развития системы высшего образования научноисследовательская деятельность студентов нашего университета приобретает все
большее значение и превращается в один из основных компонентов профессиональной
подготовки будущего учителя. Это обусловлено, прежде всего, тем, что эффективность
последней в значительной степени определяется уровнем сформированности
исследовательских знаний, умений, развитием личностных качеств, накоплением опыта
творческой исследовательской деятельности. Кроме того, овладение учебными
дисциплинами также требует от студентов владения методами научного познания и
исследовательскими умениями. Научно-исследовательская деятельность студентов
позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие способности,
готовность к самореализации личности. Важно отметить, что процесс исследования
индивидуален и является ценностью как в образовательном, так и в личностном смысле.
В связи с этим, будущий специалист должен быть готов к осуществлению научноисследовательской деятельности. В свою очередь, готовность к научноисследовательской деятельности позволит в дальнейшем в профессиональнопедагогической работе и на научном уровне решать воспитательно-образовательные
задачи.
У большинства студентов представления о научно-исследовательской деятельности
достаточно общие и неполные, кроме того, умения, соответствующие научноисследовательской деятельности, практически отсутствуют или присутствуют
фрагментарно. Большинство студентов не осознает социальной и личностной
значимости научно-исследовательской деятельности, 30% студентов имеют низкий
уровень сформированности готовности к научно-исследовательской деятельности, 70% –
средний уровень.
Недостатки теории и практики, а также состояние готовности студентов вуза к
научно-исследовательской деятельности порождают противоречия:
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1) между потребностью общества в педагоге, способном осуществлять
исследовательский подход к организации учебно-воспитательного процесса в школе и
низком уровне готовности студентов к осуществлению научно-исследовательской
деятельности;
2) между необходимостью формирования готовности студентов к научноисследовательской
деятельности
средствами
проблемного
обучения
и
неразработанностью педагогических условий его реализации.
Формирование готовности студентов к научно-исследовательской деятельности
средствами проблемного обучения будет успешным, если:
3) реализуются возможности проблемного обучения, способствующие
формированию у студентов познавательного интереса, самостоятельности, творческой
активности, стремления овладеть исследовательскими умениями и навыками,
составляющими основу научно-исследовательской деятельности;
4)
обеспечивается
формирование
мотивации
научно-исследовательской
деятельности студентов посредством структурирования и целенаправленного отбора
учебного материала для создания проблемных ситуаций, организации субъектсубъектных отношений преподавателя и студентов, основанных на принципах взаимного
доверия, соучастия, равноправного партнерства, диалога;
5) осуществляется активизация научно-исследовательской деятельности студентов
на основе создания и разрешения проблемных ситуаций, способствующих
«включенности» студентов в активную мыслительную деятельность, направленную на
расширение диапазона знаний о научном исследовании, на развитие логических форм
мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.), приобретение
первоначального опыта научно-исследовательской деятельности [2, с.28-29].
Итак, научно-исследовательская работа студентов является важным фактором при
подготовке молодого специалиста и учёного. Выигрывают все: сам студент приобретает
навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы отраслях народного
хозяйства он не работал: самостоятельность суждений, умение концентрироваться,
постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом на
возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать.
Научно-исследовательская деятельность студентов позволяет наиболее полно
проявить индивидуальность, творческие способности, готовность к самореализации
личности, как педагога профессионального обучения так и его воспитанника. Несмотря на
обширную нормативно-правовую базу в данной области, развитие методологии и методики
исследовательской подготовки в высшей школе, на деле данному виду деятельности
уделяется недостаточно внимания. Необходимо уделять внимание вопросу о готовности
студентов к научно-исследовательской деятельности. Процесс исследования индивидуален
и является ценностью как в образовательном, так и в личностном смысле, поэтому
необходимо совершенствовать подходы к научно-исследовательской работе, для того чтобы
сделать этот процесс наиболее интересным и продуктивным.
Таким образом, научно-исследовательская деятельность студентов является
необходимым условием их профессионального самоопределения, выступает как часть
целостного, длительного, динамического процесса вхождения в профессию и как
результат выбора и проектирования ими предстоящей профессиональной деятельности.
Включенность студентов в исследовательскую деятельность во многом определяет
эффективность их социального и профессионального становления.
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Следовательно, научно-исследовательская деятельность студентов вуза является
также эффективным средством формирования знаний, умений и навыков, необходимых
для личностного и профессионального самоопределения. Она не только стимулирует и
мотивирует личностное и интеллектуальное развитие, содействует продолжению
образования, но и выступает в качестве одного из гарантов успешности прохождения
процесса профессионального самоопределения в целом.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Бегайдарова Р.Н., аға оқытушы
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті)
Студенттің ғылыми-зерттеу жұмыспен айналысуы – табысты маман
болудың кепілі
Мақалада жоғары оқу орындарындағы студенттердің кәсіби өзіндік ұйғарымын
көтеру мақсатында ғылыми-зерттеу қызметіне даярлық мағынасының сұрақтары
қарастырылып, оның құрылымының бастапқы алғышарттары айқындалады. «Ғылымизерттеу қызметіне даярлық» деген ұғымдарға түрлі көзқарастар талданып, ғылымизерттеу және зерттеу қызметіне өзіндік ұйғарымдары дәлденеді.
Түйін сөздер: ғылыми-зерттеу қызметі, ғылыми-зерттеу жұмысына даярлық,
студенттердің өзін-өзі басқаруы.
SUMMARY
R.N. Begaidarova, senior teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Research activities of the student - a pledge of their success in professional activity
The article discusses the values of commitment to research activities of high school
students for their professional self-determination. Different points of view on the concept of
«willingness to research activities», concretized definition of research and research activities,
and their relationship with the concept of «research work» in the context of professional selfdetermination.
Keywords: research activity, readiness to research activity, professional selfdetermination of students.
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ӘОЖ 74.26
Қ56
КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН БАЛАЛАРҒА ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ЖӘНЕ
ҚАМҚОРШЫЛЫҚ ОРНАТУ
А.Д. Қожабекова, т. ғ. к., доцент,
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
С.Д. Сейполдаева, оқытушы,
(Павлодар қ., №14 мектеп)
Аңдатпа: Мақалада кәмелетке толмаған балалардың құқықтары туралы, ата-ана
қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмаған балалар туралы; ата-аналары қайтыс
болған, ата-ана құқықтарынан айырылған, ата-ана құқықтары шектелген немесе атааналары әрекетке қабілетсіз деп танылған балаларға заңды тұрғыдан қорғаншылық және
қамқоршылық жасау туралы айтылады.
Түйін сөздер: неке, әрекетсіздік, қамқоршы, қорғаншы, алимент.
Ата-ана қамқорлығынан айырылған балаларды орналастыруды құқықтық реттеу
сұрақтарының көне және қызықты тарихы бар. Тек бір маңызды жағдайды атап өтуге
болады. Тарих көрсетіп отырғандай қараусыз қалған балалардың болуы мен оларды
орналастыру мәселесі – алаңдатушылықты тудыратыны белгілі, бұл – қоғамның дұрыс
қалыптаспағандығы мен экономиканың төмендеуі, сондай-ақ моральдық жағдайдың да
төмендеуінің дәлелі.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша
(2012 жылдың 14 шілдедегі № 2166-5-7415/02-4-1) республикада 79000 бала 660
интернат ұйымдарында тәрбиеленуде, олардың ішінде: жалпы және санаторий түріндегі
мектеп-интернаттарда 15096 бала, балалар үйлері мен жетім балаларға және ата-ана
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттарда – 12574 бала, кемтар
балаларға арналған түзеу мекемелерінде – 12599 бала, ерекше тәрбиелеу жағдайына
мұқтаж балалар мен жасөспірімдерге, мінез-құлқы девиантты балаларға арналған
мектеп-интернаттарда – 884 бала, отбасы үлгісіндегі балалар үйлерінде – 247 бала
тәрбиеленуде.
Тұлғаның дұрыс қалыптасуы мен оның әлеуметке қатынасын қамтамасыз етуде
баланың отбасында тәрбиеленуі неғұрлым артық тәсіл екендігі дәлелдеуді қажет
етпейді. Бүгінгі таңда ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың жартысынан астамы
отбасы деген не, жақын адам деген не екенін және отбасымен қалай қатынас орнату
керек екендігін, әлеуметтік ортада қалай өмір сүру қажет және т.б. жағдайлар туралы
көздеріне елестете де алмайды.
Ата-ана қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмаған балаларға ата-аналары қайтыс
болған, ата-ана құқықтарынан айырылғандардың балалары, ата-ана құқықтары
шектелген немесе ата-аналары әрекетке қабілетсіз деп танылғандардың балалары
жатады. Сондай-ақ ата-аналарының қамқорлығының болмауына ата-аналарының
сырқаттылығы, олардың ата-ана құқықтарынан айырылуы, ата-ана құқықтарының
шектелуі, ата-аналарының әрекетке қабілетсіз деп танылуы, ата-аналарының ұзақ уақыт
болмауы (іссапарға байланысты, жазасын өтеу мақсатында түзеу мекемелерінде мерзімін
өткеріп жатқанда), ата-аналардың балаларын тәрбиелеуден немесе олардың құқықтары
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мен мүдделерін қорғаудан жалтаруы (соның ішінде ата-аналарының тәрбиелеу, емдеу
және басқа да осыған ұқсас мекемелерден өз балаларын алудан бас тартуы), басқа да
себептерге байланысты жағдайлар жатады [ҚР Неке және Отбасы туралы заңы 100бап,1-тар.].
Қорғаншылық және қамқоршылық институты тек отбасы нормасымен ғана
құрылмаған, ол азаматтық құқықпен, сонымен қатар әкімшілік құқықпен де құрылған,
яғни өзінің негізі бойынша кешенді болып келеді.
Балаға қорғаншылық пен қамқоршылықты орнатудың негізгі шарты болып
олардың сол немесе басқа да себептерге байланысты өз ата-аналарының қамқорлығынан
айырылулары жатады. Қорғаншылық пен қамқоршылықты ата-ана қамқорлығынсыз
қалған балаларға орнатуда көзделген негізгі екі мақсаты бар: а) ата-ана қамқорлығынсыз
қалған балаларды асырау, тәрбиелеу және білім беру; б) ата-ана қамқорлығынсыз қалған
балалардың мүліктік және мүліктік емес құқықтары мен мүдделерін қорғау [ҚР Неке
және Отбасы туралы заңы 103-бап,1-тар.].
Заңмен қорғаншылық он төрт жасқа толмаған балаларға [ҚР Неке және Отбасы
туралы заңы 104-бап,1-тар; ҚР Балалардың құқықтары туралы заңы 27-бап.], ал
қамқоршылық он төрттен он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толғандарға [ҚР Неке және
Отбасы туралы заңы 105-бап,1-тар; ҚР Балалардың құқықтары туралы заңы 27-бап.]
белгіленеді.
Қорғаншылық және қамқоршылық орган балаға қорғаншылық (қамқоршылық)
орнату керек екендігі мәлім болған күннен бастап бір ай ішінде баланың тұрғылықты
жері бойынша оны қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа орналастырады. Көңіл
аударуды қажет ететін жағдайда (мысалға, қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа
алуға тілек білдірушінің үйінде тұрып жатса) онда қорғаншы немесе қамқоршы
қорғаншылық және қамқоршылық органмен, сондай-ақ қорғаншының (қамқоршының)
тұрғылықты жері бойынша тағайындалуы мүмкін. Егер қамқоршылық пен
қамқоршылықты қажет ететін балаға бір айдың ішінде қорғаншы немесе қамқоршы
тағайындалмаса, қорғаншылықтың немесе қамқоршылықтың қызметін уақытша
қорғаншылық және қамқоршылық органдары атқарады.
Қорғаншы және қамқоршы тек оның келісімімен ғана тағайындалады. Бұл міндетті
шарт, табиғи құбылыс, солай болғандықтан қорғаншылық және қамқоршылық қызметті
мәжбүрлеп орындату бала мүддесіне сәйкес келмейді және қорғаншылықпен
қамқоршылық орнатудың нағыз мақсатына жетуі екіталай. Мұндай келісушілік
сәйкесінше қорғаныш және қамқоршы органдарына берілген арызда көрсетілуі керек.
Неке және Отбасы туралы заңда қорғаншылық немесе қамқоршылық
тағайындалған тұлғаға белгілі талаптар орнатылған. Қорғаншы немесе қамқоршы болып
тек кәмелетке толған әрекет қабілетті тұлғалар тағайындалуы мүмкін. Заңмен қорғаншы
немесе қамқоршы болуға рұқсат етілмейтін себептер бар, балаға отбасылық тәрбие беру
мүмкіндігі болмаған жағдайларда:
а) кәмелетке толмаған тұлғаларға, олардың толық әрекетке қабілетті болуына
қарамастан кәмелет жасқа толғанға дейін;
б) әрекет қабілетсіз тұлғаларға;
в) ата-ана құқықтарынан айырылған тұлғаларға;
г) созылмалы ішімдік пен нашақорлықпен зардап шегушілерге;
д) өзіне заңмен жүктелген міндеттерді тиісінше орындамағаны үшін қорғаншылық
пен қамқоршылық қызметтен шеттетілген адамдар;
е) балаларын сот ата-ана құқықтарын айырмастан алып қойған, яғни ата-ана
құқықтары шектелгендер;
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ж) егер сот олардың кінәсінен бала асырап алудың күшін жойған болса, бұрын бала
асырап алушылардың;
и) денсаулығының жай-күйіне (бала алуға болмайтын адамның бойындағы
аурулардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді) байланысты
баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді атқара алмайтын адамдар [ҚР Неке және
Отбасы туралы заңы 108-бап,1-тар.].
Қорғаншы және қамқоршы органдарының тұлғаны қамқоршы немесе қорғаншы
міндетіне тағайындау сұрақтарын шешуде келесі жағдайларды ескеруі қажет:
а) тұлғаның қорғаншылық немесе қамқоршылық міндеттерін орындай алу
қабілеттілігін;
б) оның адамгершілік және өзге де жеке қасиеттерін;
в) қорғаншылықты немесе қамқоршылықты қажет ететін бала мен оның
арасындағы қарым-қатынасты;
г) қорғаншының немесе қамқоршының отбасы мүшелерінің балаға деген
көзқарасы;
д) егер бұл мүмкін болса, баланың өз тілегі ескеріледі [ҚР Неке және Отбасы
туралы заңы 108-бап,1-тар.].
Қорғаншылықтың немесе қамқоршылықтың міндеті орындаудағы тұлғаның
қабілетін бағалау өлшемдері «заңды» түрде әрбір нақты жағдайда берілген сұрақтарды
жекеше шешу қажеттілігін болжау мен әртүрлі жағдайлардағы мінез-құлықты есепке ала
отырып (қорғаншының немесе қамқоршының жасы, білімі, қандай іспен
шұғылданатыны, т.б.) анықталмаған. Бала асырап алудың қорғаншылыққа немесе
қамқоршылыққа беруден ерекшелігі. [ҚР Неке және Отбасы туралы заң 84 бап.1 тар.]
баланы қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа беруде оның нақты бір адамды өзінің
қорғаншысы немесе қамқоршысы болуына келісуінің немесе келіспеуінің құқықтық мәні
жоқ, тіпті бала он жасқа толса да. Бірақ, мына жағдайда бала қорғаншы немесе
қамқоршы болуға тілек білдірушілерге теріс (кері) қарым-қатынаста болса, бұндай
қатынастың себебін анықтау қажет және мүмкіндігінше баланың пікірін есепке ала
отырып шешім шығару өте маңызды.
Тәжірибеде көбіне қорғаншы немесе қамқоршы болып баланың жақын туыстары
(атасы, апасы, ағасы, әпкесі, бауыры т.б.) тағайындалады, сонда қорғаншының немесе
қамқоршының жеке басының талаптарын қолайлы түрде және баланың тілегін де
ескеруге болады. Бірақ, бұл жағдайда да баланың туысқандарының қорғаншы немесе
қамқоршы болуға рұқсат ететін шешімді қабылдауда егер заңмен анықталған кедергілері
бар болса, заңмен қандай да бір артықшылықтар берілмейді.
Қорғаншылық және қамқоршылық органдарының балаға қорғаншыны немесе
қамқоршыны баланың тәрбиесін қандайда бір жағдайлармен (ұзақ іссапар, ауыр
сырқаттылық т.б.) жүзеге асыра алмайтын ата-аналардың өздерінің тілек білдіруімен де
тағайындайды. Осы кезде ата-аналар қорғаншылық және қамқоршылық органдарына
қорғаншыға немесе қамқоршыға өздерінің таңдаған адамдарын ұсына алады.
Қорғаншының немесе қамқоршының құқығы мен міндеттері қорғаншы және
қамқоршы органдарының оларды тағайындау туралы шешімі шыққан уақыттан
басталады. Қорғаншыға немесе қамқоршыға қорғаншылық куәлігі беріледі және оған
құқықтары мен міндеттері түсіндіріледі, сонымен қатар қамқорлығына алған баланың
қажетті құжаттары тапсырылады. Кейінгі уақытта да қорғаншылық және қамқоршылық
органдары қорғаншылардың (қамқоршылардың) қызметтеріне тұрақты бақылау жүргізіп
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отыруға міндетті және оларға қамқорлығындағы балаларды тәрбиелеу мен басқа да
сұрақтарын шешу үшін қажетті көмектер көрсетулері керек.
Қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) балалардың құқығының тізімі Неке және
Отбасы туралы заңның 109-бабында берілген және де ол сонымен қатар жеке мүліктік
және мүліктік емес құқықтарды да өзіне қосады. Неке және Отбасы туралы заңда
кәмелетке толмағандарға қандай құқықтар берілсе, қорғаншылықтағы балалар да тура
сол құқықтарға ие. Қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) алынған балалардың мынандай
құқықтары бар:
1) Өздерінің адамдық қадір-қасиеттерінің құрметтелуіне;
2) Қорғаншы (қамқоршы) тарапынан қамқорлық көруге;
3) Қорғаншының (қамқоршының) отбасында тәрбиеленіп, онымен бірге тұруға;
4) Өздеріне тиесілі алименттерін, зейнетақыларын, жәрдемақыларын және басқа да
әлеуметтік төлемдерді алуға;
5) Тұрғын үйге меншік құқығын немесе тұрғын үйді пайдалану құқығын сақтауға;
6) Қорғаншы (қамқоршы) тарапынан қиянат етушіліктен қорғануға құқығы бар;
7) Оларды асырап-бағу, тәрбиелеу, білім беру және жан-жақты дамытуы үшін
жағдайлардың қамтамасыз етілуі;
8) Тұрғын үй-жайы болмаған жағдайда тұрғын үй заңдарына сәйкес оны алу
құқықтарына да;
9) Осы заңының 52-54, 59-баптарында көзделген құқықтарға ие болады (баланың
отбасында өмір сүруі және тәрбиелену құқығы, баланың өз пікірін білдіру құқығы,
баланың қорғалу құқығы). [ҚР Неке және Отбасы туралы заңы 109-бап,1-2-тар.].
Кәмелетке толмаған қорғаншылыққа алынған балалардың өмір сүру тәсілдерінің
қайнар көздеріне:
а) ай сайынғы мемлекеттің қорғаншылыққа алынған балаларды асырау үшін
бөлінетін ақшалай қаражаты;
б) балалары бар азаматтарға төленетін мемлекеттік жәрдемақы туралы Заңға сәйкес
мемлекеттің ай сайынғы бөлетін жәрдемақылары;
в) кәмелетке толмаған қорғаншылыққа алынған балалардың мүлкін басқарудан
түскен кіріс (банктағы салымдар бойынша пайыздар, акция бойынша дивиденттер және
т.б.).
г) алименттер, зейнетақылар, жәрдемақылар және тағы басқа әлеуметтік төлемдер,
әрекеттегі заңға сәйкес қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) балаларға тиісті
көмектер.
Балалардың қорғаншылыққа (қамқоршылықта) болу фактісі ата-аналарды оларды
асырау міндеттерінен босатпайды. Бұл жағдайларда алимент ата-аналарынан өндіріліп
алынады. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға алимент осы Заңның 125127- баптарына сәйкес өндіріп алынады және балалардың қорғаншысына
(қамқоршысына) немесе олардың патронат тәрбиешісіне төленеді [ҚР Неке және Отбасы
туралы заңы 128- бап,1-тар.].
Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың білім алуын қамтамасыз ету құқығы
Балалар құқықтары туралы Конвенцияның 28-бабында, Қазақстан Республикасының
Конститутциясының 30-бабымен Азаматтардың орта білім алу міндеттілігі және
азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдікке беріледі.
Қорғаншы (қамқоршы) баланың пікірін ескере отырып, ол орта білім алғанға дейін
балаға білім беру мекемесі мен оқытудың нысанын таңдауға құқылы [ҚР Неке және
Отбасы туралы заңы 112-бап, 1-тар.3-тармақша.].
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Неке және Отбасы туралы заңның 109-бабында баланың тұрғын үйге меншік
құқығы немесе тұрғын үйді пайдалану құқықтарын сақтау құқығы бар делінген. Меншік
құқығын (пәтерге, пәтердің жартысына, тұрғын үйге) бала заң бойынша мұрагерлікпен
немесе өсиетке қалдыру арқылы, приватизациялау арқылы, сыйға алу арқылы иеленуі
мүмкін. Кәмелетке толмаған баланы қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) беруде оған
тиісті мүлікке меншік құқығы тоқтатылмайды, сонымен қатар тұрғын үйге де қатысты
құқығы күшін жоймайды.
Қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) баланың маңызды құқығының бірі болып –
баланың қорғаншының (қамқоршының) тарапынан жасалған қиянаттан қорғалуға
құқығын айтамыз. Бұндай жағдайда баланың құқығы мен заңды мүдделерін қорғау
қорғаншы және қамқоршы органдармен жүзеге асырылады. Сотқа өзінің құқықтарын
қорғау үшін өз бетінше өтініш жасауға бала он төрт жасқа толғанда құқылы. Қорғаншы
және қамқоршы органдарының қорғаншылықтағы баланың құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғауға қажетті шартына негіз, баланың өзінің қорғаушысының немесе
қамқоршысының тарапынан болған нақты қиянаттары (баламен қатал қарым-қатынас,
балаға төленетін қаражатты өз мүддесіне пайдалану) туралы арызы (үндеуі) болуы
мүмкін, сонымен қатар осы жайлы мәліметтер өзге де деректерден (бұған азаматтар мен
заңды тұлғалардың хабарламалары) алынуы мүмкін. Қорғаншының (қамқоршының)
тарапынан болған қиянаттар нақты түрде дәлелденсе қорғаншы және қамқоршы
органдары арқылы соңғы адамдар бұл міндеттерден шеттетілуі мүмкін.
Қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) бала өзінің ата-аналарымен (және басқа
туыстарымен, егер оларды ата-ана құқықтарынан айырмаса қарым-қатынас жасауға
құқылы. Қорғаншылар (қамқоршылар) қамқорлығындағы балалардың осы құқықтарын
жүзеге асыруға қамқоршылық жасауға міндетті. Баланың өз ата-аналарымен және басқа
жақын туыстарымен қарым-қатынас жасауына, мұндай қарым-қатынас баланың
мүдделеріне сай келмеген жағдайларды қоспағанда, бөгет болуға қорғаншының
(қамқоршының) құқығы жоқ. [ҚР Неке және Отбасы туралы заңы 112-бап,3-тар.].
Қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) бала сонымен қатар өзіне қатысты сұрақтарды
қорғаншы немесе қамқоршы шешуде және кез келген соттық немесе азаматтық істерде
өз пікірін білдіре алады. Он жасқа толған бала пікірі, егер бұл пікір оның мүдделеріне
қайшы келмейтін болса, ескерілуге міндетті. Осы Заңда (баланың аты мен тегін өзгерту,
ата-ана құқықтарын қалпына келтіру, асырап алуға баланың келісімі, бала асырап
алғандарды баланың ата-анасы ретінде жазу, бала асырап алудың күшін жою және т.б.)
көзделген жағдайларда қорғаншы және қамқоршы органдар немесе сот он жасқа толған
баланың келісімімен ғана шешім қабылдай алады.
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Установление опекунства и защиты несовершеннолетних детей
В статье рассматриваются права и обязанности органов опеки и попечительства по
отношению к детям-сиротам, детям-инвалидам и к родителям, лишенным родительских
прав в рамках Конституции РК, закона «О браке и семье», а также Декларации о защите
прав детей.
Ключевые слова: брак, бездействие, опекун, защита, алимент.
SUMMARY
A.D. Kozhabekova, Candidate of historical sciences, Associate Professor
(city Almaty, Kazakh State Women’s Teacher Training University)
S.D. Seipoldeva, teacher(city Pavlodar,№14 school)
Establishment of guardianship of minors and protection
In the article the right and duties organs of guardianship and patronage are examined in
relation to orphans, to invalids and to the parents, deprived paternal rights with in the
framework of Constitution of RK, law "On marriage and family", and also Declaration about
the protection of rights of children.
Keywords: marriage, omissions, guardian, protection, alimony.

ӘОЖ 343.212
М78
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢСЫЗ КӘСІПКЕРЛІККЕ
ТҮСІНІКТЕМЕ
Ж.Б. Мукалдиева, з. ғ. м., аға оқытушы,
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
Аңдатпа: Мақалада кәсіпкерлік қызмет саласындағы заңсыз кәсіпкерлікті реттеу
туралы айтылады. Заңсыз кәсіпкерлік экономикаға тікелей әсер етеді.
Түйін сөздер: заң, кәсіпкер, лицензия, тәуекел, азамат, тауар, мүлік, меншік,
экономика, конституция, валюта, кодекс, кооперация.
Кәсіпкерлік бұл экономикалық және ұйымдастырудың жағдайлары мен жаңа
материалдың қызмет көрсету мақсатында, тапқан пайданың шығындарын қысқарту
бағытына арналған қызмет түрі болып табылады. Кәсіпкерлік ұғымын 1-ші рет ғылыми
айналымға ағылшын Ричард Каньтелон енгізді (1680–1734). Ол кәсіпкерлікті ерекше
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экономикалық функция ретінде қарастырды. Француз экономисі Жан-Батисг Сейн
(1767–1832) айтуынша кәсіпкерлер пайда табу мақсатында өзіндік есебімен тәуекелділік
үшін қызмет атқарды деп түсіндірді. Бұның негізінде әрбір кәсіпкер өз білімі мен
тәжірбиесіне жүгінуі тиіс болды. Әйгілі ағылшын экономисі Адам Смиг (1723–1790)
кәсіпкерді жекеше қызмет атқаратын жекеменшікке және оның қызметін кәсіпкерлердің
жеке қызығушылығымен байланыстырды. Бұның негізі кәсіпкер өзі жоспарлау, өндірісті
өзі ұйымдастырып және алынған пайданы өзі бөлуі тиіс болды. Ал, ағылшын экономисі
Давид Ричардо (1772–1823) кәсіпкерді қарапайым капиталист ретінде қарастырды.
Дегенмен де, кәсіпкерлік қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңдарының
қалыптасуы XX ғасырдың 80 жылдарында «қайта құру» деп аталатын кезеңде басталған
болатын. Яғни, кеңес заманында, кооперациялық қозғалыстың және сыртқы
экономикалық қызметтің пайда болуына 1988 жылы желтоқсанның 2-дегі №1405-ші
«Мемлекеттік кооперациялық және басқадай қоғамдық кәсіпорындардың, бірлестіктер
мен ұйымдардың сыртқы экономикалық қызметін ары қарай дамыту туралы» Қаулысы
ең маңызды міндет ретінде кәсіпорындардың, бірлестіктердің, өндірістік
кооперативтердің және басқадай ұйымдардың валюталық өзін-өзі сақтау, социалистік
іскерлікті дамыту ұсыныстарында сыртқы экономикалық қызметтің әртүрлі
формаларында белсенді қатысуы үшін қажетті шаралар құру міндетін белгіледі. Кеңес
өкіметінің ыдырауы, халық шаруашылығының реформалар кешені мен құрылымдық
қайта құрулар арқылы экономикасы нарықтық қатынастарға өткен бірқатар тәуелсіз
мемлекеттердің құрылуымен кәсіпкерлік жаңа күшпен жанданды, халықтың
материалдық тұрмыс жағдайының жақсаруының тұтастай елдің экономикалық өрлеуінің
ішкі көзі болды.
Кәсіпкерлік – меншік түрлеріне қарамастан, азаматтар мен заңды тұлғалардың,
тарауларға (жұмысқа қызметке) сұранымды қанағаттандыру арқылы пайда немесе жеке
табыс табуға бағытталған, жекеменшікке (жеке кәсіпкерлік) не мемлекеттік кәсіпорынды
шаруашылық басқару құқығына (мемлекеттік кәсіпкерлік) негізделген ынталы қызмет
деп айтатын болсақ, бұл кәсіпкерлердің негізгі мақсаты – тауарды сату арқылы, мүлікті
пайдалану арқылы, қызмет көрсету арқылы көп пайда табу. Мұнда негізгі рөлді
атқаратын кәсіпкерлік құқықты азаматтық құқықты реттеу. Кәсіпкер мен тауар өндіруші
арасындағы өзара қатынас нарықтық экономикада тауар – ақша қатынасымен реттеледі.
Азаматтық құқықтың бір бөлігін көпшілік құқықтық әдісімен реттейді. Оған орай құнды
қағаздар эмиссиясын реттеу құқығы орын алады, тауарларды сатып алу, жұмыс, қызмет
көрсету, осының бәрі мемлекеттік келісімшарт арқылы жасалады.
Заңдарда нақтыланғандай, кәсіпкер кез келген заңға қайшы келмейтіндей келісім
талаптарын өз қалауы бойынша айқындап алуға, өзінің құқықтары мен міндеттерінің
ауқымын белгілеуге құқылы. Оған қоса, кәсіпкердің бастамшылығы мен дербестігі оның
жекелей тәуекелінде және ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес жоғары деп танылатын
(себебі, кәсіпкердің кінәсіне байланыссыз орын алады) жеке мүліктік жауапкершілігінде
көрініс табады. Кәсіпкердің қызметі заңмен, бірақ мемлекеттің дара құзырына
жатқызылған мәселелер конституциялық құрылыс негіздерін, басқа да адамдардың
адамгершілігін, денсаулығын, құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау, елдің
қорғанысын және мемлекеттік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шектелуі мүмкін.
ҚР Азаматтық кодексінде айқын бекіткен, меншік құқымен шаруашылық жүргізу немесе
тікелей басқару үшін оқшау мүлкі бар ұйым заңды тұлға деп танылады (33-баптың 1тармағы), сондықтан оқшау мүліктің болмауы қандай да бір ұйымның заңды тұлға,
тиісінше кәсіпкерлік субъектісі деп танылмауына себеп болады. Кәсіпкерлік қызметті іс
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жүзінде асыру бойынша барлық жауапкершілік кәсіпкерге жүктеледі. Тәуекелділік
ұғымы болатын шығын түсінігіне байланысты, оның үстіне кәсіпкерлік қызметте мұндай
шығындардың туу табиғатының ешқандай маңызы жоқ, яғни бұл шығындар кездейсоқ,
абайсызда пайда болды ма, біреудің жауапсыздығынан немесе қасақана әрекетінен туды
ма, оның бәрі есепке алынбайды. Тек келтірілген шығындардың орнын белгіленген
тәртіппен толтыру мүмкіндігі тұрғысынан ғана бұл маңызды бола алады.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы қылмыстың өсу жағдайында
қоғамға, азаматтарға аса зор материалдық нұқсан келтіретін экономикалық
қылмыстардың қауіптілігі ерекше. Кең мағынасында экономикалық қылмыстарға заңсыз
кәсіпкерлікпен айналысу, жалған ақшаларды немесе бағалы қағаздарды дайындап сату,
валюта операцияларының ережелерін бұзу, мемлекеттік және қоғамдық мүліктерді
ұрлау, парақорлық және сыбайластық т.б. толық жатқан заңсыз кәсіпкерлік қызмет
түрлерін атауға болады. Сондықтан да, заңсыз кәсіпкерліктің қоғамдағы қауіптілігі сол,
мемлекеттің экономикасына үлкен шығын әкелумен қатар, экономиканың дамуына зор
зиян тигізеді. Заңсыз кәсіпкерліктің қоғамдық қауіптілігі сондай, оны жасаудың
нәтижесінде мемлекеттің экономикасына елеулі залал келтірілуімен көрінеді. Бұл ҚР
ҚК-тiң 190 және 191-баптарында сомасы бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын
табыс iрi мөлшердегi табыс деп, ал сомасы екi мың айлық есептiк көрсеткiштен асатын
табыс – аса iрi мөлшердегi табыс деп танылады. Заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан
кәсіпкер болып табылса, ол қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ,
кәсіпкерлік қызметті тіркеуден өткізбей не рұқсат (лицензия) алу міндетті болған
жағдайларда арнаулы рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе лицензиялау шарттарын бұзып
жүзеге асыру. Сондай-ақ кәсіпкерліктің тыйым салынған түрлерімен шұғылдану. Егер
осы әрекеттер азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке ірі зиян келтірсе не ірі мөлшерде
табыс табумен немесе ірі мөлшерде акцизделетін тауарларды өндірумен, сақтаумен және
өткізумен байланысты болса, іс-әрекет заңсыз кәсіпкерлік деп танылады.
Заңсыз кәсіпкерлік үшін қылмыстық жауаптылық көздейтін ҚР ҚК-нің 190-бабы
шын мәнінде кәсіпкерлік қызметтің заңсыз салаға, «көлеңкелі» экономикаға айналуының
алдын алады, тиісінше оның мемлекеттің бақылау саласынан тасада қалуы
кәсіпкерліктің мемлекет пен азаматтардың алдындағы заңды міндеттерін орындамауға
жетелейді. Алайда, кәсіпкерлік ҚР АК-нің 10-бабының 1-бөлігіне сәйкес, кәсіпкерлік
меншік түріне қарамастан, азаматтар мен заңды тұлғалардың, тауарларға сұранымды
қанағаттандыру арқылы таза табыс табуға бағытталған. Жекеменшікке (жеке
кәсіпкерлікке) не мемлекеттік кәсіпорынның шаруашылық басқару құқығына
(мемлекеттік кәсіпкерлік) негізделген ынталы қызмет. Сондықтан да кәсіпкерлік қызмет
кәсіпкердің атынан тәуекелге баруымен және мүліктік жауапкершіліктерді мойнына
алумен жүзеге асырылады. Демек, азаматтар мен заңды тұлғалардың заңсыз
кәсіпкерлікпен айналыспау үшін кәсіпкерлік қызметі міндетті түрде мемлекеттік
тіркеуден өту керектігі көрініп тұр. Яғни, азаматтар мен жеке кәсіпкерлер ретінде
мемлекеттен өткен сәттен бастап кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқылы деген сөз.
Бұл заңды тұлғаларды тіркеу ҚР-ның Президентінің 1995 жылғы 17 сәуірдегі «Заңды
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы» Жарлығының негізінде жүзеге асырылады.
Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларды тіркеу ҚР-ның 2006 жылғы 31
қаңтардағы «Жеке кәсіпкерлік» туралы заңның негізінде жүргізіледі. Заңсыз кәсіпкерлік
қылмыс құрамы жөнінен материалдық құрамға жатады. Осыған орай, қылмыс заңда
көрсетілген ірі зиян келтірумен немесе ірі мөлшердегі табыс табумен байланысты
аяқталған деп танылады. Субъективтік жағынан қылмыс кінәлінің қасақаналық нысаны
арқылы жасалады. Кей жағдайларда қасақаналық тікелей немесе жанама болуы мүмкін.
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Қылмыстың істелуіне байланысты, қылмыстың субъектісі жалпы немесе арнаулы болуы
да мүмкін. Соңғы жылдарда осындай қылмыстардың – заңсыз кәсіпкерлік пен жалған
кәсіпкерліктің тұрақты өсуі байқалады. Мұндай жағдай көлеңкелі экономиканың өсуіне,
қаражатты заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру үшін бір күндік фирмаларды
пайдаланушы ұйымдасқан қылмыстық топ құрумен, коммерциялық банктердің несиелік
ресурстарын ұрлау, басқа да қауіпті қылмыстар жасаумен айналысуға байланысты
тереңдеп кеткен процестердің көрінуін туындатады. Осындай үрдістер кәсіпкерлердің
қол жеткізген нәтижесіне, олардың қаржы жүйесіне деген сенбеушілігін туғызуға және
шамадан тыс салықтық ауыртпалықтарды алып жүру ықыласына психологиялық әсер
етеді. Осыған байланысты экономиканы қылмыстық қол сұғушылықтан, криминалдық
элементтерден қорғау мемлекет пен қоғамның аса маңызды міндеттерінің бірі болып
табылады.
Кәсіпкерлік қызметті тіркеуден өтпей жүзеге асыруына анықтама беретін болсақ,
мынаны айтатын едім. Заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркеуден
өткендігі туралы куәландыратын құжаты жоқ жағдайда осы іспен айналысуға тыйым
салу болып танылады. Яғни, кәсіпкерлік қызметті арнаулы рұқсатсыз (лицензиясыз)
жүзеге асыру, сондай-ақ рұқсатты алу міндетті болған жағдайда, мұндай қызметпен
айналысу үшін лицензия алмайынша лицензиялау туралы заңмен тыйым салынатындығы
орын алады. Заңсыз кәсіпкерлік қызмет саласында қылмыстылықтың болуы оның
қылмыс ұғымымен айқындалады. Бұл қылмыстың ұғымы болуы үшін заңсыз кәсіпкерлік
қызметпен айналысқан азаматтарға, ұйымдарға немесе мемлекетке ірі зиян келтіруіне, не
ірі мөлшерде одан табыс табумен ұштасуға тиіс. Заңсыз кәсіпкерлікті жүзеге асыру
кезінде табыс табу үшін тікелей қолданылған заттай дәлелдемелер болып танылған мүлік
пен заттар Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 212-бабы үшінші
бөлігінің 4-тармағына сәйкес мемлекет кірісіне алынуға жатады, ал олар табылмаған
жағдайларда олардың құны мемлекет кірісіне кінәлі адамның өзінен өндіріліп алынады.
Заттай дәлелдемелер болып танылған ақша мен өзге де құндылықтар, олардың иесі осы
ақшалар мен құндылықтар белгіленгенге дейін одан заңсыз сыйақы алу үшін бопсалау
әрекетінің жасалғаны туралы тиісті органдарға хабарлаған жағдайларда иелеріне
қайтарылады. Соңғы кезде республикамыздағы қылмыстық жағдай ұйымдасқан
қылмыстың өсуімен күрделене түсуде. Бұндай әрекеттердің етек алу, әсіресе, экономика
саласында өзінің неғұрлым қауіпті жолында есірткі бизнесі, қорытып алушылық,
астыртын қару сатумен, сыбайластық, жемқорлық, парақорлық және басқадай
жолдармен жасалуда. Осының негізінде қылмыскерлер бизнестен қыруар ақша ала
отырып, қылмыстары әшкереленіп қалмауға тырысып, әрекеттерін заңдастыруға, яғни
тапқан ақшаларын жуып-шаюға тырысады. Мұндай мәселе жер шарының қайсы
аймағында болмасын орын алып келеді. Осы орайда бұл салада халықаралық
ынтымақтастық және заңнамаларды үйлестірусіз нәтижеге жету мүмкін емес. 1990
жылдың 8 қарашасында Еуропалық кеңеске мүше мемлекеттермен қылмыстық
қызметпен түскен табысты жуып-шаю, әшкерелеу, алу және тәркілеу туралы Еуропалық
Конвенция қабылданған болатын. Осы Конвенцияға сәйкес, мүше мемлекеттер ақшаны
жуып-шаюға қарсы бағытталған тиісті әрекеттерді қылмыс ретінде саралау үшін заң
жүзіндегі шаралар қабылдауға міндетті шешім шығарылып, «мүлік», «табыс»
терминдерін қолдану қарастырылғанды. Жоғарыда аталған Конвенцияға сәйкес, «табыс»
термині қылмыс жасау нәтижесінде алынған кез келген материалдық пайданы білдіреді.
«Мүлік» термині заттық немесе заттық емес, қозғалмалы немесе қозғалмайтын мүлікті,
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сондай-ақ осындай мүліктерге немесе соған байланысты үлес құқығы куәландыратын
құжаттарды немесе қағаздарды қамтиды.
Қорытындылай келе, мынаны атап өтуге тура келеді, салық төлеушінің жалған
кәсіпорындармен өзара есеп айырысу бойынша заңбұзушылықтарды жоймау фактілері
анықталған жағдайда, сондай-ақ басқа жеткізушіден шот-фактураны ауыстырса, салық
органының тақырыптық тексеру жүргізуге, оның ішінде ҚР Қаржы министрлігі Салық
комитетінің бұйрығы негізінде тексеру мерзіміне кезектен тыс тексеру жүргізуіне,
сондай-ақ материалды басшының қол қойған және мөр басқан уақытын (күнін) анықтау
мақсатында қолтаңбасын тағайындап, техникалық сараптамадан өткізу үшін экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі департаментке
жолдауға толық құқы бар. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жалған екендігі расталса,
онда қылмыстық іс қозғалады, салық органдары осындай заңсыз кәсіпкерлік және
жалған кәсіпкерлік сияқты әлеуметтік-экономикалық қиянат жасаушылармен күресті
одан әрі жалғастырып, күшейте беруі керек.
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Комментарий незаконному предпринимательству в рамках
предпринимательской деятельности
В данной статье расскрывается сущность незаконного предпринимательства в
предпринимательской отрасли и влияние угроз и вреда на экономику. Определение
путей запрета незаконного предпринимательства. Рассмотрение со стороны государства
о неэффективности незаконного предпринимательства.
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SUMMARY
ZH.B. Mukaldieva, Master of Laws, Senior teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Comment illegal business within business
The aim of this article is to show the meaning of the illegalentrepreneurship in the sphere
of entrepreneurship factitive and hazards to the economy. Identification of ways to ban illegal
entrepreneurship. Consideration by state of the ineffectiveness of illegal entrepreneurship.
Keywords: law, entrepreneur, License, citizen, goods, property, ownership, economy,
constitution, currency code, cooperation.

ӘОЖ 371.63.1
М15
НАРЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫН ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
М.А.Максутова, магистр,оқытушы,
А.С. Касенова, магистр, аға оқытушы,
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Бұл мақалада мемлекетіміздің аграрлық саласында нарық қатынастарын
дамытудың қазіргі жағдайындағы экономикалық және құқықтық аспектілеріне талдау
жасап, оларды одан әрі жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау жайында талқыланған.
Түйін сөздер: нарықтық экономика, аграрлық сала, мемлекеттік реттеу, құқықтық
база, өндіріс тиімділігі, өнімдерге бәсекелестік.
Дүниежүзілік экономиканы жаһандандыру жағдайындағы агроөнеркәсіптік
бағдарлама елімізді азық-түлікпен қамтамасыз етіп, оны қауіпсіздендіруге бағытталған.
Елімізде өндірілген ауыл шаруашылық өнімдерінің бәсекелестік қабілеттілігі болу үшін
аграрлық саланың тұрақты дамуын қамтамасыз ету кажет. Аграрлық реформаның
алғашқы жылдарында ауыл шаруашылығындағы қосымша өнімнің біршама бөлігі дұрыс
ойластырылмаған баға, салық және несиелер жүйесі арқылы экономиканың басқа
салаларына қайта бөлініп кеткені белгілі (негізінен банк пен коммерциялық капитал
салаларына). Сондықтан да ауыл шаруашылығы дағдарысқа ұшырады. Әрине,
дағдарыстың басқа да себептері болды. Мысалы, ауыл шаруашылығына мемлекеттік
демеу каржыларының қысқаруы, басқа салалар өнімдері мен ауыл шаруашылығы
өнімдері арасындағы баға теңсіздігі, шаруашылықтар ұйымдастыру нысандарын
анықтаудағы кемшіліктер т.б. айтуға болады.
Ауыл шаруашылығы саласы елімізді сапалы азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз
етуге және ел экономикасының қуаттылығын арттыруға айрықша маңызды. Осы
тұрғыдан алғанда бәсекелестік қабілетін арттырудың бірден-бір жолы ретінде ауыл
шаруашылығы өндірісін дамыту қажет. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін алдымен заман
талабына сай ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттігін арттыру нарықтық
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экономика мен әлеуметтік саладағы және саяси өмірдегі жаңару тәсілдерін жеделдету –
азаматтардың конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында жер
қатынастарын одан әрі дамыту, жер заңнамаларын нарықты экономика талаптарына
сәйкес жетілдіру аса маңызды экономикалық шаралар болып табылады. Өндірістің
жалпылама құлдырауын тоқтату, болашақта әрбір шаруашылықта өнімнің бірнеше түрін
өндіруді қолға алуы тиіс. Бұл ауыл шаруашылық кәсіпорындарының бәсекелестік
қабілетін арттырудағы негізгі бағытты ғылыми тұрғыда жүргізудің ұйымдық,
агротехникалық басты талабы болып саналатыны баршаға мәлім.
Ауыл шаруашылығы өндірісін тұрақты дамыту экономиканың басқа салаларына
қарағанда өте күрделі және сан қырлы болып табылады. Ол төмендегідей объективті
жағдайларға байланысты:
-ауыл шаруашылығы азық-түлік өнімдерінің негізгі көзі, сондықтан бұл саладағы
келеңсіз жағдайлар халықтың өмір сүру деңгейіне тікелей әсер етеді. Сонымен бірге
ауыл шаруашылық өнімдері ұзақ сақтауға келмейді;
-ауыл шаруашылық өндірісі толығымен адамға тәуелсіз табиғи жағдайларда
жүргізіледі, сондықтан ол тұрақсыздыққа бейім болады;
-материалдық өндіріс саласы ретіндегі ауыл шаруашылығының ерекшелігі, онда
ұдайы өндірістің экономикалық үрдісі биологиялық және тірі организмдермен тығыз
байланыста болады.
Ауыл шаруашылығын және жалпы агроөнеркәсіп кешенін тұрақты дамыту
проблемалары теория жүзінде толық зерттелмеген. Алайда, баспасөз беттерінде
жарияланған ғылыми еңбектерге сүйене отырып, ауыл шаруашылығы өндірісін тұрақты
дамыту ұғымына келесідей анықтама беруге болады: ол сыртқы табиғи және оларға
тәуелді ішкі факторлар әсерлерімен байланысты түрлі жағдайларда, қол жеткен егіншілік
деңгейінде және сұранысқа сәйкес келетін, ауа райының қалыпты жағдайында (орташа
көпжылдық) өндірілген өнім деңгейінен минималды ауытқитын, сапалы және
шығындары төмен өнім өндіруге мүмкіндік беретін экономикалық жүйені сипаттайды.
Ауыл шаруашылығы өндірісін тұрақты дамытудың факторлар жүйесінің негізін ең
алдымен жер ресурстары құрайды. Қазақстан Республикасының байтақ жерінде әр аймақ
өз
жер ресурстарының
ерекшелігімен
сипатталады. Осыған
байланысты
ауылшаруашылық дақылдарын аудандастыруға негізделген егіншілік жүйесін енгізіп
қана қоймай, сондай-ақ әр өсімдіктің өзіндік биоклиматтық ерекшелігін ескеріп,
экономикалық микроаймаққа бейімделе алатын түрлерін дамыту қажет. Жер
ресурстарын тиімді пайдалану қалыптасқан жер қатынастарына байланысты. Жер
қатынастары – жерді иемдену, пайдалану және билік ету жағдайында жер құқығы
субъектілері арасындағы қатынастар жиынтығы. Ол көптеген мәселелерді қамтиды:
меншік және шаруашылық нысандары, жер рыногы, жер бағасы, жер ресурстарын
басқару т.б.
Рынокқа өту кезеңінде жерге жекеменшік енгізу мәселесі туындаған болатын. Бір
ғалымдар жерде шаруашылық жүргізудің кепілдігі және ауыл шаруашылық тауар
өндірушілердің экономикалық тұрақтылығы ретінде жерге жекеменшікті енгізуді
ұсынса, басқалалары жерді алыпсатарлық объектісіне айналу қаупінен сақтануға
шақырды. Жерге жекеменшік енгізуді жақтаушылар ауыл шаруашылығы өндірісінің
тиімсіз жүргізілуінің себебі ауыл шаруашылық жерлерінің рыноктық айналымға енбеуі
деп есептейді. Қазақстан Республикасының қазіргі жер заңнамасында жерге меншік
құқығы мен мемлекеттік емес тұлғалардың жер пайдалану құқығы бірдей: субъектінің
оны сыйға беруге, мұраға қалдыруға, сатуға және сатып алуға, айырбастауға, жалға
беруге толықтай құқы бар. Бұл заңнаманың 8, 47, 48, 59-баптарында қаралған [5].
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Әлемдік тәжірибе жерге абсолюттік меншіктің болмайтындығын дәлелдеді.
Құқықтық негіз белгілі деңгейде жер қатынастарының әртүрлі субъектілерінің арасында
әрекет етеді. Ондағы негізгі мақсат меншік түрін өзгерту мен жерді бөліп беру емес,
жерді тиімді пайдалануға кешенді жағдайлар жасау. Оған мысал ретінде, жерге
мемлекеттік меншік негізінде ауыл шаруашылығы өндірісін тиімді жүргізіп отырған
Израиль, Австрия, Голландияны алуға болады. Бұл елдерде жерді пайдалану құқығын
сату-сатып алу жүзеге асырылған. Жер рыноктық механизмге жалға беру мен алу
негізінде енгізілген. Жалға алу негізіндегі жерді пайдалану құқығы жерде өздігінен еркін
шаруашылық жүргізуді қамтамасыз етеді.
Ауыл шаруашылығы өндірісін тұрақты дамыту факторларының бірі – саланы
техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.
Жаңа аграрлық қатынастардың дамуы оған сай келетін материалдық-техникалық
негізді кажет етеді. Оны қалыптастыру үшін ауыл шаруашылығына шетелдік
инвестицияны тарту мен «ноу-хау» негізінде прогрессивті технологияны енгізу арқылы
құрылымдық өзгерістерді жүзеге асыру керек. Егер қазіргі кезде ауыл шаруашылық
машиналарының 80%-ы тозу мерзімін өтеді деп есептесек, онда ауыл шаруашылығын
қайта қаруландырудың қаншалықты маңызды екенін түсінуге болады. Сондықтан
Республикамыздағы ауыл шаруашылық саласын дамытудың кең мүмкіндігін ескере
отырып ауыл шарушылығын қаруландырудың арнайы бағдарламасын қабылдау қажет.
Аграрлық өндірісті тұрақты дамыту ең алдымен бәсекелесті ортаны
қалыптастыруды қажет етеді. Кәсіпорындардың бәсекелестік қабілетін әртүрлі аспекте
алып қарау керек. Экономикалық тұрғыдан алсақ, өздері өндірген өнімді өздері қайта
өңдеуден өткізіп, әрі қарай тұтынушыларға жеткенше өздері қадағалаған
шаруашылықтар өз еңбектерінің нәтижесін көріп жатыр десек, артық емес. Ауыл
шаруашылығындағы кәсіпорындардың бәсекелестік қабілетін арттыруда ауыл
шаруашылығы өнімдерінің сапасы шешуші рөл атқарады. Олардың жоғары
технологиялық және ғылыми сыйымдылық орнығуын (позицияларын) нығайту,
экспортқа бағдарлануын арттыру, АӨК-де азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету т.б.
бәрі өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған іс-шаралар болып
табылады. Ол мынандай іс-қимылдардың кажеттілігінен туындайды:
кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету;
нарықтағы АӨК ішіндегі салаларды басымдық бағыттар негізінде мемлекеттік
реттеу тетіктерінің маңызы мен жауапкершілік атқарымдарын күшейту;
еліміздің дамуына әлем деңгейіндегі халықаралық стандартқа тең келу.
Еліміздегі өндіріліп жатқан өнімдердің бәсекеге қабілеттігін арттыру көп жағдайда
сапа параметрлерін жоғарылатуға алғышарттар қалыптастырумен байланысты жүреді.
Бәсекелестік деңгейін анықтауда бағалық және бағалық емес факторлар анықталды.
Бағалық емес факторлар: өнім сапасы (тауар сапасы), жаңалығы, ғылым және
интеллектік сыйымдылығы.
Өнімнің бәсекеге қабілеттігінің бағалық көрсеткіші, яғни шеттен әкелу бағасының
(баж салығын қоса) ішкі бағасына қатынасы арқылы анықталады. Мұнда отандық
өнімнің бәсекеге қабілеттік индексіне белгілі бір аймақта (зона) мамандандырылған
өндірістің орналасуы және оның шоғырлануы тікелей әсер ететінін есте сақтау керек.
Мұнда ауыл шаруашылығы шикізаттарын өндіруде, сатуда және қайта өңдеуде қаражат
үнемдейді. Осы қажеттілікті оңтайлы үйлестіру белгілі бір дәрежеде ауыл шаруашылығы
өнімдерінің жекеленген түрлерінің ұлттық нарықта бәсекелестік қабілеттігін арттырады.
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Экономическое и правовое аспекты развитие рыночных отношений
В этой статье рассматривается экономические и правовые аспекты состояний
развития отношений рынка в аграрной отрасли нашей страны, а также предложений на
направлении их усовершенствования.
Ключевые слова: рыночная экономика, аграрний отрасль, государственное
регулирование, правовая база, эффективность производства, конкуренция товаров.
SUMMARY
M.A. Maksutova, master, teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
A.S. Kasenova, master, teacher
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Economic and legal aspects of the development of market relations
This article focuses on the economic and legal aspects of the development of the relations
of states of the market in the agricultural sector of our country, as well as proposals for the
direction of their improvement.
Keywords: market economy, the agricultural sector, government regulation, legal
framework, production efficiency, competition goods.
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THE KAZAKH DIASPORA: HISTORICAL BACKGROUND
A. Kaliyeva, Candidate of
Sociological Sciences,
R. Saurbaeva, Senior teacher
(Kazakh State Women’s Teacher
Training University)
Annotation: The authors analyzed the meaning of the definition of «Diaspora». Based on
the works Mendikulova G. discusses the history of formation of the Kazakh Diaspora (XVIII)
and its current situation, both in Kazakhstan and abroad.
Keywords: diaspora, voluntary migration typology.
During last two decades international relations in the World Community were
complicated by increasing of the large-scale inter ethnic conflicts, very often growing to a war.
That is why importance of research historical and contemporary roots of these events is actually
and obviously. In current international relation studies, ethnic pluralism takes a very important
place. Now we talk about one of categories of ethnic pluralism: Diaspora, which influence to
international relations because it could be a source of either international or inter ethnic
conflicts.
The global Kazakh population in 1999-2000 exceeded 12 million, with some 8 million in
Kazakhstan, another 1.5 million in China, more than 800 thousand in Russia, 1.5 million in
Uzbekistan, 80 thousand in Mongolia, and rest are in various other countries. According to,
which was compiled on the basis of several statistical studies and research Gulnara
Mendikulova, among these 4 million Kazakhs who live abroad about 800 thousand are the
Kazakh Diaspora, the rest are Irredenta. Irredenta is an ethnic group, occupying its own lands,
which as a result of conquests or annexations of territories belong to the neighboring countries
of its motherland. The Irredenta does not move, they were separated from the main body of
their ethnic group by state borders. In the case of the Kazakhs, we have both Irredenta and
Diaspora in Russia, China and Uzbekistan. In Russia the Kazakh Irredenta is settled in
Astrakhanskaya, Kurganskaya, Volgogradskaya, Orenburgskaya, Omskaya, Chelyabinskaya,
and Gorno-Altaiskaya Autonomous oblasts. The representatives of the Kazakh Diaspora in
Russia live in Moscow and St. Petersburg. The Kazakh Irredenta in Russia was created by
colonial conquests of the Tsar’s policy during 16th - first decade of the twentieth centuries, and
national state territorial division of Kazakhstan and Central Asia in 1925 in the Soviet period.
In China the Kazakh Irredenta lives in Sinkiang-Uighur Autonomous Region and the
same Diaspora settled in the central areas of China. The Kazakh Irredenta in China was created
by the historical events in 18-19th centuries, in consequences of the State-territorial division in
Central Asia between Russian and Chinese empires in the second part of the 19th century.
First of all about the definition of a Diaspora and then consider some typologies concern
to it. According to the definition given in «Modern Diasporas in International Politics», edited
by Gabriel Sheffer: «Modern Diaspora are ethnic minority groups of migrant origins residing
and acting in host countries but maintaining strong sentimental and material links with their
countries of origin - their homelands»)[1]. In typology of a Diaspora we have a few variations.
In 1976 on the pages of American Political Science Review, J. Armstrong offered one of the
first typology of a Diaspora: mobilized and proletarian. Representatives of ethnic groups played
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or play significant role in external affairs of a recipient country define as mobilized Diaspora.
In the history Greeks and Armenians in Ottoman Empire, Germans in Tsar’s Russia could be to
account as a mobilized Diaspora. Current representatives of mobilized Diasporas having
important economical and organizing resources could influence and give some support to
governments of recipient country both internal and external problems. Proletarian Diasporas is
a product of labor migration from (very often) rural areas of developing or middle developing
countries into western ones. Having being labor migrants they could not influence to
government’s acts. In case of the Kazakh Diaspora, it could be account as mobilized one in
Turkey in 1970-1980s, and as proletarian - in Western European countries and America since
1960s till present.
But from the point of view Gulnara Mendikulova this typology is not enough for
describing of nature of a Diaspora, because other types of migration population did not include
there, such as: professional migrants (scholars, musicians, etc.). That is why the Armstrong’s
classification does not work completely. In 1993 in the article “Ethnic Diasporas: A Treat to
Their Hosts?” by G. Sheffer, on the base of researches of J. Armstrong, M. Miller, R. Rogers,
M. Weiner, M. Esman and others, the following classification of a Diaspora was given: classic,
new and incipient. This typology does not consider both character and cause of migration
formed a Diaspora in recipient country. So, according Shefer’s typology, Jews and Armenians
are classic Diaspora, representatives of labor immigration - new and remains, who arrived to a
recipient country not so long ago (especially, after any conflicts) are incipient one. There are no
comments to this unserious typology. In his 1997 monograph Global Diasporas, Robin Cohen
proposes the following typology, which classifies Diasporas into five distinct groups: victim,
labor, and trade, imperial and cultural. While Cohen’s model offers new classifications of
Diasporas, his attempt to place Diasporas into only one of these groups problematic. This is
because Diasporas have the potential to be in any of the five groups, and often have elements of
more than one at a time.
Gulnara Mendikulova shows that the Kazakh Diaspora can be classified as a victim,
labor, trade and cultural Diaspora. Indeed, throughout its history, Kazakhs have been political
and war refugees as well as labor, trade or cultural emigrants. Robin Cohen in «Global
Diasporas» wrote about diaspora: «I identified the Jewish, Palestinian, Irish, African and
Armenian Diasporas as the principal ones that can be described with the preceding adjective of
«victim» [2]. But all peoples in different times (historical periods) had trauma, after which a
part of them escaped from home country. This book was published in 1997, at the period when
we could not define Jewish and Armenian Diasporas as victims and by Robin Cohen’s
classification, especially Jewish Diaspora is ones imperial (in context with Palestinian
problems). In modernity, in particular, during last decade many historical tragically events took
and take places in the World, which, in their turn, created or developed diasporas. Why only
these peoples? Universal history has many examples of «the principal» victim «Diaspora». For
example, Crimean Tatar’s Diaspora which was deprived its own lands on Crimean peninsula
during consequently the Russian Empire policy. Why he did not include in this list: Indian,
Chinese, former Yugoslavia and Soviet Union people’s Diasporas and many others.
Any Diaspora is a victim of a war, ecological catastrophe, internal and external policies,
and ruined economical system in a home country or, at the end, its own ambitions. Any
Diaspora takes multiple forms and changes its character over time. That is why, the typology,
which was proposed by Robin Cohen does not work completely, when he adds ethnic
belonging to. The Kazakh Diaspora was or is a victim, labour, trade and cultural, because at
different times in several countries and the Kazakhs were or are political and war refugees,
labour, trade or cultural emigrants.
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Diaspora is created by migrations usually in untraditional, alien environments. In the
Western historiography of Migration there are two types of it: Forced and Voluntary
Migrations of the Kazakh Diaspora Every migrant population could be divided into two parts.
The first part is those who escape from violence. The second one makes voluntary decision to
migrate: they have a right and opportunity of choice: to stay or leave their homeland. The firsts
have the right, but do not have the opportunity. As a result, it is very important to research the
reasons of man choice, when he/she decides to leave home country and migrate to another one.
These reasons could be described as «push» or «pull» aims: «from what» and «for what» a man
needs to change his life and make a fresh start. It is not a voluntary decision; it is necessity,
which very often is connected with his security and well being. It is not a sightseeing tour; it is
stark reality, which challenges his survival. Reasons of migration could be political,
economical, religious, cultural, ecological and etc.
The Kazakh Diaspora was created by forced and voluntary long distance migrations, for
permanent time, with crossing of international borders, by the political, economical and
religious causes. All Kazakh Diaspora movements were characterized by either mass or
individual migrations. Forced Kazakh Migrations or Victim Diaspora Mass Kazakh migration
was always forced ones and usually took place in eastern countries. In the process of the forced
creation of the Kazakh Diaspora, there are two separate fields/blocks of study: First - Kazakh
emigration from Kazakhstan to neighboring countries, and further resettlement in the World in
18-20th centuries, and 2 - Kazakh exodus from Sinkiang in 1940-1950s. There were: KazakhOirats wars within the first part of the 18th century; numerous uprisings against Russian
expansion and colonization of Kazakhstan in 18-19th centuries; the National-Liberation
movement 1916 against Russian rule in Kazakhstan and Central Asian region; the
establishment of the Soviet rule in Kazakhstan; the Collectivization (1929-1932); The Second
World War.
The first Kazakh exodus from Kazakhstan took place in the spring of 1723, when the
Oirats surprised the peaceful Kazakh auls (villages) attacked and massacred many people,
entire Kazakh clans and tribes were completely destroyed. Other Kazakhs were forced to leave
their homes and flee to Bukhara and Khiva khanates and Badakhshan area in Pamir. Under the
rule of Tsars in 18-19th centuries, there were several Kazakh emigrations following the defeats
of numerous Kazakh uprisings against Russian conquest and Tsarist policy in Kazakhstan that
promoted giving the best land to Russians. Kazakhs emigrated to China, Bukhara, Khiva,
Afghanistan and Iran.
The 20th century was a generator of historical events, to which consequences the forced
Kazakh Diaspora was developed. In 1916 the biggest national-liberation movement in
Kazakhstan and Central Asia began, where Kazakhs fought against the Russian Government’s
effort to conscript Kazakhs for labor battalions behind the front of the First World War. This
armed rebellion resulted in the massacre of several hundred thousand Kazakhs, and more than
300 thousand Kazakhs and Kyrgyzs fled to China. Later, the Bolsheviks established control and
many Kazakhs refused to accept their hegemony; eventually they emigrated to the South and
the East, finally crossing the frontiers of Afghanistan, Iran, and China. They also fled to France
and Turkey. Collectivization in the Soviet period resulted in gross human tragedy for the
Kazakh population and devastated the Kazakh nomadic economy. Thousand of nomadic
families were forced into collective encampments where their animals often starved to death for
lack of adequate grazing. The Kazakh livestock starved, hence the people starved. During only
three years of the collectivization, from 1929 to 1933, nearly 2 million or 52% of total Kazakh
population was lost. 42% were killed by hunger, and 10% of Kazakhs also fled to other regions,
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including Xinjiang in China, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Russia and Karakalpakistan. What
happened to the Kazakh people was an example of genocide.
World War II uprooted and displaced enormous numbers of people across the globe.
From this period, there are two interesting developments of the Kazakh Diaspora evolving out
of the capture of Kazakh soldiers by the Nazis. Kazakhs took participated to the Second World
War in 1941, after the aggression Nazi Germany to the Soviet Union. The Nazis captured some
of them in the early years of the war. As prisoners of war, Kazakhs were first concentrated in
large transitional/concentration camps, and subsequently, were distributed among smaller work
camps in Germany and German-occupied territories. There were two ways there: To joined to
the resistance movement on these territories, for example, in France, where about 350 Kazakhs
fought with Nazis, as members of the French Resistance movement in 1944-1945 near the town
of Toulouse; Or another way: to stay without initiatives in prisoner camps and wait for the
solution of their fates. In such a manner, the «Turkestan Legion» was a group that formed in
German concentration camps, since the end of 1941, especially, for participating in the fronts
of the Second World War, against the Soviet Union. Kazakhs were largest group in the Legion,
after Uzbeks and numbered about 420 thousand there. After the defeat of the Nazi Germany in
the Second World War, Turkestan legionaries were kept in the concentration camps, in
particular in Dahau. After the checking a part of them returned the Soviet Union, but many of
them decided to leave in the West. To the Selection Committee, they said that they are Turks,
as a result, were moved to Turkey. There were about 20 Kazakhs, former prisoners of war, and
then Turkestan legionaries in 1950s in Turkey.
Kazakh Exodus from Eastern Turkestan in 1940-1950s. One of the most heroic stories to
be told in Central Asia is that of the fate of the Kazakhs in Eastern Turkestan. According to the
Chinese census of 1937-1943, about half a million Kazakhs lived in the country between the
Altai Mountains and the borders of the Northwest Tibet known as Eastern Turkestan (now
called Sinkiang). There are two major developments whereby Kazakhs were driven from
Sinkiang. First, the local Chinese governor Shen Shin Tsai encouraged Han-Chinese peasants
to settle on lands occupied by Kazakhs. As a result, many were forcibly deported from their
ancestral home in the Altai Mountains region. There was a real reason, why Kazakhs took
participation in the many uprisings against Chinese authorities, and after defeat more than 18
thousand of them were forced move to India, via Tibet in 1939-1941. The second major
Kazakh exodus took place after 1949 when the Chinese Communists established control and a
prolonged-armed resistance forced Kazakhs to leave Eastern Turkestan in 1951. After crossing
the sands of the Lopnor desert and snow summits of Tibet Mountains, the Kazakhs arrived in
India and Pakistan. With few material assets, their economic livelihood was not easy and the
Indian Government would not allow them permanent settlement until 1952. On the other hand,
the Turkish government enthusiastically supported the Kazakh Diaspora, ultimately giving
permission for 1,850 Kazakh political refugees to settle permanently in Turkey. With the help
of the Kashmir and Indian Governments as well as the United Nations, World Church Service,
National Council of Churches of Christ in the United States, the Kazakhs were able to leave
Kashmir and resettle in Turkey from 1952 to 1956. All of these events – from the initial
onslaught of the Oirats in the eighteenth century until the forceful expulsion of the Kazakhs
from Eastern Turkestan by the Chinese Communists – certainly distinguish the Kazakh
Diaspora as a victim Diaspora. And we could to stress that till the end of 1950s the Kazakh
Diaspora was created by mass forced migration.
Voluntary Migrations of the Kazakh Diaspora or Labor, Cultural and Trade Diaspora
When the Kazakhs moved to the West their movements are characterized by individual and
voluntary migrations. Since 1960s the Kazakh Diaspora is characterized by voluntary
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migrations of individuals. It was a new trend in the development of the Kazakh Diaspora. The
Kazakhs, as a component of the Turkish labor immigration movement, came to the West,
primarily as manual laborers. Today, the Kazakh Diaspora in the West consists of office
employees in large corporations, hotels, and various other service industries. Many Kazakhs
have their own businesses. About one third of them have manufacturing businesses in the
Western European countries and in the United States. In 1990s there are many examples of
Kazakh scholars, artists, and musicians who left Kazakhstan for work in the West, according to
invitations of the Western governments.
In the case of the Kazakh Diaspora now it is good observed two tendencies: Attempts to
preservation and development its ethnic identity in the conditions of alien living in the West or
Repatriation to Kazakhstan. These tendencies became more active after 1991, when
Kazakhstan declared its independence. Who decided to leave/live in the West, first of all, tried
to stop the process of acculturation. It took place on early stages of Kazakh coming to Turkey,
for example. First step was made in a family. Kazakhs taught their children to speak in Kazakh,
to know Kazakh traditions. Mono-ethnic marriage was stimulated. Outside the family, Kazakhs
began organized the cultural ethnic centers. For example, in the UK Kazakh Cultural Center
was established in 1992. There are a few specifics of the Kazakh Diaspora in the West.
Anywhere and always they were/are ethnic minority group; they have small numbers in a host
country, which is not more than a few hundred families; they never played/play significant role
in political elite activity of a host country; Representatives of the Kazakh Diaspora usually live
in urban zone, which gives them good opportunities for job and education. They had/have great
adaptation abilities, which usually help them to live and act in new environment successfully,
such as: good and very quick language skills/knowledge; very short period of adaptation to
alien climatic environment. But at the same time they have very strong Kazakh identity, which
is displayed in Kazakh traditions, celebrations and customs in living activity. Now, after 1991,
the Kazakh Diaspora has strong sentimental and maternal links with the Republic of
Kazakhstan, which was impossible in the Soviet period. Another Kazakhs returned to
Kazakhstan, where especially for them the conditions were created) [3, 4].
In conclusion, nevertheless it is clear that the Kazakh Diaspora, throughout its history,
included elements of the victim, labor, trade and cultural diaspora introduced in Robin Cohen’s
recent work. These new classifications of diaspora give us new tools to critically examine
diaspora around the world. Although they should be seen not as mutually exclusive, as Cohen
argues, but rather that these classifications exist in combinations and multiple forms.
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Автор Меңдіқұлова Ғ. «Диаспора» мақаласында Қазақ ұлтының тарихи шиеленісі
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Диаспора Казахстана: истоки
В статье авторами проанализировано значение дефиниции «Диаспора». На основе
работ Мендикуловой Г. рассмотрена история становления Диаспоры казахов (XVIII в.) и
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ӘОЖ 316.3
ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ ТӨМЕНДЕТУ – ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРДІ
ШЕШУДІҢ ЖОЛЫ
Р.С. Саутбаева, оқытушы,
әлеуметтану магистрі
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
Аңдатпа: Қазіргі қоғамда жұмыссыздық өзекті мәселелердің бірі. Жұмыссыздық
әлеуметтік проблема ретінде қоғамға теріс ықпалын тигізеді. Мақаланың өзектілігі
жұмыссыздықты төмендетуді қоғамның әлеуметтік саласының бір бөлігі ретінде
қарастыру.
Түйін сөздер: жұмыссыздық, әлеуметтік саясат, әлеуметтік жағдай.
Жұмыссыздық – бұл жалдану бойынша немесе өз ісінде адамның сол іске дайындығы
болса да, жұмысы жоқтық жағдайы және халықтың белсенді экономикалық бөлігі өз
жұмыс күшін қолдануға мүмкіндігі жоқтығын бейнелейтін әлеуметтік құбылыс.
Егеменді Қазақстанда жаңа экономикалық жүйенің қалыптасуымен, нарықтық
қатынастарға көшумен байланысты еңбек ресурстарын жаңа талаптарға сай пайдалану
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маңызды және күрделі мәселе болып табылады. Әсіресе, алдағы уақытта демографиялық
процестердің біршама шиеленісуіне байланысты және еңбек сапасына деген талаптар
дүниежүзілік бәсекелестік ортада күннен-күнге артуына байланысты, бұл проблеманың
өзектілігі де арта береді. Қазақстан Республикасында еңбек нарығындағы жұмыссыздық
– еңбек ресурстарын жұмыспен қамту, нақты бүгінгі күннің талабына сай, еңбек
нарығын қалыптастыру – өзінің шешімін күтіп тұрған мәселелердің ең бір бастысы.
Бүгінгі әлемде әлеуметтік-экономикалық қатынастардың күннен-күнге өрістеуінде
жұмыссыздық мәселесі басты орын алып отыр. Жұмыссыздық әлеуметтік теория
тұрғысынан негізгі әлеуметтік-экономикалық мәселелердің бірі болып табылады. Себебі,
жұмыссыздық қоғамның экономикалық өсуіне кері әсерін тигізуі айтарлықтай деңгейде.
Жұмыссыздық зардабын бәсеңдететін факторлардың қатарына халықтың әлеуметтік
жағдайын түзейтін бағдарламалар құру және қабылдау, ғылыми-техникалық өрлеу, жаңа
қосымша жұмыс күшін қажет ететін өндіріс саласында еңбек етуге қабілеті бар
тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз ету, мемлекеттік көмекке мұқтаж адамдарға
әлеуметтік қамқорлық көрсету жатады. Жалпы, қазіргі таңда жұмыспен қамтуды тұрақты
түрде өсіру негізінен өндірістік салалардың дамуы арқылы жүзеге асырылады. Оның
ұлғаюы, тұрғындардың әртүрлі қызмет түрлеріне деген шығынының тез өсуімен және
халық шаруашылығының орташа көрсеткішіне қарағандағы жоғары еңбек
ауқымдылығымен сипатталады. Жұмыссыздықтың көбеюі бұл елдің экономикалық
жағдайын анықтайтыны анық. Жалпы, жұмыссыздықты ортаға байланысты мынадай
түрлерге бөліп қарауға болады:
1. Жастар арасындағы жұмыссыздық. Жастардың жұмыссыздығы – мектепті аяқтау
мен еңбек іс-әрекетіне қосылу арасындағы кезеңмен байланысты жұмыссыздықтың
белгілі бір түрі. Қазіргі кезде жастар арасындағы жұмыссыздық басты орын алып
отыр. Жас маман қолына диплом алып, жұмыс таппай жұмыссыз атанып жүр. Бұның
бірнеше себептерін айта кетуге болады: мамандық иесін дұрыс таңдамау, жұмыс
берушінің талаптарына сәйкес келмеу, жас маманның тәжірибесінің болмауы.
2. Әйелдер арасындағы жұмыссыздық. Әйелдер арасындағы жұмыссыздық мына
жағдайларда орын алуда: бала күтуге байланысты жұмыссыздық, жұмыс берушінің
әйелге қарағанда, ер адамдарды жұмысқа қабылдауға ниеттілігі;
3. Ауылдық жерлердегі жұмыссыздық. Ауылдық жерлердегі жұмыссыздық көп
жағдайда ауылдық жерлердегі жұмыс орындарының болмауынан, өндіріс орындарының
болмауынан, адамдардың мамандығына байланысты тәжірибесінің болмауы.
Жұмыссыздықтың түрлері:
Уақытша жұмыссыздық. Бұл жұмыссыздық уақытша болады, ол адамдардың
жұмыс орнын ауыстыра бергісі келгеннен туады. Алайда бір жұмыс орнынан екіншісіне
көшу белгілі бір уақытты керек етеді, әсіресе жаңа жұмыс орны елдің басқа бір
аймағында болса. Осы аралықта адамдар жұмыс істемейтін уақыт уақытша
(фрикциялық) жұмыссыздыққа жатады.
Құрылымдық жұмыссыздық. Жұмыссыздықтың бұл түрінің пайда болуына
техникалық прогресс себепші, өйткені бұл процестің нәтижесінде кейбір мамандықтар
өшіп, олардың орнына жаңа мамандықтар дүниеге келеді. Әсіресе біздің елімізде соңғы
он жылда құрылымдық жұмыссыздық айқын қылаң берді. Әміршіл экономиканың
нарықтық экономикаға көшу барысы бір мамандыққа сұранымның азайып, екінші
мамандыққа өсуімен қатар жүрді. Мұндай жағдайда жұмыссыз қалған адамдардың жаңа
жағдайға бейімделе білуі, еңбек нарығында сол сәтте сұранымға ие жаңа мамандық алуға
құлшыныс таныта білуі маңызды.
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Маусымдық жұмыссыздық. Маусымдық жұмыссыздық қызметі белгілі бір маусым
кезінде жүретін жекелеген салаларға тән. Бұл әсіресе қысы мен жазы климат жағдайы
бойынша күрт өзгеше болып келетін елдерге қатысты.
Циклдік жұмыссыздық. Жұмыссыздықтың бұл түрі елдегі экономикалық құлдырау
кезінде бой көрсетеді. Құлдырауға барлық дерлік тауар және қызмет көрсетулерге сатып
алушылар сұранысының төмендеуі, өндірістің қысқаруы, демек жұмыс орындарының
қысқарып, жұмыссыздар санының көбеюі тән болып келеді.
Еліміздегі жұмыссыздық экономикамыздағы өзектілігі жоғары мәселелердің бірі
болып табылады. Соған сәйкес жұмыссыздық деңгейін төмендету жолында әртүрлі
шаралар атқарылуда. Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі 2010 жылы 5,8%-ды құрап,
2011 жылы 5,4%-ға дейін төмендеген, ал 2012 жылы 5,3% болса, 2013 жылы қаңтарға
жұмыссыздық деңгейі 5,4%-ды құрап отыр. Елдегі жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі
Қазақстан үшін экономикалық өсуге септігін тигізуде. Оның үстіне одан әрі
жұмыссыздық деңгейін төмендету, яғни жұмысбастылықты көтеру мақсатында халықты
жұмыспен қамту саясаты жүзеге асырылуда. Оның бір дәлелі «Жұмыспен қамту – 2020»
бағдарламасын орындау аясында 2016 жылға қарай 1,5 миллион адамды жұмыспен
қамту қарастырылуда. «Біздің басты мақсатымыз – әлеуметтік қауіпсіздік және
азаматтарымыздың бақуаттылығы. Бұл – қоғамдағы тұрақтылықтың ең жақсы кепілі», –
делінген Жолдауда. Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері – әлеуметтік кепілдіктер
және жеке жауапкершілік болып танылады. Әлемдік тұрақсыздықтың басты қатері –
жұмыссыздықтың өсуі болғандықтан елде жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік те,
әлеуметтік те – барлық бағдарламалар, тек әлдебір бөліктері емес, барлығы нақты
жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. «Мақсат – жетістіктің желкені» демекші,
орынды қойылған мақсаттар ғана жүйелі жетістіктерге жеткізеді. Осы тұрғыда,
қорытындылай келе, жұмыссыздықты жою жолында жұмыспен қамту мәселесін шешуде
мынадай ой-түйін айтуға болады: әлеуметтік-экономикалық күйзелісті бастан кешіріп
отырған қоғам өміріне кірген жасөспірімді азамат ретінде қалыптастыру үшін оның
болашақтағы мүмкіндіктерін кеңейту үшін не істеу керек? Мұндағы негізгі ой, қоғамды
қылмыстан және тағы басқа келеңсіз құбылыстардан құқықтық тұрғыда қорғай отырып
әлеуметтендіру мен тәрбиеге қол жеткізу және сол тәрбиені отбасынан бастау;
жастармен осы мақсатта әлеуметтік жұмыс жүргізу үшін жағдайлар жасау;
-отбасында еңбек жасау, әлеуметтік-экономикалық жағдайын дұрыстауда жоспар
құруды мақсат ету, соны келесі ұрпаққа ұғындыру; жастардың экономикалық дамуы,
еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау, оқуды жаңа бітірген жас
мамандардың жұмысқа орналасуы үшін жағдайлар жасау керек, ол үшін мемлекет әрекет
етуі тиіс, яғни өз нәтижесін көрсететін тың жаңа бағдарламалар қабылдануы керек,
әйтпесе тәжірибесі жоқ жас маманның қазіргі қоғамда жұмыс табуы өзекті мәселеге
айналып бара жатқаны жасырын емес; өңірлерде жұмыспен қамту саясатын іске асыру,
соның ішінде ЖОО-да жас мамандарды жұмыспен қамсыздандыру бөлімдерін ашу
керек; ғылыми-техникалық прогресті және нанотехнологияларды дамыту, соның
нәтижесінде жаңа жұмыс орындарын ашу және де жұмыспен қамту саясатын ақпараттық
қамтамасыз ету;
- жас таланттарды дамыту мен қолдау;
- жұмыссыз азаматтарды жай тіркеп қана қоймай, олармен әлеуметтік жұмыс
жүргізу;
- жұмыссыз адамдарға қосымша білім алатын курстар ұйымдастыру;
- өз еркімен жұмыс жасамай, басқа біреуге кедергі немесе ауыртпалық түсіруші
дені сау азаматтарға белгілі тәртіптер қолдану;
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- белгілі бір жағдайлармен жұмыссыз қалған азаматтарға арналған жұмыспен
қамту бағдарнамаларын көбейту және ұйымдастыру;
- қазіргі заманның талабына сәйкес келетін мамандықтарды таңдауға көмек беретін
курстар, тіпті, талаптар ұйымдастыру. Соның ішінде, орта білім алушыларға арнайы
қоғамдағы орнын табуға көмек беретін пәндер енгізу.
Елдегі әлеуметтік тұрақтылықты қалыптастыруда жұмыссыздық деңгейін
жоғарыда аталғандар арқылы төмендету жолымен жұмыспен қамту әлеуметтік саясатын
іске асыру аясында кәсіпкерлікті дамыту және бизнесті қолдау жөніндегі бұрын
қабылданған барлық бағдарламаларды ықпалдастыру қажет және бюджеттік қаражатты
жұмыссыздардың және кірісі аз адамдардың көрсеткіші жоғары өңірлерге бөлу
тетіктерін әзірлеу қажет болып табылады. Яғни, еңбеккерлер мүддесін ескерген
кәсіпкерлік қолдауын қамтитын еңбек қатынастарының түбірімен жаңа үлгісін жасау
басты назарда болуы тиіс. Сонда ғана еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайы одан
әрі жақсара түспек деп айтуға негіз болады.
Биылғы жылдың басында Астанада өткен брифингте ҚР Статистика агенттігінің
төрағасы Әлихан Смайылов мәлім етті.«Жұмыссыздық деңгейі экономикалық белсенді
халық санына шаққанда 5,3% құрады. Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыздар
ретінде тіркелгендер саны 2012 жылғы сәуірдің соңына 68,1 мың адамды құрады немесе
экономикалық белсенді халық санына 0,8% болды. Жасырын жұмыссыздық деңгейі
бағалау бойынша экономикалық белсенді халық санының 0,4% құрады», – дейді
Ә.Смайылов. Осы жерде «жасырын жұмыссыздық» деген терминнен арылу үшін
әлеуметтік қызметкерлердің жұмысын күшейту қажет. Бірақ күнделікті өмірде
жұмыссыздардың саны көбірек кездеседі. Бұл санақтарға қарасақ, оның рас-шындығына
күмәнің келеді. Осыған қарап, еліміздегі өткізілетін санақты жүргізу қандай дәрежеде
жүргізілетіндігі күмән тудырып тұр. Болашақта халықтың жұмысбастылығы бойынша
жүргізілетін санақ электронды түрде жүргізілсе, жұмыссыздықтың саны нақты және
шынайы анықталуына алып келеді.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің биылғы «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты
халыққа Жолдауында Үкіметтен бастап жергілікті әкімдерге дейінгі барлық мемлекеттік
органдардың әлеуметтік көмекке мұқтаж адамдармен жұмысын күшейткен маңызды
екендігін атап өткен. Сонымен бірге, кедейлік пен жұмыссыздықтың өсуін тежеген жөн
екендігін нақты атап өтті. Ол үшін Әлеуметтік саладағы мамандық иелерін қолдау қажет
екендігін айта кетті. Сондықтан, бастысы әлеуметтік қызметкерлерді дайындау
мақсатында ЖОО-да әлеуметтану мамандықтарын көбейту қажет. Әлеуметтік саладағы
мамандықтарға мемлекет тарапынан қолдау көрсету керек.
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РЕЗЮМЕ
Саутбаева Р.С., преподаватель, магистр социологии
(г.Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Снижение безработицы путь к решению социальных вопросов
Сегодня безработица самая актуальная проблема общества. Безработица как
социальное явление, в основном оказывает негативное воздействие на общество. Решить
и предотвратить безработице как социальную проблему является актуальной частью
статьи.
Ключевые слова: безработица, социальная политика, социальное положение
SUMMARY
R.S. Sautbaeva - teacher, Master of Sociology
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Reducing unemployment way to solve social issues
Today unemployment the most actual problem of society. Unemployment as social
phenomenon, mainly renders the negative affecting society. To decide and prevent to
unemployment as a social problem is actual part of my article.
Keywords: unemployment, social policy, social status.
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МАГИСТРАТУРА
MAGISTRACY
UDK 94(574)
CIVILIZATION OF ISLAM – IN THE GLOBAL SPACE
A.E. Abdıkhanova, master,
(Kazakh State Women’s Teacher
Training University)
Abstract: This article discussed the development of the basis and the historical, economic
status of the Islamic civilization in Central Asia and Kazakhstan. In this region, most of the
population is muslims. Therefore, the socio-economic situation in the geographical context is
primarily associated with the Islamic civilization. In the pos-soviet space contemporary
situation against the Islamic religion formulated various theories under the influence of the
West. «Golden billion», «linear of Haderland», «Europe of universe» and other theories are
examples of this process. And how should pursue a policy of Central Asia and Kazakhstan, to
with and pressure of Western Europe, the biggest challenges for the region. Kazakhstan and
Central Asia to combine with other Islamic states should transparency degradation theories and
concepts of another countries. Integrating our neighbouring nations Our people must fight back
and create a new, powerful, unified and save the Islamic civilization . Turkicized because
Islam does not differ from other groups of Islam , but the people preserving their historical and
cultural traditions of Turkic adhere to Islam and considers himself a Muslim. These are
regional issues of Islamic civilization are relevant.
Keywords: Islamic civilization, Kazakhstan, Central Asia, «Golden billion», «linear of
Haderland», «Europe of universe», integration, degradation, Turkic society, bаsis.
The collapse of the Soviet Union when communism became a history and the transfer of
the post-soviet countries into the market economy at the end of the XX century has its own
effect on the Kazakh nation as a part of Islamic civilization. The mental life of the countries
which were firstly under the Russian Empire, then the Soviet Union that fettered fifteen
republics was changed. Especially the standard concepts of religious and philosophical
knowledge were criticized and incorporated with the world’s common theories and concepts.
The Islam rose to new levels in the fresh independent countries as Kazakhstan and countries of
Central Asia. As a proof, in above mentioned countries in the last two decades thousands of
mosques, madrasah and other religious places were opened. There were held international,
intercultural symposiums and conferences. Now, in order to show the place of the Islam and
Islamic civilization in these countries we have to define the meaning of civilization. This term
comes from the Latin “civilas”, meaning citizen, civil society, country and city. That is why
historians and archaeologists closely connect the civil stage research of the society with the
urbanization. The term civilization came into usage in XVIII century and emerged as a notion
of the stage that comes after barbarism. Thoughts of German philosopher of history O.
Spengler have an important role in discussion of basic elements of history research from the
point of civilization. He considered that civilization as a phenomenon resulting from the
degradation of a culture, that is not the result of culture’s renovation or development but it is an
outflow of inner capabilities of a particular culture, limitation of further development level,
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direction to decay, burning down the concession for a new civilization. He says: “Future of the
West not unilinearly forward and upward. Due to certain factors it undergoes a decline.
Therefore, as a consequence of Western decline a new civilization will come. This is a new
phase. Hence, civilization is a death of culture’s spirit. Culture is also not for forever. [1]”
In defining the notions of culture and civilization Spengler wrote that «all cultures are
equal, each of them is special and do without external intervention. The phenomenon of each
culture is their diverse language, different life custom» [2]. Consequently, civilization shows
the role and function of religion Islam in global cooperation. Recently, the world is
experiencing the ethnic and inter-civilizational clashes of the West and East. Kazakhstan as a
part of global cooperation depends on the action taking place in international scale. Cause
religious and ethnic clashes have taken place in one part of global cooperation will certainly
affect to the other part. Collisions in Arabic countries, Pakistan, Afghanistan and in other parts
of the Islamic world could be repeated on Kazakh land. That’s why there is a need to
deliberately stabilize the religious condition. It is not surprising that these collisions may be
either natural law or unrelated to each other phenomenon. This pattern can be conveyed in own
words of American scientist S. Huntington: «We can define civilization as a cultural
community of the highest rank, as the broadest level of cultural identity. The next stage
contains what distinguishes mankind from other living species. World Civilizations determined
by the presence of features in common objective elements such as language, history, religion,
customs, institutions, and subjective identification of people» [3]. Civilization is forever
moving phenomenon. It has stages as emergence, development, decline, disappearance or
transformation into another civilization. The emergence of the civilization starts with a changes
of life customs of majority, the birth of new values, the release of charismatic leaders in arena
and the creation of civilization doctrine (sacred religious books, party programs, etc.). The
development stage is the result of good work of the view, mentality, institutional systems of the
civilization. While decline – comes with the decrease of supporters of its idea. In other words,
it is clear that in order to prevent the Islamic civilization from degraded state there is a
necessity in the support of majority. Nowadays, the nomination of Islam as a monster and the
cognition it as obscene movement are taken as granted. Unfortunately, due to the lack of
religious knowledge many people limit it with their «knowledge». As a result appears shallow
concepts and actions as extremism and terrorism associated with religion. Our main duty is to
restrict these actions as much as possible and wide propaganda of Islam as a religion of peace.
Thereon, for the introduction of works on the mentioned spheres and the upgrade of Islamic
values according to new age the association of Hajj was established in the I Congress of
Kazakhstani Hajj in 2004 Astana. It is know that there were four Congresses of World and
Traditional Religions’ Leaders. This gathering can give a lot for our country. First of all, this
Congress is a great opportunity for Kazakhstan because there sore spiritual state of the today’s
society is discussed. As well as the whole world turned its attentions to this Congress. To say
nothing of handshake, leaders who do not even sit at the same table were discussing and
coming to a consensus in Astana. This is an immense contribution of our country to world
stability. During the Congress serious and wide thoughts as spiritual problems, peace-keeping,
mutual consent of world and traditional religions and the questions of organizing between them
a dialogue were analysed. It is known from past that capitalist and communist system ruled in
the world. The competition between these ideologies was under the sight of the world. Though
when the communism left the stage of the history, capitalist society emerged a concept
«Islamic threat» instead of it. As a result there appeared new notion - clash of civilization. It is
the opposite of a fair world order. According to this in the last Congress N.A. Nazarbayev said
that ‘global crisis of moral human values is increased. Deployment of moral human crisis is
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slandering of every religion’s believer, ousting the religion beyond the boundaries of social
trends.[4]’ In this way, it was openly said about the displacement of religion from our society.
Moreover Leader of the Nation added: «In many stages religion acted as a guardian of folk
wisdom, culture and customs». For this point, the fact that we have retained our National values
thanks to our noble religion in past soviet era is comes as a proof. The Leader of the Nation
also touched on the topic of today’s world’s spiritual decline through saying: «Nowadays
religions are standing at the crossroad. Human being is the highest conscious, it means instead
of using the news of the God for the benefit of the world we seeding seeds of falsity, shameless
notions and malice. Family’s consent, childe upbringing, continuity of generations were
destroyed as a moral sample core of any society» [5]. Now we move on to how important such
thoughts of big forum to Kazakhstan. Every problem that mentioned by the President are found
in our country. Today most of the western morally corrupt actions are taking place in our home
country. Furthermore, there is also a risk of implementation of above mentioned vulgar
material society. In order to nip in the bud of such an annoying phenomenon together with
republics of Central Asia Alash people are implementing the concept of «decent society». The
significance of fresh idea is following: decent society is fair, merciful and worthy society. For
this, if we can create such society among us, there is no doubt that the future of our country will
be bright and stable. If we try to find the answer for the question as how have the odd religious
movements appeared, the answer is the consequences of mistake as understanding Islam
religion in general and fitting in the personnel needs. At the beginning the differences are not
vital but after a certain time it varies from genuine religion and has contrasting interpretations.
As a outcome appears another religious movement. That is why it is very essential for us to
deeply understand our traditional religion. We must not delay it. Each person should aspire to
be religiously illiterate. Moreover in the fight against odd religious movement we need
comprehension and cooperation. We should act as a whole society, not only as a religious
department or responsible bodies. It means we should start these activities from kindergarten
and schools. If we teach our teenagers the traditional religion, human and decent values, it
won’t be superfluous. In the solution of above mentioned problems we can lay on foreign
practice. For example, neighbouring Russia adopted a document called ‘Islam doctrine against
extremism’. There given deep definitions to notions as ‘Caliphate’, ‘jihad’ and ‘takfir’ and it is
remarked that they stand below the national and county’s interest. Such experience is
obligatory for us too.
Recently, Leader of the Nation raises this question in front of the global civilisation
through offer the project «G-global». During the last Congress ou President touched this theme.
According to this project, Nursultan Abishuly as always shows his openness and trust also he
divulges his fidelity to the principles of Virtue for the benefit of the mankind. «G-global» is a
meeting and consensus of opinions in the global scale and dispute of issues of our common
house-Earth’s future and notions for the human being. In recent times often raises an initiative
as «new order». According to this initiative only elected, rich and powerful part of the people
should live. Cause if the population grows with same intensity, in the future the resources of the
Earth won’t be enough to provide whole human being. Due to this factor, developed western
countries are discussing this issue. When such unfair ideas exist in the world, we should accept
the congress of religion leaders that was held in Astana as vital part of global consensus which
leads humanity to the fair global order. In other words, there should be a worldwide
unprejudiced order. It is our duty to think about all, not only oligarchs. The project «G-global»
is based on this notions. Also there exists an international organization called «Rome club».
According to its reasoning due to the intensity of scientific, technical and economic
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development in XXI century there might be a disaster. In accordance with this in order to save
the Earth they are offering different ideas and theories. One of these theories – theory of
«Golden billion». By this idea it is impossible to save the whole population because of this they
will make attempt to save only one billion rich and aristocrat people. The second theory that is
offered by western giants – «Haderland linear». The idea of this theory is to identify not
flooded places of the continents, settle their people from «golden billion», because there is a
risk of earth flood. It should be noted that this line lies on the north of our country. According
to their theory one part of Kazakhstan won’t be flooded. It means that some certain
organizations enviably intended to use it. Emergence of Islamic civilization in the territory of
Central Asian countries is hard process. For example, Islamic civilization in Uzbekistan is
identified by main three signs:
ethno geographic;
relatively religious (relation of Islamic and non-Islamic religions);
geopolitical (external factors’ effect on religious processes).
These signs have a direct effect on the country’s development.
In conclusion, Islamic civilization in Kazakhstan and republics of Central Asia develops
in Sunni direction and there are following basic elements showing Islamic civilization in named
countries:
National cognition;
Islamic doctrine against extremism;
Haderland linear;
Theory of golden billion;
Congress of world and traditional religion
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Ислам өркениеті – ғаламдық кеңістікте
Бұл мақалада Орталық Азия мен Қазақстандағы Ислам Өркениеті негізінің дамуы
және тарихи, экономикалық жағдайы туралы мәселе қарастырылған.
Түйін сөздер: Ислам өркениеті, Қазақстан, Орталық Азия, «Алтын миллиард»,
«Хадерлэнд сызығы», «әлемнің еуропалануы», интеграция, деградация, түркі қоғамы,
базис.
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Абдиханова А.Е., магистрант 2 курса
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Цивилизация ислама – в глобальном пространстве
В данной статье были рассмотрены развития базиса и исторические,
экономические состояния Исламской цивилизации в Центральной Азии и Казахстане.
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Ключевые слова: Исламская цивилизация, Казахстан, Центральная Азия, «Золотой
миллиард», «Линия Хадерлэнда», «европизация вселенной», интеграция, деградация,
тюркское общество, базис.

UDK 316 А 12
FORMS AND METHODS OF SOCIAL WORK TO SOLVE THE PROBLEMS OF
YOUNG FAMILIES
M.Z. Abdrakhmanova – master
(Kazakh State Women’s Teacher
Training University)
Annotation: Unfortunately, nowadays a lot of marriages break up. For many men and
women divorce turns into a nightmare because it is often connected with quarrels and partition
of property. Sometimes a wife and a husband can become real enemies arguing about who will
take the flat or the car after their separation. If they have small children, everything becomes
even more complicated and painful.
Personally, I am convinced that it is wise of young people to conclude marriage contract.
Marriage contract is a mutual consent about mutual rights and duties before marriage, in
marriage and after it. The contract takes effect on the date of the civil marriage ceremony. It
regulates property relationship between spouses and determines their rights and duties. What is
more, marriage contract can determine property rights and duties of spouses as parents. It is
very convenient that spouses can change their marriage contract during their marriage. They
also have the right to cancel it. However, some people say that a person who concludes
marriage contract shows that he or she does not trust his or her spouse. And if there is no trust
in the family, it is likely to break up. Besides, when young people are going to get married, they
should think about love, not money. But I still believe that both men and women should be
responsible and they should think about their futureTo conclude, it's up to you to decide
whether to conclude marriage contract or not. But in my opinion, it makes people's lives easier
in case of divorce and helps avoid quarrels.
Keywords: social work, social policy, social protection, model, law, program, state,
economy, principle, social security, social problem.
According to the National Center For Health Statistics, in almost half of all marriages
involving a bride who is 18 years old or younger at the time of the marriage, separation or
divorce occurs within 10 years. The average age when Kazakhstan women got married in 2011
made 24.3 years, citing Kazakhstan Statistics Agency. About 33,100 women (24.4%) under 20
got married in 2011. A larger part of the women (75,700 women - 55.8%) who got married in
2011 were aged between 21 and 25. Only 26,900 women (19.8%) aged 26 and up got married
last year. According to the Agency, the average age of the brides did not increase very much in
2011. The average age of women who got married for the first time in 2009 made 24.2 years.
Marriages in Kazakhstan are registered in Civil Registry Office. Young people can get legally
married only after they reach the age of 18. Religious marriages done by priests or imams are
welcomed in Kazakhstan, but are not considered official unless registered in the Civil Registry
Office in Kazakhstan [1].
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Due to the increase in the marriages of young people, there is a controversial debate
whether young people should getting married at early age. While some people believe this has a
number of negative effects on our lives, the others disagree.(This is my suggested
introduction.)
There are a lot of advantages for marriage at early age, which is considered between 19
years old and 22 years old. The greatest advantage of getting married at a young age is that
people can have more time to have children, especially those who want a big family. That is
because young people at a very early age are more likely tobe able to produce more offspring
than old people . Another benefit is that young people can get as much emotional support as
they need from their partners and their woes and difficulties can also be shared between them.
In fact, some people believe that they are at more ease to reveal their concern to their spouses
than to other people. Occasionally, when the difficulties arise, advice and suggestions can be
sought from the partners as well as the encouraging words. Moreover, people are able to learn
to shoulder responsibilities at an early age. For instance, they have to stop relying on their
parents and learn to depend on themselves and bear the responsibility of managing their own
affairs.
On the other hand, getting married at young age has many disadvantages too, particularly
those who are from 10 years old to 18 years old. The main disadvantage is thatthey miss
out the fun of teenage life. It will deprive them of their youth. Thus, they cannot live their life
as a normal child as the others who are at the same age. In addition, bringing up children may
be difficult for young parents, because their knowledge of child care and attention to children
may not be enough. Therefore, they will not be able to provide the appropriate care for their
child.
The simple concept of opening joint checking and savings accounts and sharing money
can be a struggle for some newlyweds. Suddenly, every purchase a person makes affects
another person. Couples have to think for two when making their purchases now, which can be
difficult for some. If both partners in the marriage work, the couple also must adjust to
budgeting their combined income on a weekly or monthly basis. As a part of that, couples
might struggle to spend money equally. Moreover, they might miss the independence that came
with managing their money individually, which can put strain on a young marriage.
Tackling debt is often a priority for newlyweds, particularly for those couples who have
amassed a great deal of debt. If the couple financed their wedding themselves, they might
spend the first months or even years of their marriage paying it off, which puts an immediate
strain on their finances. Moreover, if one spouse has debt related to school loans or credit card
bills, the other spouse suddenly assumes an equal responsibility for those bills, which can lead
to resentment. The spouse who has to inherit debt might blame her partner for impacting the
couple's overall financial stability.
The wedding is the first step on a long journey for the couple, and it is likely that the
couple has goals for their married life. Some couples might hope to start a family right away,
while others might want to buy a house or travel. All of these goals are an expense, so
newlyweds might immediately start saving so that they can plan for the future. Saving money,
which often leaves little disposable income, can frustrate the newlyweds in addition to other
financial strains.[2]
Responsible consumers should know their credit score, and if the credit scores of the
newly married couple vary greatly, it can lead to financial problems in a marriage. For
example, if the wife has a high credit score of 830, and her husband has a lower credit score
around 580, the couple's finances could be impacted for years to come. The next time they try
to open a credit card or buy a car or home, the couple will feel the negative financial effects of
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the husband's lower credit score. The wife might blame her husband, and the husband might
feel guilty that his past financial indiscretions put the couple in this position.
Studies conducted by the National Institute of Mental Health and other research
institutions have shown that most people reach a state of mental maturity at about age 25.
Before that time, people make decisions based on emotions and instincts rather than on
consequences and objective reasoning. Young people between the ages of 18-24 are typically
unprepared for the emotional commitment and the compromise that a marriage requires.
Many people who marry young experience problems in dealing with their new spouse's
family. While these difficulties are common in all marriages, lack of social and emotional
experience and maturity can make relating to in-laws and relatives more difficult. That is
particularly true if the young people are still in the process of learning how to be independent
from their own parents.
Not all young marriages fail, and many develop into deep and lasting relationships. Many
however do not. When deciding whether to marry at a young age, consider the financial,
emotional and familial issues and implications that go hand and hand with your choices.
Consider, as well, your reason for wanting to marry in the first place. People of any age who
enter into a marriage with realistic expectations are more likely to achieve a successful
outcome.
Families are divided and on such a base as an objective risk of social vulnerability , and
hence the need for financial support from the state , special benefits and services ( in this
category include, in particular , the families of single mothers ). Specific difficulties
experienced family conscripts with children and the family in which one parent refuses to pay
child support , families with disabled children , families with parents with disabilities , and the
family from taking children into care or custody; families with children . As a rule, difficult
economic conditions are families with young children under the age of three years. Are of a
special student families with children: in most cases they are actually dependent parents. In
addition to families in need of special support from the government , shall be assigned a family
of refugees and IDPs with minor children .
Types and forms of social assistance can be divided into emergency, ie aimed at the
survival of the family (Emergency, emergency social assistance, immediate removal of children
from families at risk or left without parental care) and socio-economic, aimed at maintaining
stability family, the social development of the family and its members.
All social work with young families is carried out mainly through the territorial social
services to help young people .
Distinguish the basic forms and methods of social work service with young families.
Information work: identifying, collecting, collating and making available to the interested
departments and agencies of official statistics and operational information obtained from
various sources ( clinics, hospitals , dispensaries, schools, law enforcement, social welfare,
sobering-up stations, ships , employment , housing and operational offices, mail, etc.), young
families in need of social assistance, or the facts which require intervention of social service,
organizing telephone «hotline» for emergency treatment of citizens in cases requiring a written
consultation of experts, the creation of « bank data» for young families and single people in
need of social patronage.
Work to ensure employment of members of young families, the study of the labor market,
information on job vacancies for employment, training and retraining.
Methodical work: the study of innovative effective forms and methods of staff
departments and institutions of social work, its compilation and dissemination in the workplace,
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training of employees and familiarize them with the advanced domestic and foreign experience
in social work; collection and systematization of the information, the literature on social issues,
legislative and other legal acts, the organization using them.
Advertising and outreach: advertising services provided by departments and agencies in
social work, objectives and content provided by social assistance; propaganda in the local
media, strengthening and supporting young families, publication of leaflets, manuals, etc. to
help a young family on various issues of its activity.
Analytical and predictive work: the study of demographics, trends and causes of social
and family trouble, public opinion about the quality and range of social assistance to young
families , current and future needs in it, development on this basis, proposals to update and
improve social work, social planning development, integration of population factors and
indicators for housing and socio -cultural heritage. Medical and social work: individual work to
prevent bad habits ( drinking, smoking, drug use, sedentary lifestyle, etc.), training of members
of young families to have a child, youth career guidance based on their health status;
Work on the removal of nervous and mental and physical stress, prevention and
prevention of diseases associated with congestion of the nervous and muscular systems ,
learning best practices for physical and mental culture. These activities can be done in the
social and psychological services , health centers and traditional medicine, as well as in other
sectors and departments of social services.
Socio – pedagogical work: social patronage young families with dysfunctional
psychological and socio-pedagogical conditions, assisting in family education, teaching parents
to overcome errors and conflicts with children, family conflicts.
Creating the conditions for creating an environment of communication and leisure of
youth , encouraging the family, youth tourism, the development of modern forms of education
of the person. These services include leisure centers, travel agencies and tourism, women's and
youth clubs, clubs and business meetings[3].
At this stage of development of the theory of social work recognizes it difficult to
formulate a definition that are exhausted to the entire content of the concept of social work.
Social work is considered in terms of facilitating the implementation of social rights of
individuals, groups, etc. Sense of social work – this activity is to provide assistance to
individuals, families, groups of social rights and compensation for physical, mental, intellectual
-tion, social and other disadvantages to full-valuable social function.
The main objective of social work with young families at the beginning of the new
millennium is to continue the development and improvement of Vania available forms ,
methods, techniques and methods of activities used by an expert to solve the social problems of
our clients , encouraging improving their own forces for change unfavorable situation.
Content of social work is to contribute to the functioning of the individual, family or
group , or that social stratum problematic population. The family, as the most universal,
comprehensive social institution reflects the almost all social problems and poverty, and social
maladjustment and difficulties large and disabled, and the specificity of the situation of
refugees , and violence against children and women, and young motherhood, and more.
Social problems are manifested in the family is quite versatile. To a large extent the main
challenges and the need for professional help families depend on its type. Among the
problematic include young families, social work which is carried out mainly by social
protection of young people. We therefore consider this question in detail.
It took a lot of effort and time to modern society established the term «young family».
This does not mean that formed some special type of family. Its problems form a part of the
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range of problems of the modern family. Therefore relevant to the young family is determined
by the social policy, which is carried out in respect of the family institution as a whole.
The criterion for a young family, first and foremost, is the order of marriage – the first
joint life expectancy – up to three years of age and borders spouses – from 18 to 30 years. In its
structure, the modern young family is complete, a typical family and social risk. The latter type
are incomplete, the family of single and teenage mothers , those families where the father goes
to military service , students' families , as well as families in which one member is disabled. Of
these, the most numerous group of parent and student families .
Social problems are manifested in the family is quite versatile. To a large extent the main
challenges and the need for professional help families depend on its type.
Provide social service enterprises, institutions, organizations and other legal entities of
various forms of ownership that carry social services, as well as citizens involved in business
for social services without legal entity.
Main objectives and tasks of social work with young families include: development and
implementation of measures to strengthen the young family as a social unit reproductive ;
adaptation young family in a transition to a market economy , improving the material, moral
and spiritual condition of a young family , the creation and development of services
psychosocial care of a young family , the creation of favorable conditions for the combination
of social and family home features a young family , and stimulating business activity youth
organization of family leisure and recreation.
Much of social work with young families is carried out mainly through the territorial
social assistance service youth. They use the following basic forms and methods of social work
with young families : In the form of counseling , information, methodology, promotional,
analytical and forecasting, medical and social, socio-educational, social rehabilitation and other
works they use a variety of methods of social work with young families including the collection
of official statistics and operational information for young families in need of social assistance,
or the facts that require the intervention of a social service, work to ensure employment of
members of young families, the study of the labor market , et, studying the trends and causes of
social and family trouble. Particularly acute is the problem of providing housing for young
families. In the current economic situation due to the sharp decline in the construction of
municipal housing, the rising cost of building materials, the vast majority of the privatization of
housing for young families are deprived of virtually no prospect for improvement of living
conditions.
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Абдрахманова М.З., магистрант
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті)
Жас отбасы мәселелерін шешу барысында қолданылатын әлеуметтік
жұмыстың әдістері мен түрлері
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Бұл мақалада қазіргі жас отбасыларының әлеуметтік мәселелері талқыланған.
Сонымен қатар әлеуметтік жұмыс әдістері мен тәсілдерінің мәселені шешу барысында
атқаратын қызметі жазылған.
Түйін сөздер: әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік саясат, әлеуметтік қамсыздандыру,
үлгі, заң, бағдарлама, мемлекет, экономика, қағида, әлеуметтік қызмет, әлеуметтік
мәселе.
РЕЗЮМЕ
Абдрахманова М.З., магистрант
(г.Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Формы и методы социальной работы по решению проблем молодой семьи
В данной статье обсуждается социальные проблемы молодой семьи. Также, формы
и методы социальной работы по решению проблем с молодыми семьями.
Ключевые слова: социальная работа, социальная политика, социальное
обеспечение, модель, закон, программа, государство, экономика, принцип, социальное
обслуживание, социальная проблема.

UDK 930(574/578)
THE DEVELOPMENT OF COLLABORATION BETWEEN KAZAKHSTAN
AND UZBEKISTAN
G.K. Astemes, master
(Kazakh State Women’s Teacher
Training University)
Abstract: Republic Kazakhstan on international relation the last name on keeps by the
states of the world, bordering lay at that, not edge of Asia all on world the world and constancy
providing and general safety importance is superiority.And also her beginning that day, when
Union of Кеңес came unravelled, on to develop the future our of country Middle lifted about
collaboration republics of Asia problems, on to carry out will hand some, attained. marks
Kazakhstan and Uzbekistan interval ғы does eternity friendship about condition hand puts ғы,
country economic interest, friend, language, religion, ecological problem general is. In to
connection from by it collaboration in the article, in Kazakhstan and Uzbekistan possibilities
development given a report.
Keyword: Collaboration, integration, economy, external politics, diplomacy.
The formation and development ofthe Kazakhstan’s state systemon the modern stage
haverevealed the main approaches to studyingthe foreign policy, and economic andcultural
collaborations among the neighboring states. One of the most pivotal aspects of not only
theoretical but also practical significancetoday is an issue of collaboration between Kazakhstan
and Uzbekistan on the basis of equal and mutually-beneficial relations.
As it is well-known, the 90s of the XXthcentury became the milestone period for the most
former Soviet Union republics. Uzbekistan, one of the first among the other states of CIS,
declared about its independence and entered on the path of independent development
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determining his priorities. At that period, as Nazarbayev N.A. indicated, there was a tendency
of creation two coalitions – Turkic and Slavic, a result of which would beproceeded
unpredictable circumstances, i.e. would become a keen national issue. The history has unveiled
professional and far-seeing policy of the President of the Republic of Kazakhstan
N.A.Nazarbayev which stimulated and became the basis of a new created alliance. The
demonstration of this is an Ashkhabad meeting, among the heads of Asian states and
Kazakhstan, and an Almaty delegation of the heads of states of the CIS, where there
participated 11 Republics of the post-Soviet area. So, the new system of collaboration among
new states of the post-Soviet area has been created, from nowon, on equal and mutuallyprofitable principles.
Nowadays, without taking into consideration some complexities, collaboration between
Kazakhstan and Uzbekistan is developing dynamically. The heads of the states distinctly and
successfully collaborated in the questions as economical integrations as well as religious
security that necessary for the both sides.
High dynamics of economic and political processes is gradually transforming this vast
region in one of the most promising centers of the world community. At the present moment,
the Asian region accounts for about 60 % of world production and 40 % of the world trade, and
by 2015 it is expected that 5 out of 12 countries, with the highest GDP, will be Asian. [1] Thus,
in this chapter the main focus is made on the basic geopolitical conditions and trends of the
development of the Kazakhstan Uzbekistan post-independence cooperation.
Kazakhstan and Uzbekistan as members of such organizations as the CICA, SCO, and the
Central Asian Economic Union cooperatively struggle against terrorism, political and religious
extremism, transnational organized crime and other threats to stability and security.
Achievements of the historically significant agreements have passed the path of substantiate
and perspective beginnings. The basis of the legal framework isfigured up to 170 documents
covering almost all areas of cooperation.
States thatare trying to reach out closer integrity,right now have the opportunity to do so
in the framework of the CIS. It is enough to use an example of the integrity into Customs
Union ofBelarus, Kazakhstan and Russia. Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan also carried
out such an intention, signed in July 1994 «The Treaty on the common economic space» [2].
Currently, the relationship between the Central Asian states are built and developed on
the basis of «The Turkestan Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between
the Republic of Uzbekistan and the Republic of Kazakhstan», signed on June 24,1992, as well
as the trilateral agreement signed in the Issyk-Kul meeting in April 29-30, 1994 by the Heads
of States of Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan [3].
As a result, one of the first sub-regional organizations in the post-Soviet Union space had
become the Central Asian Union of three states: Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Its
principle was based on «the Treaty of establishing the Economic Union» signed by these
countries in September 23, 1993, and in April 10, 1994 the peculiar rider was the proclamation
of the common economic space between them.
Finally, in July 8, 1994 were created the Interstate Council of three Central Asian states
and its executive committee. On December 15, 1995 in theZhambyl meeting was established
the Interstate Council of Ministers of defense of the three states, which is working on
developing specific proposals for the military cooperation. Then was signed the «Agreement on
the formation of a joint peacekeeping battalion». Deepening of the integration process among
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan are also reflected in the signing on January 10, 1997
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«the Treaty of Eternal Friendship» among them, to which the Tajikistan joined in March 30,
1998 [4].
On January 1994,the «Agreement on the establishment of a single economic space»was
signedto enhance economic cooperation between Kazakhstan and Uzbekistan,to which the
Kyrgyz Republic soon joined, and then the Republic of Tadzhikistan.The presidentsof three
countries decided to support the initiative of the presidentNazarbayevN.A.to convene the
Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. In addition to the
initiative of Kazakhstan as a result of the meeting of the Heads of States of Kazakhstan,
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan signed the «Agreement on economic,
scientific-technical and cultural cooperation». At the meeting on January 1993 in Tashkent, the
Heads of States of Central Asia were taken the decisions to further deepenmutual cooperation
[5 ].
During the visit, N.A. Nazarbayev to Uzbekistan on January 10-12,1994, the two sides
had agreed about the further steps in the development of Kazakh-Uzbek relations [9]. For the
further deepening and developing relations between the two countries, presidents I.A. Karimov
and N.A. Nazarbayev signed the agreement on «the Formation of a Common Economic Space
between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Kazakhstan [8]. According to
I.A.Karimov a free trade zone will remove all obstacles and barriers impeding barter. In order
to enhance cooperation in this field,the leaders agreed to set uptrade offices in Astana and
Tashkent. Creation a free trade zone fits in the list of previously identified initiatives in the
context of the development of trade and economic relations between the two countries [6].
The ultimate goal of such cooperation, according to the leaders, is a creation of a single
market in the Central Asian region. The main achievement of the meeting was the creation of
the Interstate Council.
The first council meeting was held in November 2006 during an informal meeting in
Tashkent, where Nazarbayev N.A. and KarimovI.A.discussed common interests in the field of
water, energy, development of transport communications, and also concluded agreements on
the development of mutual trade, customs facilitation and opening outlets in the border areas.
Not particularly easy for citizens of the two countries, even in the absence of the visa regime,
are procedures of the border crossing and transit. In the first quarter of 2007, Kazakhstan took
second place in the list of the main trade partners of Uzbekistan. The Kazakhstan's part in the
Uzbekistan’stotal commodity turnover was 10%, yield only to Russia – 28%, and pushing
Turkey into the third place – 6.5% [7].
The Kazakhstan’s main strategic goal in this direction – is the maintenance of political
stability in Uzbekistan. By that period, Kazakhstan should have the new leverages of govern
and manipulation byprocesses in the other countries of Central Asia and their attitudestoward
the Great Powers; it is important to prevent Uzbekistan’smonopoly dictatorship to preserve
geopolitical stability in the region. On the other hand, we can expect the inevitable aggravation
of the relationships between Kazakhstan and Uzbekistan.
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Астемес Г.К., магистрант
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті)
Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы ынтымақтастықтың дамуы
Осы мақалада Қазақстан және Өзбекстан арасындағы мәңгілік достықтың орнауы,
екі ел арасындағы экономикалық мүдде, тіл, дін, экологиялық мәселе ортақ болуы,
ынтымақтастықтың дамуы баяндалған. Атап айтқанда, Қазақстан мен Өзбекстан
арасындағы жасалған мәңгілік достық туралы шартқа қол қойғандығы, еліміздің
экономикалық мүдделерінің, мәдени-тарихи тамырымыздың, тіліміздің, дініміздің,
экологиялық проблемаларымыздың ортақ екені. Осыған орай мақалада, Қазақстан мен
Өзбекстан арасындағы ынтымақтастығының даму мүмкіндіктері баяндалған.
Түйін сөздер: Ынтымақтастық, интеграция, экономика, сыртқы саясат, дипломатия.
РЕЗЮМЕ
Астемес Г.К., магистрант
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Развитие сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном
В данной статье рассматриваются становление дружественных отношении между
Казахстаном и Узбекистаном. Рассказывается об подписании договора о вечной дружбе
между двумя странами,
Ключевые слова: сотрудничество, интеграция, экономика, внешняя политика,
дипломатия.

207

Казахский государственный женский
педагогический университет

Вестник №4 (52), 2014 г.

ӘОЖ 364-78
ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС АЯСЫНДАҒЫ ҚИЫНДЫҚТАР
А.Р. Балтабаева, магистрант,
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті )
Аңдатпа: Мақалада әлеуметтік жұмыс аясындағы қиындықтар мен жанжалдардың
туындау көздері, оларды шешу жолдары қарастырылған. Әлеуметтік жұмыс
саласындағы қиындықтар мен жанжалдарды дұрыс шешуге мүмкіндік беретін
мемлекеттік саяси-экономикалық бағдарлар, әлемдік тәжірибедегі озық тәсілдері
қолдану мүмкіндіктері, оларды еліміздің әлеуметтік жағдайында қолданылу мәселелері
келтірілген.
Түйін сөздер: Әлеуметтік жұмыс, стиверк, көшедегі әлеуметтік жұмыс.
Өзін-өзі әлеуметтік тұрғыдан қамтамасыз ете алмайтын адамдардың қарымқатынастарын ретке келтіру негіздерін зерттейтін ғылым – әлеуметтік жұмыс ғылымы.
Бұл ғылымдағы әлеуметтік жұмыс технологиясы мен әдістері әлі де озық деңгейде емес.
Қазіргі кезде әлеуметтік жанжалдарды туындатуы мүмкін қиындықтар: жұмыссыздық,
босқындық, панасыздық, мүгедектер, нашақорлар, қараусыз қалған балалар және т.б.
объектілер әлеуметтік жұмыстың маңызды нысандары болып табылады. Шетелдерде
осы мәселелерді тиімді шешуге арналған жаңа әдістер әлеуметтік жұмылдыру жұмысы
және стиверк (көшедегі әлеуметтік жұмыс) пайда болды.
Әлеуметтік өзгерістерді қалыптастыру үшін қолданылатын әлеуметтік жұмыстың
қызметтік салаларының бірі ‒ әлеуметтік тәжірибедегі жаңа әдістеме. Бұл жаңа әдістеме
тұрғысындағы әлеуметтік жұмыс қоғамдағы әлеуметтік жанжалдар мен қиындықтарды
болдырмауға немесе азайтуға болатын ұтымды тәсіл болып саналады. Бұл тәсілдің
ұтымдылығы арқасында мемлекетімізден бөлінетін қаржы мен қорды ысырапсыз және
тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Халықты әлеуметтік қамсыздандыруды
реформалау, халықты тиімді жұмыспен қамтуға жағдай туғызу, халықтың тұрмыс
деңгейін арттыру мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының маңызды
бағыттарының бірі.
Қазақстан Республикасындағы мүгедектер санының статистикалық көрсеткіштері
[1]:
Жылы
2000
2002
2010
2011
2012
2013
2014
Жыл
басындағы
16 203,0 14 866,8 16 203,0 16 440,1 16 673,1 16 909,8 17 165,2
жалпы халық
саны, мың адам
Халықтың өсу
пайызы (2000 ж.
100
91,7
100
101,5
102,9
104,4
105,9
базалық
көрсеткіш)
Мүгедектер
361,2
388,7
540,2
563,1
560,983 540,00
609,8
саны, мың адам
Мүгедектер
100
107,6
149,6
155,9
155,3
149,5
168,8
208
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санының өсу
пайызы (2000 ж.
базалық
көрсеткіш)
Мүгедектердің
жалпы халық
санынан
пайыздық үлесі

2,2
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2,6

3,3

3,4

3,4

3,2

3,6

Келтірілген кестелік көрсеткіштердің өзгеру екпіндеріне қарайтын болсақ, онда
мынандай көріністерді байқаймыз.
Біріншіден, Қазақстанның жалпы халық саны 2000 ж. салыстырғанда 2014 ж. 105,9
пайызға өскен. Бұл өзгеріс барысында халық санының 2010 ж. ғана 2000 жылғы деңгейге
қайта жеткенін көреміз. 2010 ж. бастап жалпы экономикалық жағдай да қарқындап
дамып келеді. Жалпы ішкі өнім 2000 ж. 1 799 344 млн. тг.; 2002 ‒ 3 776 277,3; 2010 ж. ‒
21 815 517; 2011 ж. ‒ 27 571 889; 2012 ж. ‒ 30 346 958,2 болды. Біз шағын мақалада бұл
көрсеткіштерді мүгедектер жағдайларының әртүрлі жақтарымен салыстырып талдауға
мүмкіндігіміз жоқ. Тек олардың 2000 ж. базалық көрсеткіштермен салыстырғанда өсу
екпінінің пайыздық сандарын көрсетейік: 2000 ж. ‒ 100 пайыз болса, 2002 ж. ‒ 209,9;
2010 ж. ‒ 121,2; 2011 ж. ‒ 153,2; 2012 ж. ‒ 168,7 пайыз болды.
Екіншіден, 2000 ж. салыстырғанда 2010 ж. бергі уақытта мүгедектер санының өсу
деңгейі шамамен 1,5 есе өскен болса (2010 ж. 149,6; 2011 ж. ‒ 155,9; 2012 ж. ‒ 155,3;
2014 ж. 168,8 пайыздарды құрады), сәл жоғарыда көрсетілгендей, осы кездердегі ЖІӨ
дамуының пайыздар қатарының даму екпіні сәйкес келіп отыр [2].
Бұл жағдаяттан біз ЖІӨ өсуі сол жылдардағы мүгедектер санының төмендеуіне
ешбір көмек бермейді деп айта аламыз. Яғни ЖІӨ жетістіктері мүгедектердің санын
азайтуға әсер ете алатын денсаулық сақтау, мүгедектіктің алдын алу, мүгедектерді
қалпына келтіру сияқты нәтижелер бере алмай отыр. Осындай жағдайда, экономиканың
дамуы мүгедектермен жұмыс істеудегі әлеуметтік жұмыстың қиындықтарын жеңілдетіп
отыр деп біржақты айта алмаймыз.
Алайда, мемлекетіміздің либералды-демократиялық реформасын онан әрі
жетілдіру барысында халықты әлеуметтік қорғаудың жаңа мүмкіндіктері жасалуда.
Қазақстан қоғамындағы өмірлік маңызды мәселелерді шешу әлеуметтік көмекті кешенді
дамыту мен эффективті жүйесі – қоғамның әлеуметтік аядағы жағдайының маңызды
көрсеткішін, әлеуметтік субъектісін қалыптастырады. Қазақстандық жүйенің мақсаты
бәрінен бұрын, жасына және басқада факторларға қарамастан әрбір адамды жан-жақты
қолдау және сауықтырумен қамтамасыз ету, өмірлік мәселелерді шешуде міндетті түрде
көмек көрсету болып табылады. Қазақстан Республикасының Контитутциясында
бекітілген заңда азаматтардың құқығы тегін сақтандырылған көлемде медициналықәлеуметтік және психологиялық көмекті алуға мүмкіндігі бар [3].
Жалпы қоғамның әлеуметтік жанжалдары мен қиындықтарының бастау көзі – ол
жастардың әлеуметтік мәселелері болып саналады. Қазіргі уақытта жастардың
әлеуметтік мәселелері, олардың қоғамдағы өмір тіршілігі аса маңызы бар нәрселер.
Адамдар арасындағы әлеуметтік жұмысты табысты орындаудың маңыздылығы
әлеуметтік мәселелерінің туындау себебін анықтаумен, сол арқылы әлеуметтік
мәселелердің ушығып кетуінің алдын алумен анықталады.
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Еліміздегі мүгедектер мен мүмкіндігі шектелген адамдар мемлекет тарапынан
арнайы көмекті қажет етеді. Себебі олардың физиологиялық, психикалық,
интеллектуалдық мүмкіндіктері олардың қоғамда толық белсенді өмір сүруіне мүмкіндік
бермейді. Осы мәселелерге байланысты Қазақстанда мүгедектерді оңалту мәселесі қолға
алынды. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді
әлеуметтік қорғау туралы» Заңымен жергілікті атқарушы органдары мен жергілікті
бюджет құралдары ішінде мүгедектерді қосымша әлеуметтік қорғауды жүзеге асыру.
Солардың ішінде мемлекеттік жәрдемақыға қосымша төлеу, жалғызбасты мүгедектерге
күтім көрсетуге мемлекет тарапынан қосымшалар, санатория-курорттық елдерге
жеңілдік беру.
ҚР Президенті Назарбаев Н.Ә. 2014 жылғы 17 қаңтардағы Жолдауында «білім
беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің әлеуметтік пакеттерін қайта
қарастырған жөн. Үкіметке азаматтық қызметшілер еңбекақысының жаңа үлгісін
әзірлеуді және 2015 жылғы 1 шілдеден бастап енгізуді тапсырамын. Ол қызметкерлердің
еңбекақыларын денсаулық сақтау саласында – 28, білім беру саласында – 29, әлеуметтік
қорғау саласында 40 пайызға дейін арттыруды қамтамасыз етуге тиіс» деп атап
көрсеткен болатын. Бұл әлеуметтік жанжалдар мен қиындықтарды тиімді шешуді
жеңілдетеді [4].
Президенттің Жолдауында әлеуметтік мәселелер, мысалы, мүмкіндігі шектеулі
жандар, жұмыссыздар және т.б. мұқият қаралған. Олар үшін барлық жағдайды
қарастыру, жәрдемақының көлемін өсіру, оларға әлеуметтік жұмыс жүргізу сапасын
арттыру белгіленген. Сонымен қатар әлеуметтік көмекке мұқтаж адамдарды жұмыспен
қамту, нақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру істері тиянақты бекітілмегендігі
де көрсетілген. Бұл әлеуметтік жұмыстағы қиындықтар туындатудың ерекше жақтары
болып табылады.
Елбасымыздың 2020 бағдарламасының стратегиялық жоспарында «Алда тұрған
онжылдықтың аса маңызды міндеті — Қазақстанның барлық азаматтарының өмір
сапасы мен деңгейін жақсарту, әлеуметтік тұрақтылық пен қорғалуды нығайту
белгіленген. Ел халқы санының 2020 жылы 10%-ға өсуі үшін мемлекет барлық қажетті
жағдайларды жасайтын болады. Әлеуметтік қызметтер тек мұқтаж адамдарға көрсетіліп,
қазіргі заманғы стандарттар мен Қазақстандағы өмір деңгейіне сәйкес болуы керек» [5] ‒
деп атап жазылған.
Қазіргі әлеуметтік жұмыстағы тағы бір қиындық ‒ ол әлеуметтік қызметкерлердің
өздерін даярлау мен солардың әлеуметтік жағдаяттары. Осындай жағдайды шешуде
әлеуметтік-бағдарлы модель үлкен көмек бере алады. Бұл әлеуметтік жұмыстың
теориялық негіздеуінің басым факторларын анықтауға көмектесетін шешуші модель
болып табылады. Ол мынадай мақсаттарға қол жеткізуді көздейді: 1) клиентке өзін орын
алған проблемаларды шешуге қабілетті «каузальды агент» ретінде көруіне және
пайымдауына көмек көрсету; 2) клиенттің әлеуметтік қызметкерді өзіне пайдасы
тиетіндей білімі мен икемі бар жан ретінде қабылдауына қолдау көрсету; 3) клиенттің
әлеуметтік қызметкерді бірқатар проблемаларды шешудегі серіктес ретінде қарауына
қолдау көрсету.
Әлеуметтік жұмыстағы тағы бір қиындықтардың тобы ‒ ол, бағдарламада
айтылғандай еңбекке қабілетсіз адамдарды құқықтық тұрғыдан қорғау, психологиялық
және моральдық көмек көрсету, әлеуметтік қамсыздандыруды заң бойынша жүзеге
асырып, мемлекет тарапынан бөлінген қаржыны тиімді және нақты пайдалану үшін ең
алдымен еңбекке жарамсыздығын дәлелдеп, еңбекақы төлеуді мемлекет тарапынан талап
ету бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып саналады.
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Қазақстан Республикасының өмір сүру деңгейі халықтың кірісімен, орташа айлық
жалақысымен айқындалады. Жалпы халықтың кірісі тікелей түрде жастардың өмір сүру
жағдайына ықпалын тигізіп, әлеуметтік көңіл-күйі мен материалдық жағдайына әсерін
тигізеді.
Демократиялық
қоғамдағы
нарықтық
қатынастардың
объективті
қиыншылықтарына қарамастан жастар материалдық мүмкіншілігін көтеруге тырысып,
мемлекет қолдауына қарамай, қолдан келгеннің бәрін істеуде. Алайда күнделікті өмір
көрсетіп отырғандай, жас азаматтарымыз нарықтық заманның талабын түсініп, біраз
бейімделіп қалған жағдайы бар.
Қазақстанда әлеуметтік жұмыстың кәсіпқой қызмет ретінде (батыстық түсінік
бойынша) даму барысы енді ғана дами бастағанын ұмытпаған жөн. Сондықтан да
халықтың әртүрлі топтарына әлеуметтік көмек көрсеткенде әлемде қолданылып жүрген
тәжірибені белсенді пайдаланған абзал [6].
Сол секілді әлеуметтік жұмысты ұйымдастыруда белгілі бір әлеуметтік құбылыстар
мен процестерге қолдану үшін қалыптасқан теориялық-методологиялық тәсілдердің де
бар екендігін есте ұстаған лазым.
Бұл ретте, бір жағынан, жеке тұлғалық деңгейде әлеуметтік көмек көрсетуді, ықпал
ету технологияларын пайдалану, екінші жағынан, көмекке зәру индивидтің, әлеуметтік
субъектінің тұрмысына, тіршілігіне қолайлы жағдай қалыптастыру бойынша қызмет
әдістерін ескеру керек. Осы контексте әлеуметтік жұмыс өзгермелі әлемде адамға
әлеуметтік субъектілікті іске асыруға жағдай туғызу жөніндегі қызмет ретінде болуы
тиіс.
Есірткі заттардың немесе жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз таралуы қазіргі
кездегі қоғам үшін аса күрделі мәселе болып отыр. Сонымен бірге еліміздегі бірден-бір
тікелей ықпал жасап отырған себептердің бірден-бірі адамның басқа адамды есірткі
заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынуға тартуы, үгіттеуі, соған көндіруі.
Бұл қылмысқа көп жылдардан бері аса мән берілмей, дұрыс көңіл аударылмай келе
жатыр. Әрине, нашақорлықтың және нашақорлық дертінің таралуына әлеуметтікпсихологиялық жұқтыру және ұқсап бағу (елітіп әкету) механизмі үлкен рөл ойнайды.
Қасіретті кезеңнің басы басқалар тұтынып жатқан нәрсенің дәмін татуға еліріп
қызығудан, ұмтылудан басталады. Дегенмен де, шындығына келетін болсақ, бұл қылмыс
есірткі заттардың немесе жүйкеге әсер ететін заттардың таралуына тікелей ықпалын
тигізіп отырады. Біріншіден, нашақорлықпен ауыратын адам есірткі заттарды немесе
жүйкеге әсер ететін заттарды іздеу барысында туған қиындықтан, есірткіні табуды
жеңілдету мақсатымен соған басқа адамдарды көндіреді. Жасөспірімдер мен жастар
арасындағы нашақорлар (уытқұмарлар) қысқа мерзімде және аса күш салмай-ақ 10-15
адамды есірткі тұтынуға тарта алатындығы анықталған. Бұның өсімі, әрине біздің
қоғамымыз, мемлекетіміз үшін өте қауіпті. Екіншіден, аса қауіпті болып саналатын
жағдай ‒ соңғы уақыттарда есірткі саудасымен айналысатын қылмыстық топтардың
немесе қылмыстық қауымдастықтардың пайда табу ниетімен есірткі заттарды немесе
жүйкеге әсер ететін заттарды тартатын тұрақты рынок құру мақсатымен көп адамдарды
есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынуға көндіріп, тартуының
қарқын алып келе жатқаны [7].
Қазіргі кезде еліміздегі әлеуметтік жұмыстың қиындықтары мен жанжалдарын
тиімді шешу мен оны азайтудың жолы салауатты өмір салтын қалыптастыру, әлеуметтік
көмекті тиімді пайдалану, клиенттермен жақсы қарым-қатынаста болуы. Қазақстан
қоғамы көпұлтты, көп дінді, жалпылай айтқанда көп құрамды қоғам. Қазақстанда
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халықтардың ұлтаралық татулығы мен бірлігін қамтамасыз ету мәселесі мемлекеттілікті
дамыту аясында ерекше маңызға ие.
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РЕЗЮМЕ
Балтабаева А.Р., магистрант,
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Трудности в рамках социальной работы
В статье рассматриваются противоречия и конфликтогенные факторы,
возникающие в сфере социальной работы, а также возможности их решения. Приведены
государственные социально-экономические программы, возможности использования
передовых мировых опытов правильного решения трудностей и конфликтов в отрасли
социальной работы, возможности их применения в социальных условиях нашей страны.
Ключевые слова: социальная работа, стиверк, социальная работа на улице.
SUMMARY
A.R. Baltabaeva, master
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Difficulties in social work
The article examines the contradictions and konfilktogennye factors arising in the field of
social work, as well as their possible solutions. Given the state of socio-economic programs,
the possibility of using advanced world experience right decision difficulties and conflicts in
the sector of social work, the possibility of their application in the social conditions of our
country.
Keywords: social work, stiverk, social work on the street.
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REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION: HISTORY AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
G. Esmurzanova, master,
(Kazakh State Women’s Teacher
Training University),
G. Issanova, teacher,
Faculties of Social-humanities and
Natural Sciences,Departments of
History and Geography
Abstract: Republic of Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan,
are the founders of states of the Shanghai Cooperation Organization ( hereinafter SCO or the
Organisation ) based on the historical ties between their peoples; Aiming to further deepen
comprehensive cooperation; Desiring to jointly contribute to the strengthening of peace,
security and stability in the region in terms of development of political multipolarity, economic
and information globalization.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Kazakhstan, China, information
globalization
Over the past ten years the international circles focuses on the geopolitical and geoeconomic role of the Central Asian countries, and its place and importance in the system of
international security.
The importance of the Central Asian countries due to the desire of a number of major
powerful countries to establish control over the region and influence the situation to promote
and implement their national and global interests.
Russia, USA, China and countries of the European Union amongthecountriesintheworld
havea significant impact in the forming of geopolitical situation in the Central Asia.
Nowadays CAC (Central Asian countries) acts as a space where quite clearly visible
interlacing ambitions new «players» and the traditional rivalry in the leading countries of the
world.CAC includes Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan. They
have a balance in a foreign policy,external interests, following the basic vectors - spread their
political influence, the designation of an market and other natural resources, economic and
military cooperation.
Foreign policy of the Republic of Kazakhstan has traditionally distinguished activity,
balance, pragmatism, constructive dialogue and multilateral cooperation.
Historical, geopolitical and economic factors largely caused by the fact that the country
conducts multiways foreign policy that is based on the principles of international cooperation’s,
good neighborliness and respect for the territorial integrity of other states or countries [1].
Kazakhstan took a rightful place in the international system during the period of
independent development. The national interests has been recognized, developed its own
foreign policy concept, developed legal base of international relations, established friendly and
partnership relations not only with its immediate neighbors, but also with most of the Member
States of the East and West.Significant economic growth, openness to foreign capital, and the
increasing interest of the leading countries in the CAC are factors that contribute to weight gain
and authority of the republic in regional associations.
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Kazakhstan remains an active participant in the wider international cooperation aimed at
revitalizing our state to ensure regional stabilitybecause many problems are transboundary in
Kazakhstan, which can be solved only with neighboring states [2].
Active participation of Kazakhstan in the integrationprocesses of Central Asian countries
has become a vital prerequisite for economic and political stability, prosperity, competitiveness
and national security. Kazakhstanis as the initiator of the acceleration process of the Central
Asian and Eurasian integration. Kazakhstan interested in preserving the potential integration
and that the economy of CAC will not being under the influence of some powerful countries,
and depending on the trade exchange with them. The importance of international organizations
is increasing in the current global geopolitical situation and in the modern international and
regional conditions. The international organizationsare becoming an important force
contributing to the strengthening of security and stability in Central Asia.
In this context, Kazakhstan and other Central Asiancountries are actively involved in the
establishment and strengthening of structures of activities in regional integration of the
SCO.One of the priorities given to the SCO as a relatively rapidly developing structure that will
create a new geopolitical configuration in Central Asia[3].
Relevance and practical importance of the topic defined by a number of important
following factors:
To ensure political stability and security of the Republic of Kazakhstan;
Cooperation with the SCO is an important tool for regional interactions in various fields
of life of our society;
Cooperation with the SCO sets the conditions fornot using of nuclear weapons and the
settlement of territorial issues, strengthening of regional and global security.
Shanghai Cooperation Organizationfound in 2001 on the basis of «Shanghai five-China,
Kazakhstan, Russia, Kyrgyzstan and Tajikistan» Agreements on confidence-building measures
in the military field in the border area and the Agreement on Mutual Reduction of Military
Forces in the border area.
According to the SCO Charter from June 7, 2002, one of the priority goals of the
organization is to strengthen friendship, mutual trust and neighborhood; encourage an effective
cooperation in political, trade-economic, cultural, educational, scientific, technological, energy,
transport, environment and other fields.
Nowadays China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan are
members of the SCO. Mongoliahas an observer status in the SCO since 2004 and India, Iran
and Pakistan since 2005. In June 2009, at theSummit which was held in Yekaterinburg was
made decisionabout SCO partners as a Belarus and Sri Lanka [3].
Kazakhstan considers the activity of the SCO as priority directions of the foreign policy
and has a position in the organization as a practical and important tool for regional cooperation
in the political, military and cultural spheres [4].
Cooperation in the SCO allowed Kazakhstan to settle a number of contentious territorial
issues, systematic and transparent reduction of armed forces in the border regions are defused
residual elements of the military- political tension. The problem of resolving of the territorial
issues arisen since the formation of sovereign states after the collapse of the USSR. Border
demarcation processand delimitation occurred for several years. Thus, on the basis of the
activities of the Republic of Kazakhstan as a basis for future of the SCO on the forum
«Shanghai Five» Kazakhstan has managed to complete the long process of negotiations and to
identify our state borders. According to the result of these negotiations got a conclusion and
then ratification of the Agreement on confidence-building measures in the military field (1996)
in the border area and the Agreement on Mutual Reduction of Military Forces in the Border
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(1997). Additionally, the fourth meeting of heads of the «Shanghai Five» was held on August
24-25, 1999 in Bishkek.During the meeting were signed the «Agreement about the junction
point on the state borders betweenKazakhstan and the People's Republic of China and the
Kyrgyz Republic» [5].
Particular attention was paid to retrieve the Great Silk Road which connecting territory of
all the states of the «Shanghai Five». The «Bishkek Declaration» document was the results of
the summit signed by the five States. Thus, after determining the boundaries of State in
cooperation with neighbor countriestheinteraction in other cooperation had a completely
different level. After the first meeting, «Shanghai Five» this forum has become a permanent
place of council representatives in the Central Asian region. Kazakh as the most interested in
further development of cooperation in the party intensified process of interaction in the
political, economic and social problems that occur in the Central Asian countries.
The Shanghai Cooperation Organization has sufficient organizational and legal
infrastructure in order to promote a long-term economic projects.
To establish partnership between the public and private sectors is effective form as well
as the active involvement of business and financial circles through Business Council and
Interbank Consortium of the SCO.
Launching of special account of the Development Fund of the Shanghai Cooperation
Organization has great importance.Creation of a new mechanism of cooperation - Meeting of
Health Ministers of the SCO became an important initiative during Kazakhstan's chairmanship.
Continued fruitful cooperation in the sphere of culture and education, launched the
project «University of the SCO» held a forum of Rectors of institutions of higher education of
the member states.
According to the proposition of Kazakhstan have taken steps to promote cooperation in
the field of environmental protection. Active work is also carried out on cooperation in the
prevention in emergency situations. In general, the SCO has gained extensive experience in
combating modern threats and challenges [7].
Kazakhstan sought to ensure the qualitative content of the SCO activity based on the
development of all directions of the organization activity in the field of economic, cultural and
humanitarian cooperation. Under the Plan of action of the SCO for 2010-2011 and in
accordance with the motto presidency «10 years on the safety way and cooperation» conducted
more than 100 joint activities.
A key priority of Kazakhstan's chairmanship in the SCO was to strengthen regional and
global security. Taken into account that the SCO is not a military and political bloc directed
against third countries. This is primarily an organization to implement a statutory goals and
objectives mainly peaceful not by force and facilities. The SCO cannot ignore the harsh
realities of the modern world. The Organization has to take into account a number of local and
regional «hot spots/areas», as well as the fight against the «three evils» – terrorism, separatism
and extremism. Given these circumstances, during the presidency of Kazakhstan held
counterterrorism military exercise «Peace Mission-2010», held meetings of Secretaries of
Security Councils, ministers of foreign affairs, defense and interior ministers of member States
of the SCO[8].
Current activities of the SCO and its prospects get different estimates of the international
expert community. Expert opinions regarding the effectiveness of the activities of the
Organization diverge and in most cases contradictory. Critical analysis of the SCO revealed a
number of unresolved issues and further deepening which may have negative consequences for
Kazakhstan and other Member States. In this regard Kazakhstan played the role of moderator in
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the organization in 2010-2011 faced the following problematic issues on the agenda of the
SCO:
1. Participation opportunities and prospects of the SCO in the conflict resolution in its
responsibility. One of the main issues of the SCO is the lack of clear mechanisms for
responding to force majeure, as well as a clear position of the Member States on the
extraordinary events occurring on the territory of its members.
2. The problem of enlargement.
3. Competing interests between Russia and China in the SCO [9 171-174].
Kazakhstan and SCO act consistently for a speedy solution to the Afghan problem, the
strengthening of Afghanistan as a sovereign, peaceful and neutral state.
IntheSCOreflectsthatfateoftheentireregionisdecidinginAfghanistan.
The SCO countries implement a number of social infrastructure and humanitarian
projects that are essential to the long-suffering post-conflict reconstruction of Afghanistan. The
SCO will assume the burden of the many problems that can occur in Afghanistan after the
withdrawal of the international coalition troops from the country in 2014.
During the presidency of Kazakhstan in the SCO had been established three-level
interaction mechanism on combating a drug menace in the SCO. Kazakhstan has made a
significant contribution to the development of Anti-drug strategy of SCO of Member States for
2011-2016.It was during the Kazakh chairmanship on signed a Protocol of Understanding
between Regional Anti-Terrorist Structure of the SCO (RATS) and the Central Asian
Information and Coordination Centre for combating illicit drug drugs and psychotropic
substances.Negotiable is signing a Memorandum of Understanding between the SCO and the
UN Office on Drugs and Crime [8]. The understanding with the SCO is essential fact that the
interaction brings to our country some success in the geopolitical and strategic plansfor
Kazakhstan. The SCO activities contributes China's integration into the structure of regional
cooperation, therefore Kazakhstan has got reliable security guarantees, including the nonuse of
nuclear weapons by signing a series of strategic Agreements with China. The presenceof two
regional States (China and Russia) in SCO objectively harmonizes their interests and influence,
especially in the trade – economic and military- political spheres.Kazakhstan has more
ambitious goals: it seeks to eventually become a leader within the SCO. These ambitions of
Kazakhstanimprove its success in both the external and the internal, primarily economic,
politics. The competent politic of socio - economic reform pursued by the Government of
Kazakhstan has allowed the country to become one of the leaders of economic growth among
the CIS Member States. A few years ago such influential institutions of Kazakhstan recognized
as a market economy, and the leading international rating agencies of the Republic
ininternational investment ratingby the USA Congress and the Council of Europe. The
importanceis increasing on growth of the region and the countries of Central Asia which
situated on its territory will grow the interests of other countries in the region. Consequently,
members of the Organization must strengthen the integration process in those areas where we
have highlighted the problematic issues such as the participation of the SCO in the conflicts in
its area of responsibility, expansion of the organization and the presence of competing interests
between Russia and China. Aftersolving problems of the organization Kazakhstan will be able
to realize a supplied perspective goal of a sustainable and competitive area of Central Asian
integration.Thus, the Shanghai Cooperation Organization is not a military bloc and not closed
alliance directed against anyone, but an open organization, focused on wide international
cooperation, including the possibility of expanding its membership. The main objectives of the
SCO are to maintain peace, stability and security in the region, the development of trade and
economic cooperation.
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The SCO is a lever that in the long term can fully realize the integration of Central Asian
countries and help strengthen the position of States in the region. It will ensure the safety and
protection of the population of the Member States, will open new perspectives to the States in
the way of entering in the developed countries. The SCO is one of the most important
«helpers» in achieving these goals, as international practice convincingly given that the
Shanghai Cooperation Organization was held as an important factor with international relations
and as one of the most influential subjects in world geopolitics.
REFERENCES
1. Foreign policy [Electronic resource] /Embassy of Embassy of RK in Turkmenistan
[web-site]. URL: embkaztm.org/article/120 (request date 13.10.2012).
2. Address of the President of Kazakhstan NursultanNazarbayev to the people of
Kazakhstan 2008 [Electronic resource] /Ministry of foreign affairs [web-site] URL:
mfa.kz/ru/#!/informatsiya_o_kazahstane/poslaniya_ prezidenta_stranyi_narodu_kazahstana/42/
(request date 13.10.2012).
3. Ermekbayev N.S. SCO: Kazakhstan role in regional activity / Collection Committee
for International Affairs, Defense and Security of the Senate of PK/. – Astana: Akpol, 2008. —
48 p.
4. Kasymov G.E. SCO: Kazakhstan role in regional activity / Collection Committee for
International Affairs, Defense and Security of the Senate of PK/. – Astana: Akpol, 2008. – 48
p.
5. Documentary base of SCO [Electronic resource] /SCO [web-site]. URL:
infoshos.ru/ru/? id=5/ (request date 12.10.2012).
6. SCO development history [Electronic resource] /SCO [web-site]. URL: shos2007.ru/
(request date 12.10.2012).
7. Barlybayev T. Kazakhstan chairmanship in SCO in 2010-2011 / Materials of
international scientific and practical conference. – Almaty. May 6, 2011/ Publisher
B.K.Sultanov. – Almaty: KISR of RK president, 2011. – P.21-22. –140 p.
8. SCO: Ten years of history 03.06.2011. [Electronic resource] /Embassy of RK in
Russian Federation [web-site]. URL: kazembassy.ru/issue/? issueId=1776/ (request date
12.10.2012).
9.MukhamedzhanovaD.Sh. Kazakhstan and international integration processes:
monography. – Almaty: KISR of RK president, 2011. – 197 p.
ТҮЙІНДЕМЕ
Есмурзанова Г., магистрант
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті)
Исанова Г., оқытушы
(Алматы қ.,Тарих және география департаменті)
Қазақстан Республикасы мен Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы: тарихы мен
ынтымақтастық жобасы
Бұл мақалада Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының тарихы және аймақтық
қауіпсіздік мәселелері қарастырылған.
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Республика Казахстан и Шанхайская Организация Сотрудничество: история
и перспективы сотрудничество
В данной статье рассматривается история Шанхайской Организации
Сотрудничество и региональная безопасность.
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УДК 36.2-486.7(574)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ
В КАЗАХСТАНЕ ЗА 2005-2013 ГГ.
А.Есиркеп, магистрант
(г.Алматы, Казахский государственный
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
различные
аспекты
социокультурная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья в
современных условиях: экономические, законодательные, культурные. Анализируются
материальное положение инвалидов, динамика численности инвалидов за 2005–2013 гг.,
занятость инвалидов в Казахстане, в связи с чем, в настоящее время наиболее важной
задачей является защита интересов работающего населения.
Ключевые слова: анатомический дефект, социокультурная адаптация, обязательное
социальное страхование, «Дорожная карта занятости – 2020».
В программной статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к
Обществу Всеобщего Труда» Глава государства Назарбаев Н.А. отметил, что сегодня
труд – как решающий национальный фактор в условиях XXI века, в условиях глобальной
конкуренции, должен быть выдвинут на первый план.
Социальное обеспечение и социальная защита инвалидов была и остается одним из
главных приоритетов социальной политики государства и направлена на повышение
благосостояния инвалидов, посредством введения многоуровневой системы социального
обеспечения, обязательного социального страхования.
Важным шагом в приближении системы социальной защиты Казахстана к мировым
стандартам стало подписание Главой государства в декабре 2008 года Конвенции
Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов», Конвенция ООН направлена
на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к
ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в
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жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от
эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности.
В национальном плане предусмотрены мероприятия по обеспечению прав
инвалидов в основных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, образование,
трудовая, жилищная, информационная и т.д.) и формированию к 2018 году условий для
беспрепятственного доступа к основным объектам и услугам с целью интеграции
инвалидов в общество.
В соответствии со статьей 156 Налогового кодекса Республики Казахстан доходы
инвалидов первой, второй и третьей групп за год в пределах 55-кратного минимального
размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и
действующего финансового года, не подлежат налогообложению, то есть с них не
удерживается индивидуальный подоходный налог.
Инвалидность является достаточно сложным явлением, ограничивающим не только
физические возможности человека по полной интеграции в социум, но и возможности в
трудоустройстве и заработке как основы для жизнедеятельности современного человека.
В этой связи, государственная политика социального обеспечения направлена, прежде
всего, на оказание финансовой поддержки гражданам в случае утраты ими
трудоспособности. Вместе с тем в настоящее время не учитываются многие
возможности и способности инвалидов, здесь уместно привести слова председателя
Алматинского городского общества инвалидов Али Аманбаева: «Давно пора понять, что
инвалид в состоянии не только сам себя прокормить, но и приносить пользу обществу».
В связи с чем, в настоящее время наиболее важной задачей социальной политики
является защита интересов работающего населения. Это особенно актуально при
наступлении определенных социальных рисков, в частности при утрате
трудоспособности.
Обязательное социальное страхование, введенное в Казахстане с 1 января 2005 года
является вторым уровнем социального обеспечения. В соответствии с Законом РК от 25
апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» основной целью системы
обязательного социального страхования является обеспечение социальной защиты ее
участников, за которых работодателями либо самостоятельно занятыми лицами за себя
уплачиваются ежемесячные социальные отчисления в Государственный фонд
социального страхования.
Из ГФСС осуществляются следующие виды социальных выплат: по утрате
трудоспособности; по потери кормильца; по потери работы; по беременности и родам;
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей); по уходу за ребенком по
достижении им возраста одного года [1].
Численность инвалидов по состоянию на 1 января 2013 года шестисот десяти тыс.
человек, более шестидесяти пяти тысяч детей – инвалидов. В Республике Казахстан
достигнуты результаты последовательной работы по социальной защите инвалидов,
направленной на улучшение социального положения и качества жизни инвалидов,
обеспечение техническими вспомогательными средствами реабилитации и услугами,
улучшение качества медико-социальной экспертизы. Этому способствовали принятие и
реализация ряда законодательных нормативных правовых актов, в том числе Законы
Республики Казахстан «О медико-коррекционной поддержке детей с ограниченными
возможностями», «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», «О
специальных социальных услугах»; Программы реабилитации инвалидов на 2003 – 2005
годы, на 2006–2008 годы [2].
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В области медико-социальной экспертизы, с 2005 года внедрены механизмы
упрощения процедуры освидетельствования лиц, повышена ответственность врачей
медицинских организаций при направлении на медико-социальную экспертизу.
С 2006 года формировался централизованный банк данных системы учета
инвалидов (далее – ЦБДИ), на основе которого проводится мониторинг причин,
структуры и состояния инвалидности по республике.
В 2008 году расширен перечень анатомических дефектов, при которых группа
инвалидности определяется без срока переосвидетельствования.
В последние наблюдается тенденция роста численности инвалидов на фоне
снижения первичной инвалидности (см. рис. 1), что говорит о низком уровне
реабилитации ранее установленной инвалидности.
Рисунок 1
Динамика численности инвалидов за 2005–2013 гг. (тыс. человек)

Источники: Агентство РК по статистике, Министерство труда и социальной
защиты РК.
Ежемесячные государственные пособия по инвалидности (см. табл. 2).
Таблица 2 – Государственные социальные пособия по инвалидности (тенге)
Категория
инвалидности

Группа
инвалидно
сти

Инвалиды
общего
Группа 1
заболевания,
а
также
военные
Группа 2
служащие и
сотрудники
ОВД
при Группа 3
несчастных
случаях
Детиинвалиды до

2
005

2
006

2
007

2
008

2
009

2
010

2
011

2
012

2
013

1
1
1
1
1
2
2
2
2
0615 2656 3568 5936 8656 0335 2166 3460 5378
8
294

1

1

1

1

1

1

1

0895 2061 3568 4541 5850 7276 8276 9780
5

239

8
595

7
298

1

1
7
1
1
1
1
1
1065 781 0151 1065 2061 2985 3808

8
456

9
248
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9
585

1
1
1
1
2
2
2
2
1548 3717 5002 8656 0335 2166 3995 5378

7
589

9
452

5
Группа 3
Военнослужа
щие срочной
службы,
ликвидаторы
ядерных
аварий,
инвалиды
вследствие
чрезвычайны
х
экологически
х ситуаций
Военнослужа
щие
и
сотрудники
ОВД,
получившие
инвалидность
при
исполнении
служебного
долга

685

1

1

1

1

1

1

2

1898 3569 5226 6597 8091 9560 0713
6

525

7

1

1

1

1

1

Группа 1

1934 3009 4180 5455 6234
2
2
2
2
3
4556 6550 8550 0458 2085 4073 6240 8440 0043

Группа 2

855

1

9

458

9

1

148

1

2

1
1
1
1
1
2
2
2
1230 3550 5488 7833 9438 1188 3560 4258

6

8

1

1

1

1

1

1

1

Группа 3

554

Группа 1

2
2
2
2
2
3
3
3
3
0458 2566 5149 6439 8669 1250 4063 5665 8999

560

1

0420 1455 3717 4952 6298 7450 8660

1

1

1

2

2

2

2

Группа 2

1419 3555 6445 8439 0439 2279 4285 5895 7803

Группа 3

229

5

7
445

9
885

1
1
1
1
1
1
1259 3717 4952 6298 7860 8660

С 1 января 2013 г. размеры пособий по инвалидности по сравнению с 2005 годом
увеличились на 40-45 %, в то время как рост инфляции составил, по оценке
Правительства РК (9%). Как известно, пособие по инвалидности зависит от величины
прожиточного минимума, он складывается из продовольственной корзины (на 60%) и
затрат на непродовольственные товары и услуги (40%). Однако, расчет корзины
производится без учета некоторых потребностей инвалидов, затрат на медицинские
услуги и лекарства, пособия по инвалидности должны соответствовать европейским
стандартам [3].
За последние три года в полтора раза увеличилось общее количество
трудоустроенных инвалидов (с 5910 до 9128 человек). При этом трудоустройство среди
инвалидов второй группы находится в пределах от 0,7 % до 3,7% третьей группы – от
8,9% до 16,1%. Несмотря на некоторый рост абсолютных показателей, численность
трудоустроенных инвалидов составляет незначительную часть от общего числа
инвалидов трудоспособного возраста [4].
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По итогам 2013 года каждому инвалиду, обратившемуся, за содействием в
трудоустройстве оказана мера господдержки. Немалая роль в этом отводится «Дорожной
карте занятости 2020». За период ее реализации (2011 – 9 месяцев 2013 гг.) контракт об
участии в Программе подписали 2600 инвалидов, из них охвачены обучением 460
человек, трудоустроены на постоянные рабочие места после завершения обучения 394
человека, на социальные рабочие места – 1300 человек, еще 373 человека заняли
временные рабочие места по направлениям на молодежную практику, около ста
четырнадцати человек получили микрокредиты.
Главными приоритетами государственной политики нашей страны в рамках
ежегодных Посланий Главы государства является развитие человеческого капитала,
повышение уровня и качества жизни населения. Реализуемые в этих целях социальные
программы направлены, прежде всего, на сохранение занятости, повышение уровня
доходов, социальную защиту наиболее уязвимых категорий населения.
Вместе с тем здесь уместно привести слова Послание Главы государства
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана: «Надо усилить внимание нашим гражданам с
ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной.
Позаботиться об этих людях, которых немало, наш долг перед собой и обществом. Во
всем мире этим занимаются. Люди с ограниченными возможностями могут работать на
предприятиях бытового обслуживания, пищевой промышленности, сельского хозяйства.
Я еще раз обращаюсь ко всему нашему бизнесу оказать им содействие в
трудоустройстве. Также можно рассмотреть возможность введения специальной квоты
на 5-10 человек.
Мы вовлечем их в активную жизнь, они будут не просто получать пособия, а будут
осознавать себя членами общества, полезными работниками. Всем нашим социальным
институтам, неправительственным организациям, партии «Нур Отан» следует взяться за
эту работу. Если необходимо, то Правительству с 1 июля 2015 года повысить на 25
процентов размеры социальных пособий по инвалидности и утере кормильца. Следует
усовершенствовать правовую базу деятельности объединений инвалидов» [5].
Надо отметить, что инвалиды являются самой уязвимой группой бедного населения
с позиции многоаспектного понимания бедности (т.е. с точки зрения возможностей
развития человеческого потенциала). Риск бедности среди инвалидов наиболее высок,
во-первых, в силу ограничения возможностей удовлетворить свои базовые потребности.
Во-вторых, инвалиды в Казахстане более ограничены по сравнению с другими группами
населения в доступе к участию в общественной и политической жизни, к услугам
образования, к удовлетворению социально-культурных потребностей.
Несмотря на то, что социальная поддержка и защита инвалидов в Казахстане,
обеспечение им равных возможностей в реализации экономических, политических и
других прав и свобод гарантированы Конституцией страны и другими нормативноправовыми документами, со стороны общества и государства имеет место
пренебрежительное отношение их проблемам, сохранившееся еще с советских времен.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Есіркеп А., магистрант,
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті)
Қазақстанда 2005-2013 жж. мүгедектерді әлеуметтік қамтамасыз ету және
әлеуметтік қорғау
Мақалада мүгедек балалардың денсаулығын неғұрлым толық қалпына келтіруге
байланысты жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың мәселелері қарастырылған. Оларды
белсенді өмірге қайта оралту үшін медициналық, әлеуметтік, әлеуметтік-психологиялық
және педагогикалық мәселелерді кешенді шешу қажеттілігі баяндалған.
Түйін сөздер: анатомиялық кемшілік, әлеуметтік бейімделу, міндетті әлеуметтік
қамсыздандыру, «Жұмыспен қамтамасыз ету – 2020 Жол картасы».
SUMMARY
A. Esіrkep – master
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Social security and social protection of disabled people in Kazakhstan in 2005-2013
To achieve the goal of rehabilitation successfully: the most complete health recovery and
return to the active life of a child with a disability is necessary to solve medical, social,
psychosocial and educational problems not only for children with disabilities, but their parents
as well as active involvement of the whole family into rehabilitation process.
Keywords: anatomical defect, sociocultural adaptation, compulsory social insurance,
«Roadmap 2020 employment».

ӘОЖ 364
ҚАЗАҚСТАНДА ҚАРТ АДАМДАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ ШАРАЛАРЫ
Г.А. Иманбердиева, магистрант
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Бұл мақалада қарттарды әлеуметтік-демографиялық топ ретінде
қарастырып және олардың өзектілігін анықтап, әлеуметтік және Қазақстанда әлеуметтік
қолдау шараларына талдау жасалынған.
Түйін сөздер: деформация, акцентуация, сихогимнастика, реабилитация, соматика.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында халықтың әлеуметтік тұрмыстық
жағдайын нығайту мақсатында қоғам өмірінің барлық саласында сапалы жан-жақты
әлеуметтік қолдаудың басты бағыттарын дамыта отырып, өркениетті елдердің жолына
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түсті. Олардың ішінде қарттарға әлеуметтік қамқорлық жасау, әлеуметтік көмек көрсету
–әлеуметтік саясаттың маңызды бағытарының бірі болып табылады.
Қарттарды әлеуметтік қолдау мен қорғауға, олардың экономикалық, саяси және
басқа да құқықтары мен бостандықтарын іске асыруды, тең мүмкіндіктерін қамтамасыз
етумен Қазақстан Республикасының Конституциясында, сондай-ақ халықаралық
құқықтың жалпы танылған қағидалары мен нормаларында кепілдік берілген.
Қарттықтың басталуы денсаулық пен тән күшінің нашарлауы, әлеуметтік-кәсіби
рөлдер құрылымы санының азаюы және өзгеруі, отбасының өмірден айырысуымен
сипатталады. Адамның есеюі де, қартаюы да біркелкі жүрмейді. Бұл оның сана-сезімінде
әртүрлі қалыптасады. Өкінішке орай, отандық геронтологияда психо-физиологиялық
процестер және әлеуметтік жағдайлардың өзгеруі жақсы зерттелінеді де, ал олардың
өзіндік санасы мен ішкі дүниесі жеткіліксіз зерттелген. Сонымен бірге қарт адамдармен
әлеуметтік жұмыс жүргізудің тиімділігі жөнінде зерттеулер саны елімізде аз. Сол себепті
де қазіргі кезде қарт адамдармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің тиімділігін зерттеу өзекті
болып табылады.
Қазіргі кезде қартаюдың әртүрлі анықтамалары бар. Ғалымдардың кейбіреулері
қартаюды клеткалық заттың физико-химиялық құрылымы өзгерісі есебінен реактивті
клеткалардың біртіндеп өзгеруі деп қарайды. Басқалардың ойынша, қартаю – ішкі және
сыртқы ортадан қорғанудың, мінез-құлықтың, физиологияның, биологияның төмендеуі.
Сондай-ақ, қартаю өмір сүрумен және қорғанудың төмендеуіне әкелетін мінез-құлық пен
организмнің есейгендегі өзгеруі.
Қарттарды әлеуметтік қорғау шараларының бірі жасқа қарттық келіп немесе
жоғалған қарекеттің өзіне-өзі қызмет ету, жалпы қызметтің әртүрінде қабілетін қалпына
келтіруге және орнын толтыруға бағытталған медициналық, психологиялық,
педагогикалық, әлеуметтік-экономикалық іс-шаралар кешенінен тұратын, сондай-ақ
қарттардың толыққанды өмір сүруіне мүмкіндік беретін әрі олардың құқықтары мен
қабілет, мүмкіндіктерін іске асыруын, қамтамасыз етуін оңалту болып табылады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жіктеуі бойынша 60 жастағы және одан
да жоғары адамдарды үлкен егде жастағы адамдар деп есептейді. Бүгінде іс жүзінде осы
мәліметтер қолданылады. Алайда көптеген елдерде зейнетке шығу 60 жастан іске
асырылады.
Қарт адамдардың әлеуметтік-демографиялық категориясымен, олардың әлеуметтік
мәселелерін әлеуметтік жұмыс теоретиктері мен практиктері әртүрлі көзқарас арқылы
анықтайды – хронологиялық, социологиялық, биологиялық, психологиялық,
функционалдық және тағы басқа. Қарт адамдардың жиынтығы айтарлықтай
ерекшеліктерімен сипатталады, онда 60-тан 100 жасқа дейінгі адамдар жатады,
геронтологтар тұрғындардың осы бөлігін «жастар» және «қарттар» (немесе «тереңдер»)
кәрілер деп бөлуді ұсынады, осыған ұқсас Францияда «үшінші», «төртінші» жас деген
түсініктер бар. «Үшіншіден», «төртіншіден» шекараға өту жасы 75-80 жаста шекара
сыртын жеңіп шыққаны болып есептеледі. «Жас» кәрілер «қарт» кәрілерге қарағанда
басқа мәселелерді сезінуі мүмкін, «қарт» кәрілерге қарағанда – мысалы, еңбекпен
айналысу, жанұяда басты болу, үй міндеттерінің бөлінуі және тағы басқа [1].
Отбасымен тұратын зейнеткерлер көбіне үй шаруашылығымен айналысады.
Таңертең ерте тұрып, отбасындағы жұмыс жасайтын адамдарға таңғы асын дайындайды.
Немерелерін мектепке аттандырады және тағы сол сияқты қызметтер атқарады. Бұл
көптеген зейнеткерлердің «демалыс» күні қарт адамдардың денсаулық жағдайы
отбасындағы атмосфераға да байланысты болып келеді. Қарт адамдардың отбасындағы
жағдайы қазіргі кезде әлемде болып жатқан өзгерістер жағдайына да байланысты болып
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келеді. Мысалға, сол кезге сай ғылыми-техникалық революция жағдайында жоғарғы
ұрпақтың жиналған тәжірибесі бұрынғы мағыналығын жоғалтады. Неғұрлым білімді
жастар үлкен жастағы қарт кісілерге басқа көзқараспен қарайды. Бірақ қарттарға көңіл
аудару, отбасындағы жағдайды жақсарту қоғамда қалыптасқан құрылыммен
анықталады.
БҰҰ және халықаралық еңбек организация құжаттарына сәйкес егде жастағылар
кісілердің 60 жастағы және одан да үлкендер. Дәл осы берілгендер, ереже бойынша,
көптеген дамыған елдерде зейнетке шығу жасы 65 жас болса, тәжірибе жетекші болады
(Ресейде зейнетке шығу жасы әйелдер мен ерлерге 60 және 55 жас) [2].
Әр қарт адам оңай өмір сүрмейді. (60 жасқа келіп, ешқандай қайғы, ешқандай
стресс сезінбеген адамды елестету қиын). Адам үшін ең жаманы – өзінің ішкі
құндылықтарын, бағыттарын жоғалтудың күйін басынан кешіру.
Қарт адамдарда жас ұлғайған сайын мінездің кәсіби деформациясы пайда болады,
басқаша айтқанда, мінездің белгілі жақтарының акцентуациясы күмәнданғыштық,
ашуланшақтық, жараланғыштық, қобалжушылық, толқушылық, өкпелегіштік,
эмоционалды мобилділік, мінегіштік, долылық, жүдеушілік, тұйықтық, өзінің және
айналасындағылардың іс-әрекетін әділетсіз бағалау стереотипті қайталанатын
«жаралайтын ситуацияларда» ақыл-ой қабілеттерінің реактивті регресі және тағы сол
сияқты.
Ал егер қарт адамға өзінің жақын туыстарын, әсіресе, жақын немесе балаларынан
айырылу тура келген болса, оның психикасы мен мінезі «қалыпты» бола қоймас.
Қартайғанда жалғыз қалу проблемасы, сөзсіз ерекше орын алады. Жалғыз адамдардың
психикасының өзгеруі ешқандай синдромды сыйымсыз, өйткені өзінің әр жағдайында ол
бірегей және комфортты. Сонда да жалғызбасты қарттардың жағдайын «клиникалық»,
«геронтологиялық» әлеуметтік норма деп айтуға болмайды [3, 75 б.].
Үлкен жастағы адамдар бұрынғы артта қалған өмірге оралғысы келеді,
өмірбаянының бір сәтіне оралсам деп армандайды. Шет елдерде қолданылатын
технологияның бірі – психогимнастика. Бұл технологияда қарттарға арналған «Еске
түсіру» клубын ұйымдастыру. Қарт адамдар жастық шақты, денсаулықты күтуге,
әлеуметтік қызметін еске алуға мүмкіндік тудырады. Оған қоса, өткенге шолу суреттер,
кітаптар, газеттер және журналдар да көмекке келеді.
Қарттарға еңбек терапиясын қолдануға болады. Индивидуалды қоғамдық
ұйымдарға қатыстыру, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыру, коммуникативті
мүмкіндіктер, өзінің өмірін ұйымдастыруда шешім қабылдау, қоғамдық жұмыстарға
белсенді қатысу. Еңбек терапиясын бұл жерде әлеуметтік реабилитация ретінде
қарастыруға болады. Қартайған кезде бұл тәсіл өте тиімді және нәтижелі. Бұл
терапияның ерекшелігі соматикалық және психикалық денсаулықты дұрыс тепе-теңдікке
ұстауға көмек көрсетеді. Эмоционалдық қалпын, өмірлік тонусын толыққанды және тең
құқықты өмір сүруді сезіндіреді.
Қарт адамдарды қоғамдық өмірге қатыстыру керек. Олардың еңбегі мен өздерінің
қоғамға керек екенін сездіру. Олар ақылшы, жастарға жол сілтеуші.
Қазір қарттарды әлеуметтік қолдау БҰҰ-ның ұсынысы бойынша «Қартайған
жастағы адамдардың өмірін толыққанды жасау», бұл құжат негізінде әлеуметтік жұмыс
аймағында қарттарға әлеуметтік қызмет көрсету жүзеге асырылады. Олар төмендегідей:
- егде тартқан адамдарға ұлттық саясатты өңдеу, яғни ұрпақпен сабақтастыру;
- қайырымдылық ұйымдарды қолдау;
- экономикалық құлдыраудан қарт адамдарды қорғау;
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- қарт адамдар сапалы өмір сүруге жағдай жасау;
- қай жерде тұрмаса да толық қарт адамдарға әлеуметтік қызмет көрсету.
Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінің дамуы өте көпқырлы. Бұл жүйенің жақсы
дамымауы егде адамдарға теріс те, қанағаттанбаушылық жақтарын көрсетеді [4].
Қазіргі қарт адамдармен әлеуметтік жұмыс БҰҰ 15 жыл бұрын 2001 жылға дейін
есептеп жасаған кәрілер әрекетінің жоспарлауымен сәйкес келуі керек. Бұған алғы сөзге
әлемнің барлық елдері сапасы оның ұзақтығынан кем емес маңызды, қартаюшы адамдар
жемісті дені сау, өміріне қанағат әкелетін және қоғамның органикалық бөлігі болып
саналатын өздерінің отбасыларында тұрғаны дұрыс. Берілген құжаттан шыға отырып
барлық ел үкіметтеріне қарт адамдарға әлеуметтік қолдау облысында келесі шараларды
жасау ұсынылады:
- қарттарға қатысты ұлттық саясатты жасап, сол арқылы заман арасындағы
байланысты нығайту;
- қайырымдылық организацияларын мадақтау;
- қарт адамдарды экономикалық күйзелістен қорғау;
- қарттарға арналған арнайы мекемелерді өмір санасы қамтамасыз ету;
- қарт адамды оның тұрғылықты жерінен – отбасында не басқа елде екенін тәуелді
толығымен қамтамасыз ету.
Әлеуметтік жұмысқа арнап әдебиетте қарт адамдармен жұмыс жасаудың мынадай
моделдері ұсынылады:
1. Жеке адамды, оның әлеуметтік ортасында зерделеу;
2. Жеке адамдардың қалыптасу және даму факторларын есепке алу.
Үлкен егде жастағы адамдармен әлеуметтік жұмыс атқарудың қазіргі технологиясы
қарт адамдарға қатысты қарастырылған. БҰҰ-ның принциптері бойынша «Үлкен, егде
жастағы адамдарды толық мағыналы етіп қамтамасыз ету негізінде құрылу керек».
Бұл құжат барлық елдер үкіметтеріне қарт адамдарды әлеуметтік қолдаудың
нақтылы шараларын асыруды ұсынады:
- қарт адамдарға қатысты ұлттық саясат негізінде, осының нәтижесінде халықтың
буындары арасындағы байланысты нығайту;
-қайырымдылық көрсеткен ұйымдарды қолдау;
-қарт адамдарды экономикалық күйзелістерден қорғау;
-қарттарға арналған мамандандырылған мекемелерде тұратын өмір сүру деңгейін
жоғарылату;
-Отанында немесе басқа елдерде тұрып жатқан қарт адамдарды әлеуметтік
қызметпен толық қамтамасыз ету [5, 55 б.].
Әлеуметтік қызмет көрсету түрлері келесідей болып келеді:
-зейнетақылар мен жәрдемақылар;
-қарттар мен мүгедектерге арнаулы мекемелерде қызмет көрсету;
-мүгедектерге берілетін жеңілдіктер;
-жалғызбасты қарттарға көмек көрсету;
-заңнамалық көмек көрсету.
Қарт адамдарды әлеуметтік көмекпен қамтамасыз ету құрамына зейнетақы мен
әртүрлі жәрдемақы, жергілікті арнайы әлеуметтік қорғау мекемелерінің қарттар мен
мүгедектерге қызмет көрсетуі және оларды асырауы; мүгедектерге жеңілдік; үйсіздерге
көмек көрсету кіреді.
Әлеуметтік зерттеулер нәтижесі бойынша қарттардың жағдайын жақсарту үшін
елімізде келесі жұмыстар қолға алынуы тиіс:
-зейнетақының көбеюі;
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-зейнетақымен қамсыздандыру жүйесінің жақсаруы;
-үйде қызмет көрсету жұмыстарының дамуы;
-қарттарға арналған үйлер мен онда тұру жағдайларының жақсаруы және т.б.
Көптеген елдерде зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін жақсарту әлеуметтік
қамсыздандыру бағытының ең басты мәселесі болып отыр. Бұл мәселе әр елде өзіндік
ерекшеліктермен шешіліп келеді. Кейбір елдерде зейнеткерлер зейнетақысын оның
көлеміне қарамастан толықтай алады. Ал кейбір елдерде жинақталған зейнетақы жүйесі
жүріп жатыр [6].
Қазақстанда қазіргі кезде зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан
төленетін зейнетақы төлемін алушылардың жалпы саны 1 млн. 600 мың адамнан асты.
2006 жылдың қаңтарынан бастап ең төменгі күнкөріс деңгейі айлық еңбекақының ең
төмен мөлшерін, сондай-ақ асыраушысынан айырылған жағдайға және жасына
байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшерін есептеу,
кедейлік шегін анықтайтын бірыңғай базалық әлеуметтік индикатор болып белгіленген.
Әлеуметтік төлемді тағайындау, әлеуметтік көмек мөлшерін анықтау тек ең төменгі
күнкөріс деңгейін ескеріп қана емес, сондай-ақ алушының бұрынғы еңбек үлесіне
байланысты жүзеге асырылады. Елбасының Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес осы
жылғы 1 қаңтардан бастап, зейнетақы мен әлеуметтік төлемдер «айын-айынша»
принципі бойынша төленуде. Зейнетақы төлемдерінің мөлшері инфляция деңгейінен 8
пайызға ілгерілете арттырылды.
Қарт кісілерге әлеуметтік қамқорлық көрсету – әлеуметтік жұмыстың негізгі басты
бағыттарының бірі. Қамқорлық қарт азаматтардың жекелік, меншіктік құқықтары мен
қызығушылықтарын құқықтық түрде қорғау негізінде түсіндіріледі.
Мемлекет қарттардың мінез-құлқын, өзіне және қоғамға көзқарасын
қалыптастыруға әр кез дайын болу қажет. Қарттарда сүйіспеншілік, төзімділік,
қарапайымдылық, адалдық, өзіне-өзі сену, қайырымдылық, әрине, денсаулықты нығайту
әлеуметтік қызметкер үшін басты мәселе болып табылады.
Қарт адамдардың жастарда жоқ бір санасы бар, бұл – өмір даналығы, білім
құндылығы. Дәл осы даналық жер бетіндегі өмір сүруші адамға ұзақ уақыт серік бола
алады, қоғамның дамуында күшті стимул мен фактор болып табылуы мүмкін. Қазақстан
бірқалыпты дамып келе жатқан елдердің қатарына жатады, сондықтан халықтың қартаю
проблемасын адам әлеуметін дамыту, қарттыққа лайықты кепілдік беретіндей әлеуметтік
қамсыздандыру жүйесін жетілдіру арқылы жүзеге асырылады.
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РЕЗЮМЕ
Иманбердиева Г.А., магистрант
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Меры социальной поддержки стариков в Казахстане
В этой статье рассмотрены социальные проблемы пожилых людей как социальнодемографической группы, а также проанализированы мероприятия по социальной
поддержке в Казахстане.
Ключевые слова: деформация, акцентуация, сихогимнастика, реабилитация,
соматика.
SUMMARY
G.A. Imanberdieva, master
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Social support measures for the elderly in Kazakhstan
In this article the social problems of elderly people are considered as sociallydemographic group and also events are analysed on social support in Kazakhstan
Keywords: deformation, accentuation sihogimnastika, rehabilitation, somatic.

ӘОЖ 316.3/.4
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР
ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР
Д. Имамбаева, магистрант
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Мақалада индустриалдық-инновациялық үдерістердің әлеуметтік
мәселелерін шешудің әлеуметтанулық теорияларының тарихы, олардың қазіргі
Қазақстан жағдайына қажетті жақтары қаралған. Бұл үдерісті шешуге арналған
мемлекеттік бағдарламаларға талдаулар жасалған.
Түйін сөздер: индустрия, инновация, әлеуметтік мәселелер, экономикалық өсу,
инновациялық үдеріс.
Қоғамдық өмірдің көптеген салаларындағы өзекті мәселелер әлеуметтік дамумен
тығыз байланысты. Қазіргі заманғы шарықтап дамыған техникалық прогресс, өндірістің
индустрияландырылуы, ғылымның қарқынды дамуы қоғамның әлеуметтік құрылымына
да үлкен өзгерістер алып келді.
ХХІ ғасырда әлемдегі «жаңа индустриялық елдер ең жаңа, алдыңғы қатарлы
технологияларды қолданады. Олар экономикалық өсуге бағдар ұстанады, көп
228

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті

Хабаршы №4 (52), 2014 ж.

еңбектенеді, кәсіпкерлікпен айналысады, тәртіпке бағынады және білікті жұмыс күші,
білім деңгейі өте жоғары». Осы тұжырымға сәйкес қазіргі заманда ең дамыған елдер
көшін бастап тұрған АҚШ, Ұлыбритания, Жапония және Германия өнеркәсіп пен
өндірістің даму дәрежесінің жоғарылығына жаңа технологиялар арқылы қол жеткізді [1].
Индустриялық қоғам туралы технократиялық тұжырымдамалар жасаған У. Ростоу,
Р. Арон, А.Тоффлер сияқты ғалымдар бірқатар негізгі әлеуметтанулық модельдерді
ұсынды. Индустриялық қоғам теориясының мақсаты қазіргі заманғы әлеуметтікэкономикалық даму тенденцияларын ашу. Бұл теория қазіргі заманғы әлеуметтікэкономикалық даму үрдістерін анықтап берді және мұнда өндіргіш күштердің даму
деңгейі негізге алынады. Осы тұрғыда У. Ростоу өзінің «Экономикалық өсу сатылары»
атты еңбегінде дамудың бес сатысын көрсетіп берді:
- дәстүрлі – феодализмге дейінгі қоғам;
- өтпелі қоғам;
- өнеркәсіптік төңкеріс кезеңі;
- индустриалдық қоғам – өнеркәсіптің күрт дамуы, өндірістің жаңа салаларының
пайда болуы, ғылым мен техника жетістіктерінің кеңінен енгізілуі, қала халқы
тұрғындарының өсуімен сипатталады;
- жаппай тұтынушылар дәуірі – өнеркәсіптің негізгі салалары ретінде қызмет
көрсету саласы мен бұқаралық тұтыну тауарларының өндірісі басымдық алуы, яғни бұл
ХХІ ғасыр бейнесі [2].
Ростоудың пікірінше, ешбір ел бұл сатыларды аттап өтуі немесе басқаша тәртіппен
өтуі мүмкін емес. Тек қана әр елдің даму жолы әртүрлі болуы мүмкін. Артта қалған
елдер алдыңғылардың тәжірибесін үйреніп, оларды қуып жетуге тырысады. Бесінші саты
– қазіргі заманғы капитализмде қоғамның негізгі мүддесі тұтыну мен игіліктерге қол
жеткізуге ойысты. Тұтыну төңкерісі жүріп жатыр, яғни ұзақ мерзімдік заттарды
(тұрмыстық машиналар, автомобильдер т.с.с.) тұтыну, жеке қажеттіліктерді
қанағаттандыру деңгейі өте жоғары және соған сәйкес тұтыну тауарларын өндіруші және
қызмет көрсету салалары жетекші орын алады. Бұл кезеңде қала маңындағы бір
отбасылы үйлерге қоныстану, бала туудың күрт өсуі, консервіленген тағамдарды
қолдану, әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің құрылуы – «қоғамдық игілік мемлекеті»
типі тән. Осындай өзгерістер нәтижесінде жаңа орта тап – жоғары білікті мамандар,
техниктер пайда болады. Алайда бұл кезең сонымен бірге бағаның өсуі, жұмыссыздық,
қоршаған ортаның ластануы, ірі қалалар мәселесінің ушығуы, қылмыстың өсуімен де
сипатталады.
Әлеуметтану ғылымының негізін салушылардың бірі Э. Дюркгейм қоғамдық еңбек
бөлінісі нәтижесінде капиталистік қоғамда пайда болатын әлеуметтік интеграцияны атап
көрсетті. Адам іс-әрекеті түрлерінің көбеюі және мамандануы адамдар арасындағы өзара
тәуелділікті күшейте түседі. Ал бұл өз кезегінде қоғамдағы өзгерістерді жеделдетеді
және соның салдарынан дәстүрлі ұйымның, құндылықтардың, нормалардың бұзылуы
әлеуметтік мәселелерді туғызады. Олардың ішіндегі ең маңызды факторлар урбанизация
және индустриаландыру үдерістері, – дейді ғалым. Урбанизация, яғни ауыл халқының
қалаға көшуі дәстүрлі құндылықтардың алмасуына әкеп соғады. Құндылықтары ауысқан
жеке тұлға жаңа қоғамда қабылданған нормалар мен ережелерге сәйкес келе
алмаушылықпен бетпе-бет келеді. Осылайша индивидтің жеке бас проблемалары,
ажырасу, заңсыз неке, некесіз қатынастар және т.с.с. ауытқулар пайда болады. Мұндай
мәселелердің шешімін табу жеке адамның әлеуметтік жағдайларға бейімделуі арқылы,
сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалардың көмегімен жүзеге асырылуы
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мүмкін [3].
Өндіріске жаңа технологияларды, жаңа құрал-жабдықтарды енгізу өндірістің
әлеуметтік құрылымын өзгерте отырып, әлеуметтік өзгерістердің тууына алып келеді.
Яғни, өндірісте жаңа құрал-жабдықтарды жұмыс істету үшін мамандарды қайта даярлау
қажет, демек өндірістегі қарым-қатынас мәдениеті де өзгереді, адамдар неғұрлым жайлы
жағдайда жұмыс істейтін болады. Бұл өзгерістер нормалардан, құндылықтардан, мәдени
элементтер мен символдардан көрініс табады және соған сәйкес құндылықтық бағдарлар
да ауысады.
Қазақстан қазіргі таңда индустриялық қоғам құру үстінде. Қоғамның жаңаруы,
экономикалық тұрақты дамуы индустрияландыру және инновациялар арқылы жүзеге
асырылады. Өнеркәсіптің дамуы елдің экономикалық ахуалының деңгейін айқындайтын
бірден-бір көрсеткіш. Өнеркәсіп кешенін дамыту динамикасы экономикалық
тәуелсіздікті, ұлттық қауіпсіздікті нығайтуды, халықтың тұрмыс деңгейін көтеруді
қамтамасыз етудің стратегиялық міндеттерін айқындайды. Елдегі жалпы ішкі өнімнің
өсуі де өнеркәсіп пен өндіріске тығыз байланысты. Сондықтан да қоғамдық өндіріс
салаларының ішінде өнеркәсіп жетекші орын алады және ол индустрияландырудың
шешуші факторы болып табылады. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасында өнеркәсіп
саясатын жүзеге асырудың өзектілігіне орай ел экономикасында индустриялықинновациялық даму бағыты таңдап алынды.
Қазақстан Республикасының «Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының
2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты міндеті
экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге қабілеттігін арттыратын басым
секторларын дамыту, экономиканың басым секторларын дамытудың әлеуметтік
тиімділігін күшейту және инвестициялық жобаларды іске асыру, индустрияландыру
үшін қолайлы орта жасау сияқты басым бағыттарды құрайды. Бұл бағдарлама бойынша
жүзден астам жоба жүзеге асырылуда. Мұндағы инвестицияның көлемі 1 трлн. 249 млрд.
теңге (8,6 млрд. АҚШ доллары) құрайды. Алдағы уақытта осы бағдарламаның аясында
шағын қалалардың проблемалары шешілуі тиіс. Ол үшін шағын қалалардағы өнеркәсіп
өнімдері көлемін ұлғайту; шағын және орташа кәсіпорындар санын екі есеге арттыру;
күнкөріс көрсеткішінен төмен табыс табатындар санын қысқарту (6%-дан аспауы керек);
жұмыссыздықты азайту (5,5%-дан аспауы керек); апатты жағдайдағы, бос не құлағалы
тұрған тұрғын үйлерді мүлдем жою көзделген [4].
Бағдарламаны іске асыруда әлемдік қоғамдастықтың үшінші индустриялық
революцияға енгені, жұмыс күшіне, өндірістің орналастырылуына және
ұйымдастырылуына қойылатын талаптардың өзгергені ескерілді. Экономиканы
әртараптандыру арқылы республиканың орнықты дамуын қамтамасыз ету
қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға қол жеткізеді.
Индустрияландыру дегеніміз тек экономика емес, сонымен бірге ол әлеуметтік,
саяси және мәдени өзгерістерді қамтиды. Қоғам тек индустриялық жаңартулар жанжақты, барлық сала бойынша жүргенде ғана алға жылжитыны дәлелденген. Бұл
модернизация үздіксіз, үнемі жүре беретін үдеріс. Алайда, қоғам тұтастай біртекті дами
қоймайды, онда артта қалушы аймақтар мен шет аудандар міндетті түрде болады. Міне,
осындай аумақтар әлеуметтік даму үдерісінен тыс қалып, тұрақсыздық пен
қайшылықтардың тууына себеп болуы мүмкін. Ал бұл өз кезегінде даму мен жаңару
қағидаттарына төнген қатер болып табылады [5].
Америкалық әлеуметтанушы ғалым Элтон Мэйо индустриалдық қоғамда
әлеуметтік жанжалдардың тууына себеп болатын өнеркәсіптік тәртіпсіздіктер
жұмысшылардың өздерінің заңды экономикалық және топтық мүдделерін сақтауға деген
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ұмтылысынан бастау алатынын және сондай-ақ жеке тұлға ретіндегі психикалық
тұрақсыздығының көрінісі екендігін дәлелдеп берді. Яғни, әлеуметтік жанжалдардың
төркіні тереңде жатыр. Тәжірибелік телімде жүргізілген эксперименттері нәтижесінде
Мэйо топтық ұйымшылдық пен басшылықтың қысым жасамауына көп назар аударады.
Ол өнеркәсіп жетекшілерінің әлеуметтік тепе-теңдікті жаңғырту және ұстап тұрудағы
рөліне маңыз береді. Осындай еңбектеріне орай басқару теориясындағы өндірістік ұжым
мүшелері мен тұлғаның әлеуметтік аспектілерінің өзара қарым-қатынастарын зерттеу
Элтон Мэйо есімімен байланыстырылады. Зерттеу нәтижесінде Мэйо басшылық пен
жұмысшылар арасындағы қайшылықты жоюға және өнеркәсіптік үйлесімге қол
жеткізудің жолдарын көрсетіп берді.
Адами қатынастар тұжырымы бойынша, адамдар іс-әрекетінде ең алдымен
әлеуметтік мұқтаждық басымдық алады. Егер де басшылық жұмыскердің әлеуметтік
қажеттіліктерін қанағаттандыра алса, жұмыскер де өз тарапынан оның бұйрықтарын оң
қабылдайды. Тиісінше, еңбек өнімділігінің тиімділігі өседі. Экономикалық ынталандыру
әлеуметтік-психологиялық жағынан жағымды әсер етеді. Демек, еңбекті басқарудың
басты міндеті – еңбектің әлеуметтік мәселелерін шешу, оны неғұрлым гуманизациялау.
Мысалы, 2011 жылдың 16 желтоқсанында Жаңаөзен қаласындағы ереуілге шыққан
жұмысшылар мен құқық қорғау қызметкерлері арасында қақтығыс болып, соның
салдарынан көп адам опат болды. Еңбек дауына байланысты туындаған әлеуметтік
шиеленіс
салдарынан
«Қаражанбасмұнай»
және
«Өзенмұнайгаз»
мекемесі
жұмысшыларының жеті ай бойғы ереуілі жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Бұған мұнай-газ
кәсіпорындары басшыларының және жұмыс берушілердің жұмыскерлердің талаптарына
дер кезінде жауап қатпауы, тиісті шаралар қолданбауы басты себеп болды. Бұл
кәсіпорындағы әлеуметтік ахуалға басқару жүйесі тарапынан жіті мән бермеудің айқын
көрінісі болып табылады.
Осы тұрғыда өндіріс орындарында жүргізген тәжірибелерінің нәтижесінде Э. Мэйо
менеджменттің мынадай жетекші қағидаларын ұсынады:
1. Әр адамның өз қажеттіліктері, мақсаттары мен оған түрткілері бар.
2. Жағымды мотивация бойынша жұмысшылармен жеке тұлға ретінде қарымқатынас жасау қажет.
3. Жұмысшының жеке басының және отбасы проблемалары еңбек өнімділігіне
теріс салдарын тигізуі мүмкін.
4. Адамдар арасында ақпарат алмасу маңызды, ал тиімді ақпарат басқарудың
шешуші факторы болып табылады [6].
Осылайша, Мэйо ұйымның тиімді қызмет етуі үшін әр деңгейдегі жұмыскерлер
арасындағы ынтымақтастық болуы тиіс екендігін атап көрсетті. Мэйоның Хоторн
эксперименттері адам ресурстарын басқарудың адами қарым-қатынасқа ұласуын бастап
берген маңызды еңбек болып табылады. Өйткені, өндіріс – әр мемлекеттің бет-бейнесін
айқындайтын құбылыстың бірі. Мейо тұжырымдап берген менеджменттің жетекші
қағидаларының ішінде адамдардың жеке мұқтаждықтары, қажеттіліктері, мақсаттары
болатыны, жұмысшылармен тұлға ретінде қарым-қатынас жасаудың жағымдылығы,
жұмысшының жеке және отбасылық проблемалары еңбек өнімділігіне теріс әсер ететіні,
адамдар еңбегінің әлеуметтік және психологиялық аспектілерін ескере отырып
жүргізілетін басқару инновациялық өсуге ықпал ететіні, экономикалық ынталандырумен
бірге әлеуметтік-психологиялық қолдаудың тиімділігі басты орын алады. Демек, қазіргі
заманғы индустриалдық өндіріс ғылыми және технологиялық жетістіктерді қолдана
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отырып, еңбек үдерісінде орнықты байланыстарды қамтамасыз етуге ұмтылуы аса
маңызды.
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РЕЗЮМЕ
Имамбаева Д., магистрант
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Социальные проблемы и индустриально-инновационные процессы
современности
В статье рассмотренa история социологических теории, необходимые для
решения социальных проблем индустриально-инновационных процессов, их
необходимость для современных ситуации Казахстана. Сделан анализ государственных
программ, направленных на решение этих процессов.
Ключевые слова: индустрия, инновация, социальные проблемы, экономический
рост, инновационый процесс.
SUMMARY
D. Imambaeva, master
(Kazakh State Women’s Teacher Training University)
Social problems and industrially-innovative processes of modernity
The article is made out the history of sociological theory imperative for social problem of
innovation-industrial processes their necessary for modern situation of Kazakhstan. The
analysis of government programs has made which are directed for solution of these processes.
Keywords: industry, innovation, social problems, economic growth, innovation process.
ӘОЖ 364.4:613.98
ГЕРОНТОЛОГИЯ ІЛІМІ: БИОЛОГИЯЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК,
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫРЛАРЫНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ
А. Куленбек, магистрант
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Бұл мақалада қазіргі таңда дүниежүзін алаңдатып отырған өзекті
мәселелердің бірі – қарт адамдар санының күрт өсуі, қартаю процесінің жылдам өрбу
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жағдаяты және қоғамдағы оларға көрсетілетін әлеуметтік көмек шараларының жүргізілу
барысы мен қадағалау үдерісі сияқты геронтологиялық ахуалдардың биологиялық,
медициналық, әлеуметтік қырларының арабайланысы туралы мәселелер қарастырылады.
Түйін сөздер: Геронтология, гериатрия, прогерия, Вернер синдромы.
Елбасының Қазақстан халқына арнаған Жолдауында адам денсаулығын сақтауға,
олардың өмір жасын ұзартудың жолдарын қарастыруға ерекше мән беріліп,
азаматтарымыздың белсенді өмір сүруінің орташа жасын 72-ге жеткізу туралы баса
айтылғандығы бәрімізге белгілі. Алайда мұның үш қыры бар: біріншісі – әлеуметтік,
екіншісі – биологиялық, үшіншісі – медициналық. Осы мәселелерді бірінен-бірі
ажырағысыз қарастырып, нақты шаралар қолданғанда ғана, елімізде адам жасын
ұлғайтуға болады екен. Бұл орайда, әлемге әйгілі дәрігерлер мен мамандардың
тәжірибесін де үйренудің артықшылығы жоқ. Сондықтан да еліміздің Денсаулық сақтау
министрлігі Отанымызда тұңғыш рет Қазақстандағы геронтологияның көкейкесті
мәселелері мен оны жетілдірудің жолдарын қарқынды түрде қолға алды. Мәліметтерге
жүгінсек, дәл қазіргі кезде 65 жастан асқан адам кемінде бір созылмалы науқасқа
шалдықса, жетпістен соң екінші, сексеннен соң үшінші дерт қосылады екен. Яғни,
мұндай кедергілерге тосқауыл қою үшін жасы келген кісіге күтім керек. Күтім азықтүлікпен қамтасыз ету сияқты өмір сапасын арттырумен ғана шектелмейді, ол өз ортасы,
адамдармен қарым-қатынасы сияқты психологиялық ықпалдарға да байланысты.
Ендеше, бұл ахуал аясында зерттейтін мәселелер де көп, қабылдайтын шешімдер де
жеткілікті болып отыр.
Дүниежүзінде қарт адамдардың саны күннен-күнге өсіп бара жатқандықтан,
олардың денсаулығы мен өмір сапасы хақындағы мәселелер өзектілене түсіп келеді,
себебі, тек экономикалық мүдде ғана емес, гуманистік мүдделер де бұл ахуалды елеусіз
қалдыра алмайды. Сондықтан, бүгінгі күні осындай жағдаятты зерттеумен, оның
ғылыми-теориялық негіздерін сараптаумен айналысатын арнайы ілім қалыптасқан, ол –
«геронтология» деп аталады, бұл термин «герон» – қарт, «логос›» – ғылым деген екі
сөздің тоғысуынан шыққан. Поль де Кюридің айтуы бойынша, бұл терминді алғаш рет
Илья Мечников ұсынған болатын. «Геронтология» қартаю процесін ғана зерттемейді, ол
сонымен қатар қартаю кезеңіндегі адам денсаулығын және өмір ұзақтығына да мән
береді [1].
Геронтология ілімінің ресми емес түрде қай кезеңде пайда болғандығы туралы
әртүрлі пікірлер айтылады. Бір зерттеушілер геронтология ерте заманда пайда болған
ғылым деп айтады, яғни, медицина ғылымының атасы Гиппократ және Ибн Сина,
философтар Цицерон және Сенеканың аттарымен байланыстырады. Ал кейбіреулердің
пайымдауы бойынша, геронтология өз бастауын кейінгі жүзжылдықтың екінші
жартысында, қоғамда қарт адамдардың саны едәуір өскен шағында пайда болған,
кейіннен, ресми түрде ең алғаш геронтологиялық ғылыми зерттеулер институттары
құрылған. Осы айтылған пікірлердің екеуі де дұрыс деп айтылды, яғни геронтология –
жас ғылымдардың ішіндегі ең көнесі (ресмиленбеген түрде) және көне ғылымдардың
ішіндегі ең жас ғылым (ресмиленген) болып саналады.
Қоғам мен ғылым дамыған сайын адамзат тарихында өмірді ұзарту және өлімді
ысырып тастауға әр уақытта әртүрлі амал-тәсілдер іздестірілген, бірақ оның нақты
эксперименталдық жұмыстары мен практикалық қорытындысы XX ғасырда ғана
қолданыла бастады, өте жас ғылымдардың жетістіктері арқылы өркендей түсті:
биохимия, биофизика, психоаналитика, психофизиология және т.б. Сондықтан да бүгінгі
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таңда геронтология: қартаю биологиясы; гериатрия; герогигиена; геропсихология сияқты
салаларды тудырып, өркендеп келеді.
Сондай-ақ мынадай міндеттерін де жүйелеп алған: қартаюдың молекулалық
генетикалық механизмдерін зерттеу; жасқа байланысты жасуша қызметі мен белок
биосинтезінің өзгерістерінің арасындағы байланысты анықтау; организм қызметі мен зат
алмасуының нейрогуморальдық реттелу механизмдерін зерттеу; қартаю үрдісінде
организмнің бейімделу мүмкіндіктерін анықтау; адамның қартаю ерекшеліктерін
кешенді түрде зерттеу және соның негізінде қарт адамдардың еңбек әрекетінің
ұзақтығын, жұмысқа қабілеттілігін ұлғайтуға бағытталған шараларды жетілдіру; қартаю
қарқынын баяулататын және өмір ұзақтығын арттыратын әсерлерді іздестіру т.б. Осы
тұста, біз қарастырып отырған мәселемізді талдау үшін, алдымен, жалпы қартаю
құбылысының мағынасын ашып алуды жөн көрдік.
Қартаю – қайтыс болу ықтималдылығының артуымен және жасқа байланысты
ауытқудың дамуымен сипатталатын, организмнің бейімделу мүмкіндігін шектеуге
әкелетін, түбінде жасқа байланысты өрбитін, биологиялық бұзушы үрдіс [2,327 б].
Осыған орай, біз де мынадай өз анықтамамызды ұсына аламыз: «Қартаю» дегеніміз
– барлық тіршілік иелеріне тән, жеке өмірдің болмай қоймайтын ақырына таяған шартты
уақыт кезеңі болып табылатын эволюциядағы қайтымсыз биологиялық үдеріс. Бұл
үдеріс ғылыми зерттеулер көрсеткендей, оның түрлері, сипаттамасы, себептері, белгілері
т.б. арқылы анықтала түседі.
Қартаюдың түрлері: табиғи; баяуланған, бұл ұзақ жасайтындарға тән; жедел, яғни,
уақытынан ерте, акцелерациялық, балаларда да қартаю белгілерінің өрбуінің кездесуі,
оны – прогерия деп те атайды. Қартаю себептері: зат алмасудың генетикалық алдын ала
айқындалған ерекшеліктері; күйзелістер; аурулар; бос радикалдар; ксенобиотиктер
(бөгде заттардың енуі); сутек иондарының концентрациясының өзгеруі; температуралық
бұзылулар; оттектік ашығу; кейбір жоғары белсенді ферменттер әсерінен лизосомдардың
бұзылуы; белок ыдырауының немесе басқа да организмнің тіршілік әрекеті нәтижесінде
түзілген өнімдердің жиналуы т.б. Қартаюдың нәтижесі: физиологиялық қызметтің
жетіспеушілігіне; жасушалар өліміне; организмнің бейімделу мүмкіндіктерінің
шектелуіне; организм сенімділігінің төмендеуіне; жасқа байланысты ауытқудың өрбуіне
(артериялық гипертония, жүрек немесе мидың ишемия ауруы, қатерлі ісік, қант диабеті
және т.б.); қайтыс болу мүмкіндігінің артуына алып келеді. Осыдан қартаюдың
биомедициналық қырлары туындайды. Ол өз кезегінде физиологиялық және ерте
қартаюға байланысты болып келеді. Физиологиялық қартаю – адам егде тартқан жасқа
келсе де, денсаулығы жақсы, ширақ, өзін-өзі күтіп, айналасына назар аударып,
белсенділік көрсете алатын жағдайда болуы.
Ерте қартаюда кәріліктің белгілері мезгілінен бұрын байқалады. Бұған адамның
созылмалы аурумен ауыруы немесе қоршаған ортаның жағымсыз әсері себеп болады.
Қартаюды қазіргі биомедициналық теориялар жас шамасының ұлғаюына байланысты
белок синтезінің бұзылуы деп түсіндіреді. Ал мұның өзі нуклеин қышқылдары (ДНК)
қызметінің бұзылуына байланысты болады. Кейінгі жылдары иммунитет жүйесі
бұзылған организмде түзілген антиденелер бөгде заттарды ғана емес, қалыпты
клеткаларды да бұзып, жоятыны анықталды.
Генетика бойынша қартаюда тұқым қуалаушылық факторы үлкен рөл атқарады.
Жоғарыда атап өткендей, кейбір адамдардың қалыптан тыс ерте қартаюы байқалады,
мұны «прогерий» деп атайды. Бұл сирек кездесетін тұқым қуалайтын синдромдар
кездерінде байқалады. Солардың бірі – Гетчинсон-Гильфорд синдромы – балалардың,
аутосомдық-рецессивтік жолмен ұрпақтан-ұрпаққа берілетін ауруы. Бұл аурудың
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алғашқы көрінісі баланың бір жасар кезінде байқалып, тез қарқынмен дамып, 10 – 20
жаста жүрек инфарктысынан өлімге әкеледі. Негізгі белгілері: баланың бойы өсуі
баяулайды, шашы ағарып, түсе бастайды, терісі жұқарып, қатпарланып кетеді. Көз
бұршағының
бұлыңғырлануы
(катаракта), өкпе
эмфиземасы,
қан
тамырларының атеросклерозы т.б. дамиды. Осындай кәрілікке тән белгілердің 15 – 25
жас арасында дамуы – «Вернер синдромы» деп аталады. Ерте қартаюдың ең негізгі
себебі – қозғалудың азаюы, бұлшық ет жұмысының жеткіліксіздігі (гиподинамия) [3,37
б.].
Қартаюға байланысты организмде зат алмасу процесі
нашарлайды,
сондықтан қуатты тағамдарға қажеттілік те төмендейді. Мысалы, қалада тұратын 60 – 74
жастағы ер адамдардың тәуліктік энергетикалық қажеттілігі 2300 ккал болса, әйелдерде
– 2100 ккал, ал жасы 75-тен асқан адамдарда бұл қажеттілік 2000 және 1900 ккал
шамасында болады. Бұл кезде тағам құрамындағы жануар майлары мен көмірсу мөлшері
аз болуы тиіс. Қартаю заңдылықтарын зерттейтін ілім «геронтология» деп аталса,
жастары ұлғайған адамдар мен кәрі адамдардың ауруларын зерттейтін
ілім «гериатрия» деп аталады.
Осыдан қартаюдың әлеуметтік мәселелері туындайды, ол сәйкесінше мынадай
статистикалық мәліметтер арқылы өзектілене түседі. БҰҰ-ның мәліметтері бойынша,
1950 жылы әлемде 200 млн. шамасында 60 және одан жоғары жастағы адамдар болса,
1975 жылға дейін олардың саны 550 млн-ға өскен. Болжам бойынша, 2025 жылы 60-тан
жоғары жастағылар саны 1 млрд. 100 млн. адамға 5 есе өседі, ол кезде планета
тұрғындарының саны 3 есеге артады екен.
Соңғы 10 жылда әлемнің дамыған елдерінде байқалып отырған үдерістің бірі –
халықтың жалпы санында және оның үлес салмағында қарт адамдардың жылдан-жылға
өсіп отыруы. Халықтың қартаюының басты себептері – бала туудың кемуі, медицина
прогресінің арқасында жасы үлкен адамдар топтарының өмір сүруінің жалғасуының
көбеюі, халықтың өмір сүру деңгейінің артуына байланысты орташа жасы ұзақтылықтың
өсуі. Экономикалық бірігіп қызмет істейтін және дамушы елдерде орташа есеппен
ерлердің өмір сүру ұзақтығы 30 жыл ішінде 6 жылға, әйелдерде – 6,5 жылға өскен. Ал
кейбір елдерде, мысалы, Ресейде соңғы 10 жылда өмір сүру ұзақтығының төмендегені де
байқалады[4].
Осы көрсетілген сандық мәліметтерге сәйкес соңғы 10 жылдықтарда өзгелерден
бұрын қарттар категориясының жылдам көбеюге бейімделгендігіне көз жеткіземіз.
Батыс Еуропа елдерінде қарт адамдар саны шамамен халық санының 15%-ын құрайды.
Халықтың қартаюы, әсіресе, АҚШ пен Жапония елдерінде айқын байқалады. Орта
Азияда бала туу қарқынының жоғары болуына байланысты қарт адамдар саны бүкіл
халық санының 5-6%-ын құрайды.
Өкінішке орай, соңғы жылдары қазақ халқының жалпы санында қарт адамдардың
үлес салмағының арту үдерісі, яғни, халықтың қартаюы да қылаң беріп келеді. Мысалы,
2006 жылдың басында 65 жастан асқан адамдардың үлесі 7,4 пайыз болса, 2030 жылы
бұл көрсеткіш елімізде 11,5 пайызға жетпек деп болжамданған. Ол сәйкесінше,
демографиялық өсімге де байланысты десек, соңғы 10 жыл ішінде еліміздегі жас
ұрпақтың үлес салмағы 24-44 пайызға қысқарған. Осының нәтижесінде зейнеткерлік
жастағы адамдардың үлес салмағы 15 жасқа дейінгі балалардың үлесінен асып түсіп
отыр. Болашақта бұл жағдай одан ары күрделене түсіп, егде жастағы адамдардың саны
арта түсетіндігі байқалуда [5].
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Халықаралық жіктеу көрсетіп отырғандай, 2008 жылдың өзінде еліміздегі
халықтың құрылымы демографиялық қартаю кезеңіне сәйкес келетіндей болады.
Балалар мен жасөспірімдердің үлесі 65 және одан да жоғары егде адамдар үлесінен сәл
ғана артылуы мүмкін. Жетпістен және одан да жоғарғы адамдар халықтың 28,3 пайызын
құрады. Бұл еңбекке жарамды қабілетті жастан біршама жоғары. Міне, бұндай әлемдік
физиологиялық жас ерекшелікке байланысты туындаған ахуалдардан біздің еліміз де тыс
қалмақ емес, сондықтан, бұл геронтологияның әлеуметтік мәселелерінің маңыздылығын
паш етеді.
Қорыта айтқанда, геронтологияның: биологиялық, медициналық және әлеуметтік
қырларының арақатынасы, сәйкесінше мынадай тараптарда ашыла түседі:
биомедициналық геронтология, биоәлеуметтік геронтология, әлеуметтік медициналық
геронтология. Осыдан әртүрлі аралық ғылымдар туындайды. Бұл ғылымдар қоғамдағы
осындай күрделі ахуалдарды зерттеп, мүмкіндігінше оны шешудің жолдарын ұсынады.
Қазіргі ғылымаралық интеграция беталысы мен дифференциациясына сәйкес,
геронтология ілімі де өз ішінен жеке ғылымдарға жіктеліп, әрі басқа да ғылымдармен
бірігіп отыр. Бұл жай ғана ғылым эволюциясындағы үдеріс емес, өзекті мәселелерді,
адамзатты алаңдатып отырған күрделі ахуалдарды шешу үшін қажетті құрылым.
Жоғарыда көрсетілген мәліметтерге қарап, геронтологияның медициналық,
биологиялық, әлеуметтік қырларының арабайланысына көз жібере отырып, мәселенің
қаншалықты өзекті болып отырғандығын бағамдауымызға болады. Біздіңше, атап
өтілген статистикалық мәліметтер мен оның болашақтағы беталысына зер салсақ, қартаю
үдерісі де келешекте ғаламдық мәселелер қатарынан орын алуы ықтимал деп
тұжырымдай аламыз.
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РЕЗЮМЕ
Куленбек А., магистрант
(г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет)
Взаимоотношения биологических, социальных, медицинских сторон
геронтологической науки
В данной статье рассматриваются одна из актуальных проблем которая тревожит
весь мир – старение населения процесс резкого старения человека и мера выделяемой им
социологический помощи, также процесс контролирования геронтологических
процессов в стране. А также взаимосвязь биологических, медицинских и социальных
аспектов геронтологии.
Ключевые слова: Геронтология, гериатрия, прогерия, синдром Вернера.
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SUMMARY
A. Kulenbek - master of Kazakh State Women’s Teacher Training University
Relationship of biological, social, medical science sides gerontological
This article is about one of the actual problems, which disturbs the whole worldpopulation ageing, the process of sharply ageing of human, measures of control and
socialogical assistance. Also the relationship of biological, medical and social aspects of
gerontology.
Keywords: Gerontology, Geriatrics, progeria, Werner syndrome.

ӘОЖ 316.3/4:364
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ГЕНДЕРЛІК МӘСЕЛЕ МЕН ӘЛЕУМЕТТІК
ЖҰМЫСТЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ
А.Т. Койчиева, магистрант
(Алматы қ., Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Мақала Қазақстандағы гендер мәселесі мен әлеуметтік жұмыстың
арақатынасына арналған. Мақалада гендерлік саясат, ген, әлеуметтік жұмыс, гендерлік
мәселе ұғымдарына анықтама беріліп, Қазақстандағы гендерлік мәселелерге тоқталдық
және әлеуметтік жұмыспен арақатынасы қарастырылған.
Түйін сөздер: гендерлік мәселе, теңдік, гендерлік саясат, әлеуметтік жұмыс.
Әлемдегі әрбір мемлекет өзінің Конституциясына сәйкес сыртқы және ішкі
саясатпен айналысатыны белгілі. Өзінің атауы айтып отырғандай, сыртқы саясат – шет
мемлекеттермен жүргізілетін қарым-қатынас, ал ішкі саясат – мемлекеттің тәуелсіздігін
нығайтып, жаһандану процесінен қалмай, алға қарай даму үшін қажетті тетіктердің бірі.
Ал соңғы жылдары ішкі саясаттың бір құрылымы ретінде «гендерлік саясат», «гендерлік
мәселе» деген ұғым көп айтылып жүр.
Гендер дегеніміз – ерлер мен әйелдердiң мiнез-құлқын, сондай-ақ, олардың
арасындағы әлеуметтiк өзара қарым-қатынасты айқындайтын, олардың әлеуметтiк және
мәдени нормалары мен рөлдерiнiң жиынтығы. «Gender» сөзi ағылшын тiлiнен
аударғанда жыныс (еркек, әйел) дегендi бiлдiредi. Танымал ағылшын социологы Энтони
Гидденс «Социология» атты еңбегінде: «Гендер дегеніміз – еркек пен әйел арасындағы
дене бітімінің айырмасы емес, ер азаматқа тән қасиеттер мен әйелдік болмыстың
әлеуметтік тұрғыдан қалыптасқан өзіндік ерекшеліктері» деп анықтама берген [1].
Жоғарыда берілген анықтамаларды талдасақ, «гендер» сөзі ерлер мен әйелдердің мінезқұлқын, әлеуметтік қарым-қатынасын айқындайтын әлеуметтік норма, әлеуметтік
ерекшелік екенін аңғаруға болады. Ендеше гендер мәселесі мен әлеуметтік жұмыс тығыз
байланыста екенін түсінуге болады.
Әлеуметтік жұмыс пен гендерлік мәселе бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі,
«әлеуметтік жұмыс» түсінігінің түп төркіні «әлеуметтану» ғылымынан шығып тұр. Ал
әлеуметтану – қоғам туралы ілім дегенді білдіреді. Яғни қоғамда және адамдар арасында
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не болып жатқанын, әлеуметтік өзгерістердің қалай жүзеге асырылатынын білуге
мүмкіндік береді. Қоғамдық мәселелерді айқын түсіне отырып саналы түрде алға басуға
жәрдемдеседі. Олай болса, қоғамда болып жатқан әлеуметтік мәселелер әлеуметтік
жұмыс барысында реттеліп, өзінің оңтайлы шешімін тауып отырады. Әлеуметтік
құбылыстарды, нақтылы әлеуметтік жағдайды талдап, бағалай білу, әлеуметтік
проблемаларды тиімді шешудің жолдары мен тәсілдерін білікті түрде анықтауда
әлеуметтік жұмыстың алар орны орасан зор.
«Әлеуметтік жұмыс» – бұл тарихымыздағы жаңа атау, жаңа прогресс болып
саналады. Жалпы әлеуметтік жұмыс бірнеше мағынаға ие, мәселен адамдарға көмек
көрсету – ежелгі римдік философтар «қайырымдылықтың қажеттілігі мен қоғамдағы
тұрақтылықты сақтау» десе, антикалық философтар «құлдарға жанашырлық көзқарас»
деп анықтама берген [2]. Сонымен, әлеуметтік жұмыс – жеке адамдардың әлеуметтік
мәселелерін, ең алдымен әлеуметтік жәбір шеккен жеке тұлғалар мен қоғамдық
топтардың әлеуметтік мәселелерін шешуге, азаматтардың әлеуметтік кепілдігі бар
құқықтары мен қажеттіліктерін қамтамасыз етуге, әлеуметтік қызметін атқару қабілетін
қалпына келтіруге немесе көтеруге қолайлық туғызатын жағдайлар жасауға бағытталған
кәсіптік іс-әрекеттің ерекше бірлестірілген, пәнаралық түрі.
Халықаралық әлеуметтік қызметкерлер федерациясы әлеуметтік жұмысқа
«Әлеуметтік жұмыс қоғамдағы жағымды өзгерістерді бастайтын, адамдық қарымқатынастық мәселелерді шешіп, олардың құқықтарының орындалуын қадағалайтын ісшара болып табылады. Адам құқығы мен әділеттілік әлеуметтік жұмыстың негізгі
принциптеріне жатады» деп анықтама берген [3]. Әлеуметтік жұмыс әрбір адамның
мүмкіндіктерін ашып, қоғамның дұрыс қызмет жасауына бағытталған іс-шараларды
қамтиды. Яғни әлеуметтік қызметкерлер әрбір отбасының бақытты, қиындықсыз өмір
сүруіне септігін тигізуге тырысады.
Әлеуметтік жұмыс мынадай үш негізгі мақсатқа бағытталған іс-әрекет:
- әртүрлі қауіпті жағдайларда (ауру, жұмысқа жарамсыздық, кіріс көзін жоғалту,
отбасының құлдырауы) әлеуметтік және экономикалық тұрақтылықты қамсыздандыру;
- адамның өзін-өзі қамсыздандыруға деген қабілеттілігін арттыру;
- халықтың таптық айырмашылықтарын жою.
Әлеуметтік жұмыс мынадай екі қызмет түрін қарастырады:
- қоғамның атқаратын қызметі;
- адамның сол қоғамдағы қызметі.
Әлеуметтік жұмыс қоғамдық мәселені тиімді жағынан шешіп, яғни қоғамға кері
әсерін тигізбейтіндей шешімдерді жүзеге асырады. Соның ішінде гендерлік мәселені
шешумен де айналысады. Себебі «гендер» термині әлеуметтік жұмыстың әлеуметтік
процестерді түсінуге арналған талдау құралы.
Әлуметтік жұмыс – әйелдер мен ерлердің әлеуметтік-экономикалық, саяси және
мәдени мәртебесін, гендерлік рөлдері мен гендерлік қарым-қатынасын тиімді қоғамға
кері әсер етпейтіндей жағынан қарастырады. Қоғамдағы гендерлік қатынастарға ықпал
ету жөніндегі саясатты, стратегиялар мен бағдарламаларды әзірлеу мен жоспарлау
кезінде ерлердің де, әйелдердің де жеке тұлғалық ерекшеліктерінің ескерілуін қадағалап,
ақпарат береді. Сол себепті де гендерлік тұрғыда әйел мен еркектің қоғамда өзінің
алатын орны бар. Әйел адамдар қоғамдағы орнын ерлермен теңестіргісі келетіндіктері
байқалады. Осы тұрғыдан алғанда әйелдердің ер адам ісіне араласуы да көрініс алуда.
Ерге бергісіз қызмет көрсетіп жатқан әйел адамдар да жоқ емес, бірақ теңдік ұғымын
дұрыс қабылдамай, зиянды іс-әрекеттерді жасауда. Өкінішке орай, қазіргі кезде бойында
болуға тиісті сыпайылық, инабаттылық, ізгілік, нәзіктік, имандылық қасиеттер кеміп
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барады. Бұл мәселе бүгінгі таңда кімді болса да алаңдатады. Қыздардың өздері келеңсіз
іс-әрекеттерін (шылым шегу, ішімдік ішу және т.б) «еуропалану», «теңдесу» деп
түсінгілері келеді. Алайда «теңесу», «гендер» ұғымын қыздарымыз теріс жолға
салынсын деп енгізіп отырған жоқ. Керісінше әйелдер мен ерлердің отбасы, еңбек,
саясат салаларындағы мүмкіндіктерін теңестіріп, қоғамды алға қарай дамыту. Біздің
елімізде гендерлік саясатты жүзеге асыру іс-шаралары оң нәтижелерді берді. Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Гендерлік теңдік, әйелдердің
экономикалық және саяси өмірге кеңінен қатыстыруға байланысты біздің саясатымыз
әлемдік қауымдастықтың жоғары бағасын алды», – деп айтқан болатын.
«Теңдік» терминін түсіну демократиялық қоғамның барлық азаматтары құқығының
теңдігіне деген қажеттілік саналады. Қазіргі кездегі ер мен әйел арасындағы гендерлік
аспектілеріне келетін болсақ, онда дәстүр мен ырымды, аймақтық ерекшеліктерді,
сонымен қатар отбасын материалдық қамтамасыз ету, билік пен жауапкершілік
қызметтерін бөлуді ескеру қажет.
Әлеуметтік жұмыстың қағидаларын реттеуде мемлекеттің саясаты басты негіз
болып табылады. Қойылған мақсатқа жету үшін әлеуметтік технологияларды қарапайым
(арнайы мамандығы жоқ адамдарда жүргізген), күрделі (мамандықты қажет ететін) және
комплексті (бірнеше мамандықтарды қажет ететін) болып бөлінеді. Әлеуметтік
жұмыстың жалпы психологиясымен бірге (диагноз, экспертиза, болжау, көпшілікпен
байланыс) әлеуметтік жұмыстың нақты әдістері мен үлгілері іске асырылуы керек.
Гендерлік саясаттың негізгі қағидаттары Қазақстан Республикасының
Конституциясымен кепілдік берілген әйелдер мен ерлердің тең құқығы мен еркіндігін
белгілейді. Қазақстандағы гендерлік саясаттың міндеттеріне әйелдер мен ерлердің билік
құрылымдарында тең қатысуына қол жеткізу, экономикалық тәуелсіздіктің барлық тең
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету, өз бизнесін дамыту және қызмет бабында ілгерілеу,
отбасында құқықтар мен міндеттерді тең жүзеге асыру үшін жағдайлар жасау,
жыныстық белгісі бойынша зорлықтан еркін болу жатқызылады. 2000 жылғы
қыркүйекте өткен мыңжылдық саммитінде әлемнің көптеген елдерінің лидерлері
Біріккен Ұлттар Ұйымының Мыңжылдық Декларациясын қабылдады, оның сегіз
мақсатының бірі –гендерлік теңдікті қолдау болып айқындалған.
«Ер адамның» және «әйел адамның» бірдей мінез-құлық сипаты, іс-әрекет
сфералары да өз кезегінде маңызды болып табылады. Барлығыныңда өзіндік орны бар:
ана, әйел, әке, ұстаз, дәрігер, медбике және т.б. Адамның құндылығы тек
декларацияланған ұрандарда ғана емес, индивидтің қандай да бір сападағы еңбегін
шынайы қоғамдық өлшеммен бағалауында көрініс табуы қажет. Қазіргі біздің
қоғамымызда әйел мен ер адам болсын жеке тұлға ретінде қоғамның алға дамуына қарай
бірдей үлестерін қосуы тиіс.
Бұл орайда Қазақстан халқының, атап айтсақ, гендерлік дамуын және
ерекшеліктерін зерттеу мақсатында әлеуметтік жұмыстар жүргізілген. Жұмыс
барысында қоғамның гендерлік рөлдік ұстанымдары анықталды. Әйел – ана рөлімен
ғана шектеліп қоймай, еңбек ұжымында жұмыс істеп, өзінің кәсіби іс-әрекетіне көңіл
бөлетіндіктерін білдірген.
Қазіргі кездегі беделді ағылшын әлеуметтанушыларының бірі Э.Гидденс әйелдер
мен ер адамдардың мамандығы, іс-әрекет түрлері, мінез-құлық моделі, психологиялық
қасиеттерін анықтайтын биологиялық жынысы емес, әлеуметтік нормалар деп
түсіндіреді [4].
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Қазіргі кезеңнің ерекшелігі – адамгершілік, азаматтық т.б. қасиеттер сынға түсуде.
Біздің қоғамымыз жаңаруы үшін, адамдардың мінез-құлқы жаңаруы керек. Бүгінгі қоғам
адамы жан-жақты дамыған тұлға болуы керек. Экономикалық және әлеуметтік
табыстардың түп-төркіні моральдық және мәдениеттілік шарттарында жатыр. Әрбір
адамзат адамгершілігі жоғары болып, уақыт пен қоғам алдындағы жауапкершілігін жете
сезінуі керек. Мұндай қасиеттерді адам өз бойына еңбек, саяси, құқықтық, эстетикалық
ұлттық сана тәрбиесі арқылы ғана дамыта алады. Сол себепті де әлеуметтік жұмыс
барысында гендерлік ерекшеліктер немесе қоғамның тарихи даму барысында
қалыптасқан өз мүшелеріне, яғни адамдарға қоятын мәдени-әлеуметтік талаптары,
ұйғарымдары ел арасында «ер адам», «әйел адам», «ер мінезділік» сияқты жұптық
қасиеттерді қалыптастырады.
«Әйел – үйдің шырағы, еркек – үйдің тірегі» деп қабылдау ата-бабамыздан
жалғасып келе жатқан менталитет. Сондықтан да әр жыныс өкілдері өз істеріне осы
тұрғыдан да қарауы тиіс. Дүниеге ұрпақ әкелу кез келген әйел адамның басты парызы.
Ер адам ұрпағымен сипатталады. Осы қасиеттерді де ұмытпаған абзал. Кейінгі кездерде
ғалымдар адамның жынысынан, яғни биологиялық жынысынан гөрі жыныс иесінің
әлеуметтік қызметін сөз етуге бет алды. Бұл ретте белгілі бір мәдениет аясында ер
адаммен әйелге тән (еркектік, әйелдік) қалыптасқан тілде көрініс беретін мінез-құлық
(стереотип) ерекшеліктерін біліп, түюдің мәні зор.
Гендер әйел мен ердің әлеуметтік ортадағы, қоғамдағы (отбасы, саясат, мәдениет,
білім беру т.б.) орны мен рөлін анықтайды. Жалпы халықаралық гендерлік тәжірибе мен
стратегияларды зерттеу негізінде гендер ұғымы жеке даралықтан әлеуметтікмәдени
және саяси категорияға айналды.
Әлеуметтік жұмыстың мемлекеттік гендерлік саясат негізінде гендерлік теңдік
үшін қажетті шарттармен қамтамасыз ету міндеттері тұр. Гендерлік саясат өркениеттің
алға қойып отырған талаптарының бірі болғандықтан ғана емес, нәзік жандардың өз
мүмкіндіктерін ерлермен тең жүзеге асыра алатындығын дәлелдеу. Себебі, бұл –
соңымыздан еріп келе жатқан қыздарымыздың келешегі. Гендер тек әйелдерге қатысты
мәселе емес. Ол барлық проблемаларды жынысқа бөлмей, тең шешу дегенді білдіреді.
Гендерлік теңдікке кешенді қарау әйелдердің жеке гендерлік топ ретіндегі
сұраныстарына емес, гендерлік қатынастарға тұтас қарауға бағыттылығымен, әйелдер
мен ерлердің мүдделерін шешім қабылдау деңгейінде ұстануымен ерекшеленеді.
Гендерлік даму моделіне қарағанда мақсаттарды кеңінен қою гендерлік саясатты басты
қызмет түріне қосуға қатысты мемлекеттік орындарды нығайтуға бағытталған.
Қазақстанда гендерлік саясаттың тиімді дамуы үшін әлеуметтік жұмыс қоғамдық
саясаттың басқа бағыттарымен салыстырғанда әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары,
олардың гендерлік теңдік идеясын қолдауының маңыздылығына жағдай туғызу.
Гендердің субъектілері ретінде мемлекет пен ұйымдар ғана емес, индивидтер де болып
табылатынын атап өту керек. Г.Г.Соловьева ұсынғандай, тұлғаны негізгі субъекті
ретінде көру басты болып саналатын гендерлік саясатты қайта құру керек. Бұндай саясат
әйелдер құндылықтарын енгізуге мүмкіндік береді. Егер «гендерді бөлу» негізінен
тұлғааралық деңгейде жүзеге асырылса, онда оны мемлекет емес, нақты адамдар
атқарады [5].
Қазақстанда нарықтық экономиканың орнауы, мемлекеттік реттеудің маңызды
компоненті әлеуметтік жұмыстың анықталуына әкелді. Әлеуметтік жұмыстың негізгі
бағыттары: халыққа әлеуметтік көмек көрсетудегі әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін
құрастырудан тұрады. Қазақстан халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы
әлеуметтік жұмыстың, соның ішінде әлеуметтік жұмыстың жүзеге асырылуының
240

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті

Хабаршы №4 (52), 2014 ж.

көрсеткіші болып табылады. Қазақстан Республикасында әлеуметтік жұмысты
жетілдіріп, оны әрі қарай дамытуда көптеген мекемелер айналысады.
Қазіргі уақытта әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының айтарлықтай көп
болуы – отбасыларға, балаларға, жасы ұлғайған қарттарға, мүгедектерге әртүрлі
қызметтер түрін көрсету:
1. Әлеуметтік-медициналық;
2. Психологиялық-педагогикалық;
3. Әлеуметтік тұрмыстық.
Әлеуметтік жұмыста, басқа ғылымдағы тәрізді, жалпы айқындау әдістері анализ,
синтез, салыстыру, бақылау, эксперимент және т.б. қолданылады. Жалпы ғылыми
әдістермен бірге, әлеуметтік жұмыспен тығыз байланысты социология (анкета әдісі,
социометрия),
психология
(тест
әдісі),
педагогика
ғылымдар
әдістері
пайдаланылады.Осы әдістерден басқа әлеуметтік жұмыста клиентті тәрбиелеу әдістері
қолданылады.
Осындай
әдістерді:
қоғамдық-экономикалық,
психологияның
педагогикалық және ұйымдастыру-басқару әдістер түрлеріне бөлуге болады. Қоғамдықэкономикалық әдістер клиенттің қызығушылығы мен тұрмыс мұқтажын
қанағаттандыруға байланысты, яғни онда азық-түлік, зат, ақша, жеңілдік, ақшалай көмек
т.б. тәріздер беріледі. «Әлеумет» сөзі қазақ тілі сөздігінде «Адамдар қауымы» деп
түсіндірсе, яғни социология (лат. Satsiolist қоғам, жалпы) деген мағына білдіреді [6]. Ол
бірге өмір сүрген адамдардың тұрмысын, олардың қарым-қатынастарын және
формаларын, оның салаларын зерттейтін ғылымы. Белгілі үрдісінде бірге білім алып,
қоғамдық іс-шараларға қатысып, әлеуметтік тәжірибе жинақтап, «Әлеуметтану» үрдісіне
қатысады.
Әлеуметтік жұмыс қоғамдық мәселені тиімді жағынан шешіп, яғни қоғамға кері
әсерін тигізбейтіндей шешімдерді жүзеге асырады. Соның ішінде гендерлік мәселені
шешумен де айналысады.
Гендерлік саясатты дамытудың негізгі бағыты ретінде гендерлік білім беруді
дамыту қолға алынып жатыр. Гендерлік мәселені жоғары мектеп жүйесіне енгізу
ғылыми зерттеу салаларын кеңітіп қана қоймай, қалыптасқан гендерлік стереотиптерді
жеңіп, жыныстар арасындағы қарым-қатынастарға жаңа әлеуметтік, мәдени және
дүниетанымдық ұстанымдардың қалыптасуына ықпал етеді. Жалпы ТМД елдерінде
гендер ұғымы 1992 жылдан бастап қолданыла бастады. Қазіргі кезеңде оған бірнеше
тұрғыда анықтама беріледі:
- Гендер – жыныстың әлеуметтік құрылымы;
- Гендер – әлеуметтік институт;
- Гендер – үстем қарым-қатынас жүйесі ретінде;
- Гендер – әйелдер мен ерлердің қоғамдағы әлеуметтік мәні.
Осыған орай, жоғары оқу орындарында гендерлік білім беру мазмұны іріктеліп,
қазіргі кездегі ұл мен қыздардың бейнесі халықтың менталитетіне сай болуы
қадағалануы тиіс. Қазақстанда гендерлік саясаттың тиімді дамуы үшін қоғамдық
саясаттың басқа бағыттарымен салыстырғанда әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары,
олардың гендерлік теңдік идеясын қолдауы маңызды жағдай болып табылады.
Қорыта айтқанда, «гендер» терминінің анықтамасы шетелдерде де, отандық
әдебиеттерде де жоқ, дегенмен бұл түсінікті анализдеп және мазмұнын ашуда көптеген
зерттеушілермен қолданылды. Мысалы, психолог Н.И. Абубакирова «Гендер әлеуметтік
қарым-қатынасының көрінісі» [7]. Отандық зерттеушілердің феминистік О.Воронина
мен Т.Клименковтың ойынша «Гендер» термині жыныстардың нені білдіретінінде
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қолданылады, ол «белгілі бір» морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктерінің
жиынтығына, жыныстың биологиялық (Sex) жағына қарағанда әлеуметтік түсінік және
құбылыс. Басқаша айтқанда әйел немесе ер болу тіпті де мәнді емес, тек әйел немесе ер
аналогиясындағы адам болу. Бұл дегеніміз – адамға қай жыныс берілді, соған сәйкес
белгілі бір әлеуметтік мәдениетпен жүру дегенді білдіреді [8].
С. Айвазова «гендер» түсінігін талдай отыра, ол орыс тілінде аналогиялық термин
болғандықтан бұл түсінікті «жыныстардың әлеуметтік қатынасы» немесе «әлеуметтік
ұйымдастырылған рөлдердің» ерлерге және әйелдерге бөліп бекіткен сияқты мәнді
фразалармен аударады.
Әлеуметтік жұмыс пен гендерлік мәселе бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі,
«әлеуметтік жұмыс» түсінігінің түп төркіні «әлеуметтану» ғылымынан шығып тұр. Ал
әлеуметтану – қоғам туралы ілім дегенді білдіреді. Яғни қоғамда және адамдар арасында
не болып жатқанын, әлеуметтік өзгерістердің қалай жүзеге асырылатынын білуге
мүмкіндік береді. Қоғамдық мәселелерді айқын түсіне отырып саналы түрде алға басуға
жәрдемдеседі. Олай болса, қоғамда болып жатқан әлеуметтік мәселелер әлеуметтік
жұмыс барысында реттеліп, өзінің оңтайлы шешімін тауып отырады. Әлеуметтік
құбылыстарды, нақтылы әлеуметтік жағдайды талдап, бағалай білу, әлеуметтік
проблемаларды тиімді шешудің жолдары мен тәсілдерін білікті түрде анықтауда
әлеуметтік жұмыстың алар орны орасан зор. Қазақстандағы гендерлік мәселе әлеуметтік
жұмыстың арақатынасы әйелдер мен ерлердің әлеуметтік сипаты мен мәртебелерінің
ұқсастығы мен айырмашылығының әлеуметтік механизмдерін зерттеуге бағытталған.
Қоғамның мүддесін, болжам нәтижелерін түсіне отырып саналы түрде алға басуға әсер
етеді.
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This article discusses the ratios between of the issues of gender and social work in
Kazakhstan.
Keywords: gender problem, equality, gender policy, social work.

UDK 316.8 811 111
0-57
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Annotation: The author analyzed the ways of preventing and reasons of dissension in
family, disagreement of spouses, divorce in this article.
Keywords: a family policy, state, a qualitative-quantitative development, the development
of the social state in Kazakhstan, a social situation, ethnoorganic.
Decrease of the role of family’s value, the increase of the number of divorce, which is the
unknown phenomena in the family influence on the development of the country. Nowadays
among the moral crises the divorce of the young families as one of the unpleasant situations can
be specially pointed as «global moral problems». Marriage life is a conferred objective
principle based on the space regularities, whose basic meaning functions as a support of
generations’ interrelatedness and a qualitative-quantitative development, for continuing today’s
humanity existence. Getting divorced by having avoided the responsibility can finally lead to
the global responsibilities in the world [1].
Divorce is an official destruction of the marriage. Nowadays through the world paying
more attention for the problems of family is due to the increase of number of divorce. In the
conditions of society’s changes in our country the following reasons were influenced on the
level of divorce: women’s professional development, the loss of religion’s power, the increase
of people’s knowledge and general culture, as a result the increase of requirements for the
marriage, the weakness of the rights according to the divorce, the change of the intimate moral.
The process of development of large manufacture and accordingly peoples movement from city
to town, and also weakened the nuclearization of relatives’ relations and a social regulation of
couples’ actions. From this point of view, especially, the opportunities of families with the
children going for the kindergarten are limited in relations with their friends [2].
The another reason of controversies in families is the increase of couple’s divorce, the
decrease of birth, the increase of problematic family’s number, the increase of defective and
single parent families. In 90s the decrease of general ratio of marriage, which means the
number of marriage per 1000 people from 9.8% in 1991 decreased till 5.8% in 1999. The
number of annual marriage decreased for 3 times and on contrary the level of divorce has been
saved, each one of the three marriages had divorced. The number of unmarried women’s birth
increased. It is due to the increase of marriages hadn’t been signed or are living together before
the wedding. If in 1990 the number of children from unregistered marriages was 13.2 %, in
1997 this data increased till 21%. This process is noticed equally in both cities, villages [3].
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We can classify the reasons of divorce into three groups. The first group is household
conditions, it is a house, the inability of one of the couple’s in housing deals, or lack of material
conditions, and from here will began the disputes between them. Precisely, here we can
mention about the disappearance of love feelings, the rudeness in family, one of the couples’
illness, jealousness, distrust to each other. One of the beginner reasons here can be the couples’
rudeness and un respect. Women get divorce according to the following reasons as, when their
husbands get a dipsomaniac, behave themselves bad, beat them, scare them and etc.
For men when woman show a rudeness, it is usually has another meaning. At first, it is
not respect their husband, not to believe to his ability, not pay attention for their interest, not to
show an interest for their achievements and failures in industry or in their professional career,
to dust down, to pretend as helping little, not respect her husband’s friends and etc. The
beginner reasons are directly interconnected with such their different points of view, the
discrepancy of ideas. It is very important for men in comparing with women. The reasons of the
third group are consisted of the external problems, which mean to be unfaithful, having a
thought of remarrying or the existence of a new feeling, and the influence of their parents or
other people.
The reasons of the third group are interconnected with each other. For instance, being
unfaithful can be because of the one of the couple’s little attention, and fighting in family can
be distributed according the above mentioned reasons.
People react to the divorce differently in accordance with their nature. According to the
researches and assessments of scientists, the widely distributed reasons of divorce are the
decrease of the labor division, the increase possibilities of nerve systems, having a
psychological change.
So, an instability of a marriage is a vexed problem for both couples who want to get
marry and divorced couples. We can’t consider the divorce only as a negative process.
Because, each person’s freedom is a way of supporting the social weakness in family-marriage
relationships, and also it is an achievement for saving their moral bases. Of course, it is not
good to overuse the freedom after getting the divorce. Because, if people get divorce because of
the definite reasons, in this situation we shouldn’t blame them.
Each person usually solve their family problems himself. If they want to have a strong
family, the love, understanding each other and patience must be the bases of the family. It is
better to understand each other at first for couples instead of going away because of
unimportant reasons [4].
The next important aspect of the divorce is its aftermaths. In general, The problems of
divorce haven’t investigated enough, yet. But, according to the present, foreign information we
can classify the aftermaths of the divorce into three independent groups: for the spouses,
children and society.
If we consider the divorce’s aftermath for spouses, it has a closely connection with such
kind of society’s disadvantageous phenomena as the hurting impressions of the pre-divorce
time, the different influence of the divorce according to their sex of the spouses, to become
alcoholic, psychological changings, committing a suicide etc.
The second group is not the exact influence of the parents on their children, but continues
disagreements between spouses before or after the divorce and also, its type and duration is an
important factor. In exception with this, the readiness of the children for their divorce,
children’s age, sex, the sex of the parents after their divorce and many other factors can be
important, too.
For society the aftermath of the divorce is connected with two important functions such
as reproductive and upbringing. The divorced spouses don’t get marry again [5].
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Measuring the basic reasons of the divorce can lead for preventing this kind of situations.
Because, it is hard even to remember what kind of great disaster can it bring to us. Only one
example: you can predict future country’s description of moral ability, if the number of boys
and girls without a father or mother, from the divorced family and who had survived from
depressions form psychological point of view, and were up brought aggressively for somebody.
Their ways of upbringing their generation, their unmind depression transformed to second,
third generation can influence badly on their organic unit and on ethnoorganic units [6].
In conclusion, if the disagreements in the family, the spouses’ disagreement can find a
support from spiritual, moral, social- economic support part, the social situation of Kazakh
families will be good. We can prevent the disagreements, if we make good conditions for
young families, for families who work for public government. We should develop young
families’ general potential culture. So, the financial, cultural pedagogic, psychological help,
and also making a condition for improving parent’s responsibility in upbringing the children
are the main important state deals. That is why, protection of the children and mother, the law
about family in Kazakhstan should be improved. If we want to create a national state, a strong
society, we should put the role of the family in the first place.
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Автор в этой статье рассматривает проблемы, которые зарождаются в современной
семье, предложил обсудить причины разногласии, разводов, показать профилактику и
преодоление указанных проблем.
Ключевые слова: семейная политика, государства, семейно-демографическая
политика, социальная государства, социальные проблемы, развод, этноорганика,
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It is better to mention about the content and meaning of the state, before investigating a
social state as a main mechanism of the social policy. The word state is a complex and ancient
terminology as the state itself. The word state is used in two meanings: in widely meaning it
corresponds to the words «people», «society», «nation» by meaning the organization of a big
social group, in a limited meaning it matches with the words «government», «authority» by
meaning managing structure, the collection of the state apparatus.
It is necessary to distinguish the indications of the social state in order to define the
meaning of it. The first indication consists of a juridical nature implementing the social policy,
state’s obligation to control and direct the social processes, the second is a formation of a social
insurance system, the third is budget –social payments, the fourth is a presence of a state
system providing social ensure, job and state protect, the fifth is a state’s support of every
citizen, the sixth is to increase a responsibility for high degree of their citizens’ position [1].
In the mid of XIX century the role of state’s social functions were high, that the theory of
social regulations of the state’s social importance and state development were not enough and it
was necessary to appoint the new qualification of the social attributive state. This appointment
in the science was a terminology «a social state» entered by Lorenz von Shtein in 1850 [2]. He
pointed that «the basic meaning of the social state is that, the social state must teach their
citizens for economic and social development, because the development of the first should be a
condition for the second» [1]. In 80th of XIX century in Germany was appeared another word
«a state benefit» being explained as the state policy was directed to the improvement of
citizen’s living level along with the word «a social state». At that time both those words had the
same meaning and didn’t compete with each other. Their main purpose was to give a social
right to the people and a social responsibility to the state [2].
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One of the basic purposes of reforms of Republic of Kazakhstan is to form a social state.
It is stated in the law of Republic of Kazakhstan that «it was developed as a democratic,
secular, legal and social state, its main wealth is the people and their life, rights and freedom»
[3]. Of course, the main principle of the social state is to keep a social policy and the main
function is to protect a social save, too. As was appointed in the Constitution, a social state
should lead a social policy in order to support the citizen’s or family’s benefit if they are
unemployed, invalid, old and alone. Theoretically, our country’s declaration as a social state,
paying more attention for the social-economic development define that, there is paid more
attention for the support of peoples’ high standard of living. Also, there is not less opinion
about that, the direction of the state’s social policy to the peoples living level is lead through
citizens’ action, how do they behave themselves.
So, the formation of the social state is a complex process. Famous scientist
R.A.Absattarov by stating in the following way «the main idea of the social state is to develop
the social life from the political and legal part on the basis of humanism principals, to activate a
complex function, to make good conditions for the development of the citizen society»
classified the functions of the social state in the following way: «a social insurance; supporting
the opportunities of protecting an education and health; supporting the human’s rights; a social
welfare; decreasing the social inequality, supporting with labor; to show a social function, to
hold a state policy» [1].
The purposes of the social state are to make condition for the peace and friendship in a
society, to develop the social partnership institutions, to give a guarantee to protect from life
threatening and for paying the fitting salary for the workers. The main purpose in the formation
of a such social state is a divisibility of political and economic power. Of course, it will be
connected with the possession’s variety.
Social state is a democratic state holding an active and strong policy directed to increase
of peoples’ living level and reclining to a wide social basis, to the protection of peoples’ rights
and freedom, to provide with modern health conditions, to the formation of the educational
system, to support the weak groups of the society, to prevent the social strike, to a peaceful
regulation.
There was formed the main institutions of a social state government system in
Kazakhstan. They can be divided into three groups according to N.K. Kaliev: the first are the
institutions regulating the social problems along with the unsocial obligations with their general
competitiveness (Ministries, agencies, local authorities); the second are the state institutions as
Parliament( social-cultural development Commitees), Government(labor and peoples’ social
protection, Education, Health and other Ministries and agencies), local authorities, whose
functions specialized in a specific social sphere, the third are the organizations and socialpolitical groups: labor unions, political parties, different social unions and arbitrary
organizations. They are called «the third sector» in western countries. Developing namely the
functions of this sector, to increase their role in solving the social problems is one of the main
social factors in strengthening the position of the social state [4].
Kazakhstan reached a lot of achievements in the sphere of social policy at the beginning
of the independence. Here we can point to that, the salary were increased each year, pensions
and scholarships were increased, the level of unemployment were declined, the social support
of the people with low living level, the increase of the health insurance and etc. President of the
Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbaev pays a special attention for a social policy in his
annual Message. The evidence of it can be the Message of the president in 2014, too. For
instance, the sayings «The main program of developing the social sphere till 2050 is shown in
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exact indicative numbers. We should increase the volume of the IGP till 4.5 times per person,
which is from 13 thousand dollars till 60 thousand dollars. The people with average level of
living must be the most part of the total calculations. According to the global process of the
urbanization the number of people living in towns should be increased from 55 per cent till 70
per cent… The stabilization of healthy lifestyle, the development of the medicine will increase
Kazakhstan peoples living duration» are the main conditions in the formation of the social state
[5]. The problem of the social policy in Kazakhstan is the positions of the people and
individuals, social positions. The person whose social situation is bad can’t be free. if they can
find a social support from the authority, they will have a good social condition. Among them if
the positions of the pensioners, students’ society, budget workers are increased, in this way the
role of the social policy will be increased [6].
In conclusion, a social state is a state where is made a condition for getting a necessary
education, for using a free qualitative medicine, for ensuring all ability people with work, for
keeping an environment ecologically clean, in other words where the policy is directed for the
solving of the social problems. Its social policy is to satisfy the needs of the weak group of the
society, older people, invalids, mothers, children, youths, families with many children and
disadvantaged. If the problem of improving peoples’ position is high, only in this way the
efficiency of a social state will be increased.
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Әлеуметтік мемлекет: әлеуметтік саясаттың негізгі механизмі ретінде
Автор мақалада әлеуметтік саясаттың басты механизмі ретінде әлеуметтік
мемлекеттің анықтамасын жан-жақты қарастырған. Сонымен қатар, Қазақстан
Республикасындағы әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуы мен даму мәселесіне де баса
назар аударған.
Түйін сөздер: мемлекет, әлеуметтік саясат, Қазақстандағы әлеуметтік саясатты
жақсарту мәселесі, әлеуметтік жағдай.
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Социальная государства: как основной механизм социальной политики
Автор в статье всесторонне раскрывает определение «социальное государство», как
основной механизм социальной политики государства. Также, рассматривает проблемы
становления и развития социального государства в Республике Казахстан.
Ключевые слова: государства, социальная политика, улучшение состояние
социальной политики Республики Казахстан, социальные проблемы.

ӘОЖ 316.36:314(574)
ОТБАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ТАНЫМ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
М. С. Туленова, магистрант
(Алматы қ.,Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті)
Аңдатпа: Мақалада отбасындағы әлеуметтік қарама-қайшылықтарды шешу
жолдары талданған. Әлеуметтік ортаның адамдармен қарым-қатынасындағы даму
динамикасы зерттелген. Автор жеке тұлғаның әлеуметтану процесіне отбасының
қайшылықты ықпалы бар екендігін зерттеген.
Түйін сөздер: Отбасы, әлеуметтану, отбасы саясаты, қоғам, адам, заң, қазіргі кезең,
әлеуметтік орта, жаһандану, саяси өзгеріс, мемлекет, субъект.
Отбасы – қоғамның әлеуметтік бір саласы, адам баласының түп қазығы, алтын
ұясы. Энциклопедиялық сөздіктерге жүгінсек, отбасының теориялық түрде берілген
анықтамасы: «мүшелері тұрмыстық бірлігімен, өзара көмегіменен моральдық және
құқықтық жауапкершілікпен байланысқан некеге немесе туысқандыққа негізделген
шағын топ» деген анықтама берілген. Кез келген адамның субъект ретінде қалыптасуына
отбасының ықпалы ерекше. Қоғамда отбасы маңызды рөл атқаратындықтан әр мемлекет
өз елінің отбасы саясатын қалыптастыруда. Тәуелсіз Қазақстан әлеуметтік құқықтық
мемлекет болғандықтан отбасы саясатының әлеуметтік мазмұнын ашып қарастыру
бүгінде әлеуметтану ғылымында өзекті мәселелердің бірі болып отыр [1]. Отбасы
саясаты кез келген мемлекеттің әлеуметтік саясатының ажырамас құрамдас бір бөлігі
болып табылады. Әлеуметтік орта адамдар тартылған қоғамдық қарым-қатынастармен
тұрақты байланыста болатын, олардың қалыптасуы, тіршілік етуі, дамуы және ісәрекеттерінің қоғамдық жағдайларын қамтитын адамның қоршаған әлеуметтік әлемі.
Қазіргі кезеңде еліміздің алдыменен экономика, одан кейін саясат деген даму
қағидаттарынан кейін әлеуметтік мәселелерді шешудің қажеттілігі алдыңғы орынға
шығып отыр.
Бүгінде отбасының қоғамдағы орны мен рөлі, жеке тұлғаның қалыптасуындағы
ықпалы жете зерттелуі тиіс. Алайда қазіргі күні отбасының адам өміріндегі орны, қоғам
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дамуына тигізетін әсері толыққанды анықталмай отыр. Осы мақсатта бұл мәселеге
әлеуметтанулық тұрғыдан зерттеу жүргізіліп, оның практикалық жақтары
тұжырымдалуы тиіс. Отбасын құру – ата-анасының алдында ғана емес, қоғамның
алдында екі адамға үлкен жауапкершілік жүктейді. Ол бір уақытта қоғамның басқа да
институттарыменен және барлық қоғамдық қызмет салаларыменен тығыз байланыста
өмір сүреді.
Саяси әлеуметтану ең алдыменен отбасы арқылы жүзеге асырылады. Отбасы
арқылы әрбір индивид тәрбие, үлгі-өнеге алады, жеке құндылықтарды өз бойында
қалыптастырады. Халықтың ұдайы өндіріс жүйесі жөніндегі көзқарасы бойынша отбасы
әлеуметтік саясаттың бастапқы буыны болып есептелінетін болғандықтан қоғам дамыған
әлеуметтік қарама-қайшылықтары жоқ қоғамда отбасы да жақсы қалыптасып
өркендейтіні белгілі. Адамның жанұясыз өмір сүруі барлық қоғамдық мән мен
ұстанымдардың айырылуына әкеп соқтырады. Егер отбасы өз дамуынан артта қалса,
қоғам да артта қалады. Жаһандану жағдайындағы көптеген өзгерістер мен жаңалықтар
еліміздің отбасы саясатының да түбегейлі өзгеруіне өз әсерін тигізді. Отбасы – өзі бір
қайнап жатқан әлем. Өзіндік көкейкесті мәселелері, түйінін тарқатуды талап ететін
толғақты мәселелері бір адамға жетерлік.
Тарихи деректерге сүйенетін болсақ, отбасының қалыптасқан тарихы б.з.б. он
тоғызыншы ғасырдағы Рилз және Ле Пле ғалымдары зерттеп, сол кезден бастап пайда
болған. Отбасы әлеуметтануы дегеніміз толық отбасы, туыстық және неке
қатынастарына негізделген адамдардың шағын тобы. Ерлі-зайыпты адамдардың
арасындағы қатынастар: некелесу, үйлену, тұрмысқа шығу, алуан түрлі тәртіп
бұзушыларға қарсы қолданылатын жазалау шараларының жиынтығы арқылы реттеліп
отырады. Бұл некелесу ұйымы еркек пен әйелдің арасындағы қарым-қатынастарды
реттеп отырудың әлеуметтік ережелерінің, олардың арасындағы міндет пен құқықтың
жиынтығын белгілейді [2]. Отбасы қатынастарындағы мәнді құндылықтар мен
ережелердің бөлініп отыруы, сонымен қатар ресмилікке жатпайтын ережелерді
бұзушылыққа еліміздің түкпір-түкпірлерінде, әрбір аймағында кездесіп қалады.
Бұлардың көбі салт-дәстүрлерге, олардың кейбірі діни наным айырмашылықтарына,
көзқарастарға байланысты болып келеді. Отбасының әлеуметтік институт ретінде
қоғамның дамуы мен өзгеруіне, оның қажеттілігіне, мұң-мұқтажына, талап-тілегіне
байланысты өзгеріп отырады. Отбасын әлеуметтік институт ретінде зерттеудегі талдау
оның қандай мәселелеріне көңіл аударуды анықтап береді, қоғамның некелік
қатынастарға, тұрмыс-салтына қарай әсер ететінін, әртүрлі әлеуметтік, саясиэкономикалық жағдайларда отбасы ережелері мен бағалы құндылықтары қалай
ерекшеленіп отырады, отбасындағы тәртіп әлеуметтік тұрғыдан қалай реттеліп
отыратынын айтуға болады. Отбасы мүшелерінің арасындағы қарама-қайшылықтарды
шешу жолдарын қарастыру.
Көптеген зерттеулер тірлік пен жұмыстың арасындағы өзара қатынастарды және
ұсақ отбасылық қарым-қатынастардың ірі әлеуметтік және экономикалық өзгерістерге
қандай ықпал ететіндігін көрсетеді. Отбасы әлеуметтануы өмірлік цикл келешегінің
мәселелерін қамтып, түрлі отбасыларының арасындағы қарым-қатынасты некеге
тұрғаннан бастап қартайғанға дейінгі аралықтағы кезеңдерді зерттейді. Отбасы
әлеуметтануының практикалық саясат мәселелерімен тығыз ұштасқандығын көруге
болады. Отбасы – қоғамның ажырамас бір бөлігі, кез келген адамның қалыптасуы мен
дамуына отбасының ықпалы ерекше. Мемлекет тарапынан отбасы саясатын
қалыптастыру, отбасын әлеуметтік қолдау, тағы да басқа мәселелерге мән беріп,
қоғамның ажырамас бір бөлігі отбасы институтын теориялық және практикалық
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тұрғыдан қарастыратын уақыт жетті. Соңғы мәліметтерге сүйенетін болсақ, жас
отбасылардың ажырасу фактісі көбейіп барады, осыған тосқауыл қою керек.
Ең алдыменен жастарға отбасын құрудың мәні менен мазмұнын екі адамға
жүктелетін жауапкершілік туралы, алдында кездесетін қиындықтар туралы, оны жеңудің
жолдары туралы дәрістер өткізу де басты міндеттердің бірі. Мемлекет тарапынан жас
отбасын қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын қабылдау, 40 жыл, 50 жыл отасқан апааталарымызды үлгі ретінде дәріптеу, көпбалалы отбасын үлгі-өнеге ретінде көрсету,
мерзімді баспасөзден, телеэкраннан көрсету әлі де болса ақсап тұр. Ерекше әлеуметтік
құбылыс ретінде қазақстандық отбасы көпұлтты қоғам құрылымының барлық
сфераларыменен диалектикалық бірлікте. Отбасының жағдайы оның ішкі процестері
және тенденциялары экономикада, мәдениетте, әлеуметтік, ұлттық қатынастарда болып
жатқан өзгерістерменен анықталады. Тәуелсіз Қазақстанның алдына қойған
стратегиялық міндеттерінің бірі – егеменді мемлекет ретінде қалыптастыру және
өркендету болып табылады. Осы саланы зерттеу және оның тұжырымдарын,
практикалық тұрғыдан маңыздылығын айқындау, оны жастарға тарату да басты
талаптардың бірі болып табылады. Қоғамдағы саяси тұрақтылықтың мығымдылығы
демографиялық саясат проблемаларын дер кезінде шешуге, отбасының дұрыс
қалыптасуына әсер етсе, әлеуметтік-экономикалық қолдаудың болуы отбасының
аяғынан нық тұруына өз көмегін тигізеді. Мұның ішіне барлық тұрмыстық мәселелер
кіреді: тұрғын үй, баспана, жалақы, балабақша, азық-түлік, киім-кешек, транспорт,
несие, үй шаруасы тағы да басқа күнделікті күйбең тіршілік қам-қаракеті – осының
барлығы кіреді. Отбасының өзіндік әлеуметтік ерекшеліктері бар. Отбасының әлеуметтік
таным ерекшеліктері қазіргі кезеңде өте өзекті.
Отбасы дамуының жаңа заңдылықтары мен негізгі тенденцияларының пайда болуы
қазіргі кезеңдегі отбасы менен қоғамның өзара қарым-қатынасының негізгі бағыттарын
анықтауға мүмкіндік береді. Егер де мемлекет халықтың болашағын жарқын етуге
ұмтылатын болса, онда ең алдыменен қоғамның ажырамас бір бөлігі – отбасының жайжапсары қарастырылуы тиіс. Отбасының тұрақты болуы үшін қоғамның болашақ
азаматтарын тәрбиелеудегі жанұяға мемлекет тарапынан қолдау күшті болуы тиіс.
Әлеуметтік институттармен бірге мемлекет отбасы бағдарламаларын қабылдап, оны
кезең-кезеңмен жүзеге асырып, қабылданған бағдарламалар сарапқа түсіп, оның әлсіз
және күшті жақтарын айқындап көрсетіп, әрі қарай дамытудың жолдарын көрсетіп
отыруы шарт.
Мемлекеттік отбасы саясаты – тек мемлекеттің көмегін ғана емес, сонымен қатар
әртүрлі өлшемдердің барлық сүйемелдеуінің кешені [3]. Отбасы саясатының мақсаты
неке және отбасы институтын нығайту демографиялық саясаттың мақсаты – тууды
көбейту болып табылады. Кез келген отбасындағы тұрмыстық мәселелерді шешу –
отбасыңа әлеуметтік көмек көрсету болып табылады. Қазіргі қоғамтанушы ғылымдар
алдында, оның ішінде әлеуметтанушылар алдында отбасын зерттеу нысаны етіп алып,
проблемаларды кешенді түрде зерттеулері қажет. Қоғамдағы тұрақтылықтың сақталуы,
демографиялық саясат проблемаларын дер кезінде шешу қоғамдағы әйелдердің орнына
да байланысты. Сондықтан да қазақ елінің мәңгілік ел болуы отбасы саясатыменен
тығыз байланысты. Қазіргі отбасы қоғамның ажырамас бір бөлшегі, отбасын қоғамнан
жеке дара алып қарау мүмкін емес. Отбасы саясатының мемлекетте дұрыс жолға
қойылуы еліміздегі демографиялық өсудің негізгі алғышарттарының бірі. Халық
санының өсуі балалар санының өсуіменен тікелей байланысты, ал балалар отбасында
дүниеге келеді. Қазақ елінің мықты азаматы өз Отанын қорғайтын, сүйетін патриот тек
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қана жақсы отбасында өсіп ержетеді. Мұндай мәселелер бір алып қарағанда ұсақ-түйек
болып көрінгеніменен нағыз отбасының өзекті әлеуметтік мәселелері болып табылады.
Осындай қордаланып қалған мәселелердің түйінін тарқатудың бір жолы – отбасы
әлеуметтануының танымдық жақтарын зерттеп, практикалық ұсыныстар беру. Қазіргі
кезеңде Қазақстанның саяси-экономикалық өмірін қайтадан қалыптастырып, дұрыс
жолға қоюдың басты көрінісі – жанұя өмірін көтерумен, оның тағдырыменен тікелей
байланысты. Осындай мәселелерді шешудің үлкен бір тармағы отбасы мәселесіне
тіреледі.
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Особенности социологического познания семейной политики
Статья освещает деятельность семьи, как главный институт общества. И указаны
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