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ПЕДАГОГИКА  ҒЫЛЫМДАРЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Абильдаева К.М.
1
, Амангельдина Ж.

1 

1
Баишев Университет 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «СТЕПЬ» В ЛИРИКЕ 

КАЗАХСТАНСКИХ ПОЭТОВ 

 

Аннотация 

В статье показано, что в произведениях казахстанских писателей концепт 

Степь представлен как один из доминантных. Степь для казахов – живое 

существо, способное думать, дышать, жить своей жизнью, протестовать, у нее 

есть свои обычаи и традиции; родная земля, взрастившая и всегда готовая дать 

приют. 

Ключевые слова: степь, казах, казахстанские поэты, родная земля, родина, 

свобода, природа, плодородная земля, пустыня, степи и горы, дорога, народ, 

мать. 

 

В произведениях казахстанских писателей концепт «степь» представлен 

как один из доминантных. Понятно, что это обусловлено географическими, 

климатическими условиями проживания казахского народа, особенностями 

материально-духовной культуры, системой ценностей в социуме. Для казахов 

степь – это их «месторазвитие» (по П.А. Савицкому), казахи слились со 

степью, идеально подходящей для кочевничества. «Кочевой степняк ест, пьет и 

одевается скотом, – писал Ш. Валиханов, – для него скот дороже своего 

спокойствия. Первое приветствие киргиза, как известно, начинается фразой: 

«Здоров ли твой скот и твое семейство?». Эта забота, с которой наперед 

осведомляется о скоте, характеризует более, нежели целые страницы 

(описаний)» [1, с. 28].  

Одним из основных смыслов слова степь в евразийской культуре является 

«родная земля», взрастившая и всегда готовая дать приют. 

Степь для казахов – живое существо, способное думать, дышать, жить 

своей жизнью, протестовать, у нее есть свои обычаи и традиции. Эпитет 

степной в словосочетаниях степной мудрец, степной батыр, степная красавица 

несет ярко выраженную положительную окраску, ср. также: степные кони – 

самые выносливые, степные гончие – самые быстрые, степные орлы – самые 

зоркие и самые лучшие охотники и т.д.  

Степь благодаря своей бескрайности стала символом свободы, попадая в 

степь, человек освобождается от повседневной суеты, условностей, 
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ограничений, ср.: Широко раскинулась степь – вольно здесь дышится не только 

казахам, но и казакам («Время»). 

Изучение лингвокультурной специфики национально-маркированного 

концепта «дала» позволило обозначить казахский этнос и билингвальное 

сообщество как две страты изучения лингвокультуремы. Фонд пословиц и 

поговорок казахского народа отражает коллективный взгляд на культурно 

значимый концепт. Лингвокультурема «дала» широко представлена в устном 

фольклоре казахского народа. В пословицах преобладают различные значения 

национально-маркированного концепта (отан „родина‟, ел „страна‟, жер 

„земля‟, ауыл „деревня‟, дала „степь‟).  

Отдельный интерес представляет изучение лингвокультуремы с позиции 

билингвального сообщества, которое репрезентирует реакции, отражающие 

личностно-обобщенный взгляд коллектива. При этом в качестве 

представителей билингвального сообщества выступают казахские писатели, 

пишущие на русском и казахском языках. Лингвокультурема «дала» 

наполняется различными смыслами в зависимости от индивидуального 

мировосприятия художника. Так, в лирических произведениях современного 

казахского поэта Олжаса Сулейменова Степь интерпретируется как родная 

земля, родной край («Его тянет в сухие степи…; Я поеду к себе на родину…»), 

где пространство представляют степи и горы как единое целое («Возвысить 

степь, не унижая горы…»). Поэт использует казахские вкрапления в русском 

лирическом произведении с целью выделения семантических составляющих 

лингвокультуремы «дала» и использования в качестве средств художественной 

выразительности казахского языка. Национально-маркированный концепт 

наделен пространственными характеристиками «круглая степь», «широта 

степи». [2, с. 174-178] Осмысление лингвокультуремы «дала» в казахской 

литературе на казахском языке происходит с помощью различных значений. 

Так, в лирических произведениях Г. Мусрепова национально-маркированный 

концепт репрезентирован в значении «плодородная земля» («Біздің дала – бай 

дала...» – „Наша степь – богатая степь…‟); в стихотворении Н. Алимкулова 

лингвокультурема «дала» представлена не только образами природы, 

необъятных степей, рек, озер и гор, но и передает психологическое состояние 

человека («Бір ӛзіндей кең болайын...» – „Душа моя будет широка как 

степь…‟); в творчестве писателя Ж. Жабаева «дала» представлена в значении 

совокупность людей, народа («Жас отызға келгенде, / Даланың тҥрі ӛзгерді, / 

Ӛзгергенін кӛз кӛрді...» – „Когда исполнится 30 лет, / Изменится облик степи, / 

Изменившееся увидит просвет...‟) [3, с. 74-83] 

Образ степи получил наиболее яркое воплощение в эпической поэме И. 

Жансугурова «Дала». Ключевым семантическим значением лингвокультуремы 

в первой части поэмы «Арнау» „Посвящение‟ является образ степи-матери 

(«...Ен далам – анам, мен – балаң» – „…Ты мать мне, я – кровный твой сын!‟). 

Во второй части поэмы «Таңда» „Рассвет‟ «дала» выступает как единый образ 

окружающей среды, которую наполняют озера, реки, горы, леса («Терісінен, 

оңынан, / Таудан, қҧздан, даладан, / Келді дауыс алыстан…» – „С юга, с севера 
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они,/ С гор, что тучам лишь сродни, / Гонит ветер кочевой, / Древней степи 

голоса‟). В заключительной части «Ақтабан» „Джунгарское нашествие‟ И. 

Жансугуров придал образу степи историческую значимость, заключающуюся 

в том, что именно в степи происходили захватнические войны, джунгарское 

нашествие. При этом поэт олицетворяет степь, которая помнит историю 

казахского народа, скорбит и ужасается жестокости людей («Азан-қазан қыр 

ҥркіп, / Кімдер қалмай далада, / Талай кӛшті Сыр жҧтып, / Ауғын болды 

ақтабан» – „Содрогалась степь, и кругом / Все, вопя, бежало бегом. / Караваны 

шли к Сыр-Дарье / И тонули с людьми и добром. / Акта- бан! Что тебя 

страшней?‟) [4]. 

Таким образом, в казахской поэзии лингвокультурема «дала» многозначна: 

она, во-первых, представлена в различных значениях Родина, земля, природа, 

плодородная земля, пустыня, степи и горы, дорога, народ, мать, окружающая 

среда; во-вторых, наделена пространственными характеристиками: круглая 

плоскость, голая равнина, широта степи, бескрайняя степь; в-третьих, передает 

психологическое состояние человека: равнодушие, широта души; в-четвертых, 

отражает историю казахского народа: джунгарское нашествие. 

Ж. Нуркенов - писатель второй половины XX века, когда от первозданной 

степи, перепаханной «целиной», мало что осталось. И у него находим буйство 

красок, но оно скорее передаѐт состояние лирического героя или других 

персонажей: 

В закате горизонт расплавится... Где закат на отмели прижат, 

Полыхнули пламенем осины...(«Иртыш») [5]. 

Или в стихотворении «Память детства», где мальчишек «гоняла осень... в 

набеги: катать арбузы по траве»: Рожь... Пшеница... Элеватор. Маяком 

комбайнов. В ряд машины...(«Мой сверстник»). [5] 

Это, собственно, уже не степь, а возделанное человеком поле. Здесь то же 

изобилие и тот же цвет степного урожая, но не от дикой природы, а как 

следствие труда человека - на этом концентрирует наше внимание поэт: «на 

токах под звездопадом течѐт река янтарных зѐрен». Или: 

Когда комбайны караваном 

Разбудят степь разноголосьем, 

Нарежет осень с каравая 

Тяжѐлых гнущихся колосьев («Хлеб») [5] 

В стихотворении Ж. Нуркенова «Степь» как только «заря зардела на 

ветру» - «проснулись кюи и от струн над степью кинулись в полѐт» вслед за 

«плывущим в синеву» рассветом. Его степь с пробуждением солнца вся 

наполняется музыкой. И как «караторгай» (жаворонок), «ссыпая трель 

неимоверную», всѐ «выше, выше к солнцу рвѐтся», так и поэт понимает, что 

для него «нету музыки без солнца», и эту уверенность вселяет в него степь: «Я 

степь люблю. Я здесь уверовал, что нету музыки без солнца!» («Степь») [5] 

Чутко сердце русского певца Павла Васильева, многие строки которого 

навеяны родной Степью. С сыновьей нежностью написанных строк  

«Родительница Степь»: Родительница степь, прими мою, 
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 Окрашенную сердца жаркой кровью, 

 Степную песнь! Склонившись к изголовью 

 Всех трав твоих, одну тебя пою! 

 К певучему я обращаюсь звуку, 

 Его не потускнеет серебро, 

 Так вкладывай, о степь, в сыновью руку 

  Кривое ястребиное перо. [6, с. 25] 

Степь становится отправной точкой обоих поэтов, и Муза их - степная. 

«Родительницей» называет П. Васильев степь, отдавая ей свою «степную 

песнь», «окрашенную сердца жаркой кровью». Степь для него - живая 

собеседница (риторическое обращение в начале стихотворения): «Родительница 

степь, прими мою... степную песнь» - олицетворяет образ матери. Эти строки 

созвучны со строками казахского поэта И. Жансугурова: 

И сердце, и песню тебе 

Считаю за счастье отдать, 

Большая советская степь! 

Просторов твоих не обьять... 

Родился я, рос и мужал 

Среди твоих вольных равнин, 

Без края широкая степь! 

Ты мать мне, я - кровный твой сын  

Степь родит в душе поэта «певучие звуки» чистого серебра, и она же 

становится сквозной темой его поэзии: «...одну тебя пою!» 

Степь П. Васильева - символ изобилия. Она богата урожаем, скотом, 

лошадьми...Здесь «бушует ...золотая пурга овса» и «раздолье трав и пшениц», 

«сто коней разметало дых». И идут «табуны коров» «и баранов пышны 

отары»... («Ярмарка в Куяндах») [6, с. 37]. 

Целинные степи в произведениях русских и украинских писателей 

являлись символом свободы, казацкой вольности. М.Ю. Лермонтов писал: 

И степь раскинулась лиловой пеленой, 

И так она свежа, и так родна с душой, 

Как будто создана лишь для свободы…  

Человеку дикая степь представляется источником интеллектуальной 

свободы и творчества, источником духовной, политической свободы и 

вдохновения. Исторически она являлась убежищем от авторитарного 

правительства и политического угнетения. «Степи – это родовое наследие 

степных народов. Наследие, которое досталось им по праву рождения, и мы 

обязаны помочь им передать его в сохраненном виде будущему». 

Гоголь Н.В. создал своеобразную и недосягаемую «оду степям», 

подчеркивая ее эстетическую и историко-культурную ценность. Вот как он 

представляет образ степи 16 века в своей исторической повести «Степь, чем 

дальше, тем становилась прекраснее. Ничего в природе не могло быть лучше… 

Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» [7, с. 73] 
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Гоголь определяет степь как пространство земли. Необозримость степи 

подчеркнута фразой: брызнули миллионы разных цветов. Степь у Гоголя 

особенная: она живет, дышит, шумит. Картина степи озвучена тысячью 

птичьих свистов, криком диких гусей. Вся степь у Гоголя какая-то сказочная, и 

он восторгается этой сказкой: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» Степь 

у Гоголя не сама по себе, а символ Родины. 

Прошло время и мы, люди 21 века, понимаем, что сохраняемое древними 

степями природная красота превратилась в бесценный эталон, меру и критерий 

прекрасного. 

Антон Павлович Чехов — тонкий лирик, умеющий увидеть и передать 

красоту окружающего мира. В повести «Степь» с большой лирической 

выразительностью раскрывается «торжество красоты, молодость, расцвет сил и 

страстная жажда жизни». Степь у Чехова живет своей жизнью и развивается по 

своим законам. 

Чехов показывает степь в разное время суток. Перед нами утренний 

пейзаж и переход к дневному зною; картина томительного дневного зноя, когда 

время точно застыло и остановилось, вечерний пейзаж дан на фоне 

приближающейся грозы. 

Казахская степь описана в произведениях: М. Ауэзова "Серый лютый.‖ 

«...Вышли в степь, и Хасен спустил пса со сворки. Аккаска громадными 

прыжками помчался по синеватым в утренних сумерках снегах...Нет, не ошибся 

Аккаска. Волк внезапно, неслышно показался в тихой, пустынной, заснеженной 

лощине. Вот он, хитрец! Тут сугробы сыпучие, зыбкие - целина...» [8, с. 115]. 

М. Алимбаев "Зима вышивала.‖ 

Зима любовалась сосною да елкой, 

Кустом краснотала, 

Следы вороненка, лисицы и волка [9, с. 87]. 

Степь А. Кунанбаева поэтична, поражает мощью и полнотой 

неистраченных сил.  

Поэзия Абая — это громадный шаг казахской литературы к 

реалистическому изображению жизни. В поэзии Абая нашли отражение 

разнообразные картины народной жизни, бескрайние просторы степей, жизнь и 

быт казахского аула, летние кочевья, подготовка к зиме, соколиная охота. Здесь 

и внутренний мир людей разных поколений, разные характеры. Абай любил 

свой народ, ему было дорого все, чем он жил, к чему стремился.  

В пору своего творческого расцвета Абай создает ряд лирических произведений 

огромной социальной и художественной значимости, свидетельствующих об 

углублении и развитии реализма в его творчестве. В них казахская степь 

предстает перед читателями в своем величии и в самом ее разнообразном виде, 

в светлых и мрачных тонах. Примерами могут служить стихи о временах года: 

«Весна», «Лето», «Осень», «Ноябрь — преддверие зимы...», «Зима», которые 

являются непревзойденными образцами не только пейзажной лирики, но и 

страстной гражданской, подлинно реалистической поэзии. Абая увлекает не 

только степная природа. В этой степи живет его народ. Вот почему стихи о 
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природе — это в то же время стихи о народной жизни, полной противоречий и 

контрастов. 

Безмятежно и радостно звучит начало стихотворения «Лето»: 

Лето — солнечная пора! 

В тучных, шелковых травах степь. 

От душистых цветов пестра. 

К полноводной реке аул 

На кочевье пришел с утра. 

Слышно ржанье коней в траве. 

Как в лесу, их найдешь не вдруг; 

Тяжко дышащих кобылиц 

воду с гиком загнал пастух; 

Бьют хвостами они себя. 

Отгоняют докучных мух; 

К матерям жеребята льнут 

Или скачут, резвясь, вокруг; 

Стаи уток и лебедей Осеняют крыльями луг... 

Но радость поэта омрачается мыслью о тяжелой жизни бедняков. 

В стихотворении «Осень» пейзаж также неотделим от социальных опенок. 

Сурова осень в степи: «Тучи серые, хмурые, дождь недалек. Осень. Голую 

землю туман заволок». Оголенные деревья стоят, как нищие старцы. Но еще 

более мрачен вид дырявых юрт бедняков. 

Дуют ветры, становится все холодней, Стужа мучает и стариков, и детей. 

В стихотворении «Ноябрь — преддверие зимы» рисуется тяжкая доля бедноты. 

Уже поздняя осень, над степью «воют» холодные ветры, бушуют снежные 

бураны. Но бай не спешит на зимовку, «чтоб окрестные луга до снега не 

топтать». Ему нет дела до того, что беззащитные семьи мерзнут, голодают. 

И для ребенка нет костра, и в юрту натекло. И улетучилось давно последнее 

тепло; А старикам — совсем беда, ложись и помирай: И пиши нет, и солнца 

нет. и ветер воет зло. «Печальна горестная жизнь голодных бедняков!» — с 

болью говорит поэт. 

Цикл стихотворений Абая о временах года и о жизни людей в степи как 

бы завершается описанием зимы. Известно, что в поэтических традициях 

многих народов, особенно в русской поэзии, зима и мороз олицетворяются в 

образе Деда Мороза. Творчески воспринимая этот художественный прием, 

Абай рисует зиму в образе шагающего по степи старого свата, белого деда. Но 

абаевский белый дед не похож на традиционного добродушного Деда Мороза. 

Уподобление его старому свату придает Морозу суровость и жестокость. 

«Старый или давний сват — самый неудобный из всех сватов, — писал М. 

Ауэзов. — Злоупотребляя своим положением давнего родства, он изводит 

родителей жениха. Уже получив сполна полагающийся калым, тянет с выдачей 

дочери, вымогая все новые вознаграждения». Поэтому суровая зима с ее 

жестокими степными морозами легко вписалась в привычные для казахов 

представления о старом свате. В белой шубе, плечист, весь от снега седой. Слеп 
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и нем. с серебристой большой бородой, Враг всему, что живет, с омраченным 

челом, Он, скрипучий, шагает зимой снеговой. Старый сват, белый дед, 

натворил много бед. От дыханья его — стужа, снег и буран. Тучу шапкой 

надвинув на брови себе. Он шагает, кряхтя, разукрашен, румян. Брови грозно 

нависли — нахмуренный вид: Головою тряхнет — скучный снег повалит. 

Злится он, словно бешеный старый верблюд, И тогда шестистворная юрта 

дрожит. 

Цикл стихов Абая о временах года принадлежит к числу наиболее 

проникновенных созданий абаевской поэзии. Впервые в истории казахской 

литературы степь предстала во всем ее разнообразии, впервые картины 

природы стали отражением сложной, полной глубоких социальных 

противоречий жизни казахского народа [10]. 

Яркие запоминающиеся строки о весенней степи мы читаем у 

И.Алтынсарина: 

То воздух степной, как струю родниковой воды, 

           Глотать будут все, кто живет и умеет дышать. 

   А малые дети на бархате трав молодых [10]. 

Целинная степь, как часть дикой природы, имеет этическую ценность. Она 

содержит и производит добро в мире. Еще Генри Торо подчеркивал, как близко 

к добру находится то, что дико. Поэтому наши поступки, направленные на 

сохранение целинных участков, являются благими поступками. 

Дикая степь воспитывает патриотизм. Это происходит благодаря 

наложению нескольких образцов степи - степь как жилище предков, степь как 

красавица, степь как вольница. 

Но генетическая память, усиленная знанием культуры и истории 

прошлого, упорно зовѐт поэта назад, к первозданной степи. 

Различные виды ценности степи. Одна из базовых идей современной 

экологической этики - наличие в дикой природе внутренней (присущей, 

врожденной) ценности. На историко-культурную ценность степей указывал 

Н.В. Гоголь и М.Ауэзов в своих произведениях. На эстетическую ценность – 

И.С. Тургенев. Этическая ценность степей ярко выражена в произведениях 

А.Кунанбаева, П.Васильева. Внутренняя ценность степей проявляется в 

произведениях Ж.Нуркенова. Ценность не имеет цены, она имеет достоинство. 

Таким образом, в казахской поэзии концепт «степь» многозначен: она, во-

первых, представлена в различных значениях: во-первых, Родина, земля, 

природа, плодородная земля, пустыня, степи и горы, дорога, народ, мать, 

окружающая среда;  во-вторых, наделена пространственными 

характеристиками: круглая плоскость, голая равнина, широта степи, 

бескрайняя степь; в-третьих, передает психологическое состояние человека: 

равнодушие, широта души; в-четвертых, отражает историю казахского 

народа: джунгарское нашествие.  

Поскольку описываемая лингвокультурема понимается как национально-

маркированный концепт, как концепт культуры, то ее проявления можно 

встретить в других видах казахского искусства, например, в музыке. 
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Казахскими импровизаторами созданы музыкальные произведения 

Таттимбет-кюй «Сары жайляу» – «Желтая кочевка», Курмангазы-кюй-

«Сары-Арка» – «Широкая степь», в которых передается картина бескрайних 

просторов казахской степи.  

Казахская степь – бескрайнее море, Аккордами ветра колышет полынь. 

Задѐрнуты дымкой усталые горы, А воздух пропитан запахом дынь. Хочу я под 

звуки потѐртой гитары Степям Казахстана признаться в любви. Танцуют в 

озѐрах лучи, как стожары, Ах, милая степь, ты меня позови И нежно травою 

меня обними. - Эти поэтические строки неизвестного поэта стали эпиграфом к 

книге А. Даутбекова «Вольная степь» [11]. 

«Степь» - «дала», «полынь» - «жусан» как доминантные концепты 

национального самосознания, широко представлены в поэтическом дискурсе 

казахских писателей и поэтов. По определению В.В. Красных, национальный 

концепт – «самая общая, максимально абстрагированная, но конкретно 

репрезентируемая (языковому) сознанию, подвергшаяся когнитивной  

обработке  идея  «предмета»  в совокупности всех валентных связей, 

отмеченных национально-культурной маркированностью» [12, с. 184]. 
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ҚАЗАҚ АҚЫНДАРЫНЫҢ ЛИРИКАЛАРЫНДА ДАЛА  

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ 

 

Аннотация 

Мақалада қазақ жазушыларының шығармаларында Дала тҧжырымдамасы 

басымдықтардың бірі болып табылады. Қазақтар ҥшін дала - бҧл ӛз ӛмірін, 

наразылықтарын ойлауға, демалуына,  ӛзіндік әдет-ғҧрыптары мен 

дәстҥрлеріне ие ―тірі жан‖; туған жер, тәрбиелеп, баспана беруге әрдайым 

дайын қазақ даласы кӛрсетілген. 

Кілт сӛздер: дала, қазақ, қазақ ақындары, туған жер, отан, еркіндік, табиғат, 

құнарлы жер, шӛл дала,  таулар, жол, халық, ана 
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The article shows that in the works of Kazakh writers the concept "steppe" is 

presented as one of the dominant ones. The steppe for Kazakhs is a living being, able 

to think, breathe, live its own life, protest, it has its own customs and traditions; 

"Native land", nurtured and always ready to give shelter. 
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫ ЖӘНЕ КІРМЕ ТЕРМИНДЕР МӘСЕЛЕСІ  

 

Аннотация 

Бҧл мақалада Алаш зиялыларының кірме терминдер туралы ғылыми 

ойлары қарастырылған. Сонымен қатар терминологияны дамыту қағидаттары 

берілген.  
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Жат сӛздерді жазу да алаш оқығандары тарапынан әңгіме арқауы болған 

мәселелердің бірі. Кірме терминдерді жазудың тәртібін белгілеу шет тілдерінен 

термин қабылдау ҥдерісінде туындайтындықтан, мҧны термин алмасу 

қҧбылысының бір қыры деп тануға болады. Жалпы кірме терминдерді жазу 

мәселесі ХХ ғасыр басында да, жалпыкеңестік терминқор қалыптастыру 

бағыты 30-жылдардың ортасында да кӛтерілді. Қазақ терминологиясын 

дамытудың кеңестік қағидаттарына қайта қарай бастаған 90-жылдардың 

басынан бастап, бҧл мәселе қайта кҥн тәртібіне шықты. Қазір де 

терминологиядағы шешімін кҥтіп отырған мәселенің біріне айналып отыр. ХХ 

ғасыр басында қазақ зиялылары бҧл мәселені қалай шешті дегенге келсек, олар 

қай тілден сӛз алса да қазақ тілінің дыбыс жҥйесіне сәйкестендіріп қабылдау 

керек деген қағидатты ҧстанды. Алаш оқығандары жат сӛздер тілімізге 

«қазақтың шапанын жауып», «қазақтың тымағын киіп» енуі тиіс деген 

тҧжырымды басшылыққа алды. «Жат сӛздерді басқалар, мәселен, орыстар ӛз 

тілінің заңына ҥйлестіріп алғанда, солай алуға біздің де қақымыз бар» - деп 

жазды Ахмет Байтҧрсынҧлы.[1] Мҧны қазақтың бас тілшісінің сол кезеңдегі 

кірме терминдерді жазуға қатысты ҧстанымы деп тануға болады. Кірме 

терминдерді жазу мәселесін алғаш ар-найы зерттеп, терең талдау 

жасағандардың бірі – Нәзір Тӛреқҧлҧлы. Ол ӛзінің «Жат сӛздер туралы» деп 

аталатын еңбегінде араб сӛздерін жазуды, еуропа сӛздерін жазуды жеке-жеке 

бӛліп қарастырды.[2] Н.Тӛреқҧлҧлының бҧл еңбегін қазақ терминологиясының 

тарихындағы алғашқы зерттеу еңбектерінің бірі деп тануға толық негіз бар. 

Бірнеше тілді жетік білетін ғалым мәселенің мәніне терең ҥңіліп, ғылыми-

практикалық қҧны зор тҧжырымдар жасай білген. Мәселен, ол, тәшдид арқылы 

таңбаланатын қосарланып келген дауыссызда-ры бар араб сӛздерінің қазақша 

қалай жазылуы керектігін кӛрсетеді. «Тәшдид мәселесі де жеңіл. Л, м, н 

әріптері қатар келмейді. Қабат келіп қалғанда Л, Н-ның екіншісі Д болып 

кетеді. Алла, молла, селле, міннет сықылды сӛздер қазақшада алда, молда, 

селде, міндет болып айтылады» – деп жазады ол. Ғалым араб сӛздерін 

ӛзгертпей алудан сақтандырады. Мҧндай әрекеттің ӛз тіліміздің заңдарына 

қайшы келетінін айрықша атап ӛтеді. «Біздің тілімізге соңғы заманда кірген я 

енді кірейін деген араб-парыс сӛздері толып жатыр. Бҧл сӛздер кӛбінше 

«тымақ» кимей кіріп барады. Мҧның себептері бар. Ең бірінші себебі: 

Арқадағы прессе араб-парыс сӛздерін кӛбірек татардан ҥйренеді. Ғылым, 

ғибрат, ғиззат, Қҧсейін, Ғазыза, ғараб, әлібба, әдабиат, мәданиат деп қазақ тілін 

бҧзу әдеті татардан Арқа қазағына ӛтіп, жалпы қазақ әдебиетіне кҥйедей жҧғып 

барады. Бҧл әдетті жою керек. Бҧл жараны кҥйдіріп тастау керек. Татарда араб-

парыс сӛздерін бҧзбай алу, бҧзбай айту мінезі бар. 

Бҧл мінез қазаққа жарамайды. Басқаның сӛзін бҧзбай айтам деп тіліңді 

бҧрап жҥргенде, ӛз тіліңнен айырылып қаласың» – дейді ғалым. Араб тілін 

жетік меңгерген ғалым араб-парсы сӛздерінің мағынасы мен жазылуын жіктеп-

жіліктеп кӛрсете отырып, оларды қазақ тілінде қалай жазу қажеттігін екі тілдің 

дыбыстық жҥйесін салыстыра отырып нақты кӛрсетіп береді. Кірме сӛздерді 

жазу мәселесіне «Қазақ-қырғыз тілдеріндегі сингармонизм заңы» атты белгілі 
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мақаласында Халел Досмҧхамедҧлының да арнайы тоқталып, кӛптеген ғылыми 

қҧнды тҧжырымдар жасағаны мәлім. Ол да «Жат сӛздерді қолданғанда 

тіліміздің заңымен ӛзгертіп, тілімізге лайықтап алу керек» деген қағидатты 

берік ҧстанды.[3] Ӛз ҧстанымының дҧрыстығын жан-жақты дәлелдеді. Елдес 

Омарҧлы да шет тілдерінен кірген терминдерді жазу мәселесін талқылаудан 

шет қалмады. Ол тҥбір сӛздермен ғана шектелмей, кірме қосымшалардың да 

тӛл жҧрнақтарымызбен алмастырылуы қажет деп санады. «Жаңа сӛзді тҥбірге 

жат жҧрнақ жалғап шығарғаннан ӛз жҧрнағымызбен шығарған артық»-деп 

жазды ғалым.[4] Кӛріп отырғанымыздай, алаш зиялылары кірме терминдерді 

жазу мәселесіне ерекше мән берді. Оқығандардың кӛпшілігі мәселені шешу 

жолдарын ҧсынып, ӛз пікірлерін ортаға салды. Алаштың. кӛрнекті тілші 

ғалымдарының, тіл мәселесіне терең бойлай білген зиялылардың кӛпшілігінің 

кірме атауларды жазу туралы пікірлері бір арнаға тоғысты. Олар кірме 

терминдерді қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарына бағындырып (ҥндестік 

заңын, дыбыстар тіркесімін сақтай отырып) жазу қажет деп санады. Бҧл – кірме 

терминдерді жазудағы олардың ортақ ҧстанымы болды. 

ХХ ғасырдың бас кезінде қазақ терминологиясының даму бағытын 

белгілеу міндеті алғаш рет алаш зиялыларына жҥктелді. Олар мәселенің 

мәнісіне терең ҥңіліп, ашық пікірталастар мен талқылаулар ӛткізе отырып, 

терминологияны ҧлт тілінде қалыптастыру ҥрдісін таңдады. Қазақ зиялылары 

ғылымы дамыған, ғылым тілі орныққан тілдерге орынсыз жҥгініп, термин 

қабылдағыш тілге айналмау ҥшін термин шығармашылығында о бастан ӛз 

тіліміздің мҥмкіндіктерін пайдалануымыз қажет деп санады. Пән терминдерін 

жасауда олар осы бағытты ҧстанды. Олардың он-он бес жыл кӛлемінде 

мыңдаған терминдер жасап, ондай атаулардың кӛпшілігін қолданысқа енгізіп 

кеткендігі соның айқын дәлелі. Сонымен қатар алаш зиялылары бҧл 

жолдарының дҧрыстығын ғылыми негізделген дәйектеме әрі ресми қҧжат 

тҥрінде бекітіп, терминдерді жасау мен қабылдау ҥдерісінде оны басшылыққа 

алды. Ол – 1924 жылы съезд қаулысымен бекітілген терминологияны дамыту 

қағидаттары. Бҧл жерде оның алғашқы ҥш тарамағын ғана берсек те жеткілікті 

деп білеміз: 

Қазақша пән сӛздері қазақтың ӛз тілінен алынатын болсын. Қазақша 

сӛздерден тҥбірге жҧрнақ жалғап, жаңа сӛз шығарғанда, - жҧрнақтарды 

Елдестің баяндамасында айтылған жолмен талғап алуға тиіс.  

Қазақтың ӛз тілінен табылмаған пән сӛздер, басқа тҥрікхалықтарынан 

ізделсін; басқа тҥріктер тіліндегі пән сӛздер – жалпы тҥрік сӛзі болып, жат 

тілдің әсерінен аман болса, - ондай сӛздер жатырқамай алынсын. 

Еуропа халықтарының бәрінің де тіліне сіңіп кеткен жалпы жҧртқа ортақ 

пән сӛздер, қазақ тілінің заңдарына келтіріліп, бізге де пән сӛз болып алынсын, 

– жалпы Иауропа сӛзі мен қазақша сӛз тҥбінде екеуі қатар жазылып отыратын 

болсын;Терминология қағидаттарының осы негізгі ҥш тармағынан алаш 

зиялыларының ӛткен ғасыр басында ҧстанған бағытын, таңдаған жолын айқын 

кӛруге болады. Терминология дамуының бҧл кезеңінде білім беру мен ғылым 

саласында қазақ тілінің ішкі ресурстарын, лексикалық байлығын, сӛзжасам 
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тәсілдерін барынша пайдалануға айрықша мән беріліп, соның нәтижесінде 

терминқорымыздың ҧлт тілі негізінде қалыптаса бастады. 
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Аннотация 

В статье  расматривается научные идеи о заимствованной терминологии 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФЕНОМЕНА МЕНТАЛЬНОСТЬ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА КАЗАХОВ - БИЛИНГВОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена социально-философскому и 

лингвокультурологическому анализу исследования феномена Ментальность в 

национальном языковом сознании в связи с необходимостью осмысления 

происходящих в современном казахстанском обществе глубинных процессов 

преобразования всех сторон общественной жизни, в том числе духовности и 

культуры. 

Ключевые слова: ментальность, лингвокультурологический, менталитет, 

картина мира, национальное языковое сознание, самоидентификация, этнос. 

 

Диссертационное исследование посвящено пониманию феномена 

Ментальность в национальном языковом сознании и особенностям казахской 

ментальности и национальной самоидентификации. 

В настоящее время в национальной концептосфере отчетливо формируется 

тенденция к «новому осмыслению» основ традиционной русской культуры в 

связи с проблемой национальной идентичности этноса, с извечным поиском 

«национальной идеи». 

Религиозный философ И.А. Ильин справедливо заметил, что «каждый 

народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает; по-своему 

лечится, трудится, хозяйствует и отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердится 

и отчаивается; по-своему улыбается, шутит, смеется и радуется; по-своему 

ходит и пляшет; по-своему поет и творит музыку; по-своему говорит, 

декламирует, острит и ораторствует; по-своему наблюдает, созерцает и творит 

живопись; по-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает; по-своему 

нищенствует, благотворит и гостеприимствует; по-своему строит дома и 

храмы; по-своему молится и геройствует. . Он по-своему возносится духом и 

кается. По-своему организуется. У каждого народа свое особое чувство права и 

справедливости; иной характер; иная дисциплина; иное представление о 

нравственном идеале; иной семейный уклад, иная церковность, иная 

политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом: у каждого 

народа иной, особый душевный уклад и духовно-творческий акт» [1, с. 26]. В 

наши дни особенно остро осознается необходимость в обобщающем понятии, 

объем и содержание которого могло бы охватить такие давно воспринятые в 

культуре, но не имеющие четкой терминированности обозначения, как «дух 

народа», «народное мировоззрение / мироощущение», «национальный 
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характер» и пр. На роль такого обобщающего понятия сегодня претендует 

распространенное терминоупотребление менталитет (в варианте ментальность). 

Т.Б. Радбиль пишет, что «на уровне обыденного сознания то, что принято 

называть «менталитет» издревле ощущается как безусловная реальность 

нашего экзистенциального опыта. В этом нас убеждают данные фольклора, в 

частности анекдотов на национальную тему, языковой материал 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, а также почтенная философская, 

культурная и литературная традиция (вспомним, например, споры о народности 

русской литературы, противостояние славянофилов и западников в России XIX 

в.)» [ 2 , с.102]. 

Сегодня слова менталитет (ментальность) являются значимыми 

обозначениями важных духовных, культурных, этических ценностей в плане 

национального самоопределения, в плане выражения норм и ориентиров какой-

либо социальной, профессиональной, культурной группы, в плане обобщающих 

когнитивных и психологических характеристик отдельной личности. Об этом 

свидетельствует значительная активизация этих терминов в современной 

русской речи, особенно в языке СМИ или в политическом дискурсе. 

Концепты, будучи лингво-культурно-ментальными образованиями, всегда 

выступают в качестве своего рода посредников между внеязыковой 

действительностью и языком. По мнению Н.Д. Арутюновой, концепт 

«становится как бы контрагентом людей. Люди постоянно взаимодействуют 

друг с другом и с природой, но они осмысливают это взаимодействие через 

отношения с отвлеченными понятиями, получающими символическую 

значимость» [3, с. 3]. Сказанное выше справедливо и для концепта менталитет 

(ментальность), который выступает как «мировоззренческий концепт», говоря 

словами Н.Д. Арутюновой. 

Однако концепт менталитет (ментальность) и другие концепты такого типа 

(толерантность, культура и пр.) имеет существенные отличия в способах своего 

бытования в национальной концептосфере в сравнении с традиционными 

русскими «знаками» культуры, такими как совесть, любовь, грех, судьба и т.п. 

Прежде всего это обусловлено его терминологическим характером и 

иноязычным происхождением. 

Сопоставительно - семантическая интерпретация подобных 

этнопсихологических проявлений разных этносов (русского и казахского) 

показывает, что доминанты национального характера, стабильные и модальные 

для большинства носителей той или иной этнической общности, отраженные в 

них весьма отчетливо и выпукло, реализуются в этническом поведении 

представителей этносов. Этническое поведение их специфично, так как 

этноценностная информация, усваиваемая индивидами в процессе 

социализации в кругу членов своего общества, своеобразна. Усвоение такой 

этнокультурной информации происходит как непроизвольно (бессознательно, 

основываясь на подражании), так и осознанно, в ходе социализации. 

Анализ литературных сведений показывает, что в начале XX века 

большинство крестьянского и казахского населения, живущих поблизости друг 
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от друга было двуязычным. Н.М. Малеча отмечал, что постоянное общение 

казахов, военное и мирное, с соседними народами приводило к появлению 

двуязычия (известно, что все они говорили по-русски и по-казахски) [4, с.33-

38]. Анализируя факторы этнического поведения мы видим, что они 

способствовали некоторым сдвигам в национальном языковом сознании 

русских вследствие усвоения ими некоторых отличительных черт казахского 

менталитета, перенимания обычаев, следования традициям, овладения языком. 

Незнание речевого этикета или актуализация этноязыкового поведения, 

чуждого носителю другой культуры, затрудняет общение, создает препятствия 

для адекватного взаимопонимания. Сравните: «Бір сәт сергиінші деп аулаға 

шығады. Есіктің алдындағы тақтай орындықта қалт - қҧлт етіп кҥнге 

қыздырынып отыратын екі-ҥш кӛз кӛрші кемпірмен «Здрастилері» дҧрыс. Бірақ 

кӛкірек босатумен екеуі де сол баяғы «какой» мен «карошоны»» тӛңірегінен 

шырқ ҥйіріліп шыға алмайды» (Ә.Кекілбаев. Қҧс қанаты, 28-б.). 

Наоборот, знание речевого этикета партнера, языка, его обычаев, традиций 

облегчает взаимопонимание. Приведем примеры, иллюстрирующие 

приобщение некоторой части русского этноса, проживающего в Казахстане, к 

казахской национальной культуре. 

Ситуация 1. «Знание речевого этикета»: «Игилик Утепович! Салам!» – 

замахал Ушаков рукой, вываливаясь из саней, точно медведь. Здравствуйте! 

Как здоровье, байбише? - уже на крыльце, протягивая руку» (Ғ.Мҥсірепов. 

Пробужденный край, с.329). «Андрей Быков шел впереди. Он приветствовал 

жигитов, как учил Байжан - Саламалейкум! Аман ба! - Агалейкумсалам! 

Здрасти! - заулыбались в ответ жигиты» (Ғ.Мҥсірепов. Пробужденный край, 

с.165). «Э, тамыр, кель-кель - иди, иди сюда! Пастух, заслышав крик Федора, 

оборвал песню и, повернув лошадь, не спеша, подъехал к нему. Здорово, тамыр, 

- широко улыбаясь, приветствовал Федор по-казахски подъехавшего к нему 

джигита. Аман - здравствуй, - ответил, тревожно приглядываясь к Федору 

жигит. - Ну, как руки, ноги здоровы? - Руки и ноги мои здоровы, - ответил 

жигит. - А, здоров ли твой скот? - спросил по степному обычаю Федор» 

(И.Шухов. Горькая линия, с.431-432); «Қазір ол (доктор Мамонов – А.Ш.) бет-

аузын тҥк басқан аюдай тӛртбақ азаматты ҧйқылы кӛзімен қапелімде танымай 

да қалған. Таныған соң, кҥлімсіреп, иығына қолын салды. - О, Пірәлі! Бҧл кім 

десем, сен бе едің? Қҧдай ҧрып, танымай кала жаздадым ғой. Иә, ат кӛлігің 

аман-ба? - деп жетектеп әкеп орындыққа жайғастырып, самбыр-самбыр етті. 

Иә, жәй жҥрсің бе? Баяғыдан дақ қалмады ма? Қҧлан - таза айығып кеттің бе? – 

Шҥкір, Лексей» (Ә.Сараев. Еділ - жайық, 202-б.); «Жолаушылар да, ауыл 

жігіттері де тӛрге жайғаса берген кезде, ҥйге қазақша сәлем беріп, орыс жігіті 

кірген. Ол да келген - дермен қол алысып, сәлемдесіп шықты. - Кел, Барыс, - 

деп ҥй - иесі оны тӛрге шақырды» (К. Сегізбаев. Жол, 53-б.). 

Ситуация № 2 «Соблюдение этикета обращения» (Уважительное 

отношение к старшим, употребление обращение казахского языка), ср.: 

«Константин Алтайский: Мҧха, мҥмкін сіз пікіріңізді ауызекі айтпай-ақ, кешке 

қарай қағазға тҥсҥріп берерсіз? - деп басалқылық танытты (Д.Досжанов. 



ISSN 2312-8348  Вестник  Баишев Университета  №2(64) 2019 

 

- 20 - 
 

Мҧхтар жолы, 164- б.); «Әй, Митрей-ай, сенің әзілің қалмайды – ау деді 

Исахмет әлі де кҥлем деп. - Исеке, алла тағала, кҥлкіден жазбасын деңіз» 

(М.Сҥндетов. Ескексіз қайық, 171-б.); «Ушаков взглянул на казахов и сразу 

узнал старого знакомого. Байжеке! Ну как, разбогател» (Ғ.Мҥсірепов. 

Пробужденный край, 139 с.); «Солай емес пе, Михаил балам! Екеуміз ана 

жылдары талай кезген едік қой, әлгі бандыларға қарсы! Жорық жылдары есіңде 

ме? Сен онда шекара әскерінде болатынсын - Есімде, Кайрекең (Ғ.Сланов. 

Шалқар, 35-б.); «Жас келсе - іске кәрі келсе асқа, - дейді біздің қазақ. Басталып 

жатқан игілікті істерге дӛп келдің, Абрек! Ӛнегелі, ҥлгілі елдің баласысың, 

кӛрсет ӛнеріңді, сал кҥшіңді, Абрек қасқа жауап қайырды: - Шамам келгенше 

аянып қалмаспын, ағай (С.Омаров. Бақыт шынары, 32-б.) «Митрофаныч! - Ау, 

Ізбасарбысың? Айналасындағы жҧртты таң қалдырып екеуі қҧшақтаса кетті. 

Митрофаныч жауырыны қақпақтай жігіттің орнына қуыршақ қҧшақтағандай 

болғанмен қатты шошынып, тҥнде кӛрмейтін тауық соқырлығы бар кӛзіне 

сенбей, Ізбасарды қолымен сипалап әбігерге тҥсті. - Ау, саған не болған? 

Ауырып қалғансың ба? Мҧның қалай, жарқыным, - деп шҧбатып жатыр еді. - 

Ер жігіттің басына нелер келіп, нелер кетпейді демеуші едіңіз, - деп оны 

жҧбатқан болды Ізбасар. - Әйтеҥір, арты қайыр, дертті болмаса жарайды» 

(Ә.Сарабаев. Еділ жайық, 278-б.). 

Ситуация № 3. «Хорошее знание языка», ср.: «Менің атым Миша, яғни 

Михаил, осындағылар мені бастық деп аспаннан шәпкемді тҥсірмей, 

танауымды кӛтеріп қойды, - деді ол, қарқ-қарқ кҥліп - Кәне, мен бір уыс шашып 

жіберейін. Сары орыс қазақша сайрап тҧр. (Қаржаубай О. Жол. 162- б); 

«Балалары бізге дәл ауылдың баласы сияқты сәлемдесті,- дейді Қасым. - Ӛзі де 

ауылдың баласы емес пе? Қазақ ауылында туды, қазақ балаларымен ойнап ӛсті, 

тіпті ӛзіміз де ҥйде қай тілде сӛйлесіп отырғанымызды аңдамай қалатынбыз, - 

дейді Надя жеңгей, баласының жәй - кҥйін тҥсіндіріп (К.Сегізбаев. Жол, 183-

б.); «Шіркін десеңші! Тіпті мен Петроградқа дейін шойын жол қуалап кете 

берер едім! - деді мҥлде бейтаныс ҥн. Бесеуі бірдей тӛбелерінен тӛніп тҧрған 

бейтаныс адамға жалт қараған. Бҧларға қарап қауға сақал егде тартып қалған 

орыс жігіті еді. Тап-таза қазақ тілінде сӛйлеген адам осы ма, жоқ па дегендей 

бесеуінің бірдей қӛздері жыпылықтап, бейтанысқа тесіле қарайды. - сіз, сіз - 

қазақша білесіз бе, ағатай! - Алдымен ес жиған Ғалым болды. Иә, мен қазақша 

жақсы білемін, - деді - танысып қоялық, менің аты-жӛнім- Михаил Петрович 

Романов болады (К.Сегізбаев. Жол, 179-б.) «Судаков дӛңес мҧрынды, шҥңірек 

кӛк кӛз, жылы жҥзді адам. Ӛзге Жайық бойының қазақ орыстарында бар кҥрек 

сақал, жебелі мҧрт мҧнда жоқ. Ерні де жҧқа. Екі езуінде ӛмірі жазылмайтын 

айқасты әжім жатыр. Қазақ тіліне жҥйрік; Әр сӛзі теңеу, мақал-мәтел. Салт-

жоралғысына да жетік. Қазақпен ілік шатыстығы жоқ емес; жалғыз қызын беріп 

отыр» (М.Сҥндетов. Ескексіз қайық, 171-б.). 

Ситуация № 4 «Знание обычаев» ср.: «Глаза Ушакова ясные, голубые, а 

спутанные волосы стоят дыбом - видно не часто прикасается к ним гребень и 

бритву, заметно, часто не берет в руки. Он много ездит по казахской степи, 

знаком с обычаями. Умеет вовремя, как встанет от дастархана, произнести 
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«бисмилла, алла ақбар за что казахи ценили его, даже пустили слух, что 

говорит мол по-казахски (Ғ.Мҥсрепов. Пробужденный край, 33с.); «Лиза 

понимающе улыбнулась. Она не раз слышала эти слова от Байжана и считала 

их казахской поговоркой. - Тише, тише, әке молится, - остановила она детей. 

(Ғ.Мҥсірепов. Пробужденный край, 286с.); «Осы кезде ӛзіне жуық бір тоқтыны 

сҥйреп, Амантай ҥйге кірді. - Ал, тамыр, бата қайырасың, қазақ арасында кӛп 

жҥріп, әбден қазақуар болып алған Левенштерн қашқан да, қысылған да жоқ. - 

Қазақ шахтерлері кӛбейе берсін! - деп кәдуілгі қазақша бетін сипады - Қазан 

жақта жҥрген Сілеусін аузын бір сылп еткізді де, Левенштернге тесіле қарап, 

бетін жыртты (С.Шаймерденов. Жыл қҧсы, 126-б.); «Оставаясь в душе русским 

человеком, тонким интеллигентом по воспитанию, Комаров глубоко чтил 

обычаи народа, среди которого он возрастал. Академик в дружеском застолье 

пел песни и думы степняков. В квартире Дмитрия Викторовича имелся 

редкостный набор старинных домбр. К нему собирались друзья, послушать их 

грустные звучания. И старые степняки не в шутку толковали об ученом 

металлурге: «В Комарове больше казаха, чем в любом здешнем аксакале 

(М.Сарсекеев. Взрыв, с.52); «Бірінші боп Николай Головацкий тіл қатты: - Ал, 

Нурмолда, тойың қҧтты болсын, тойға той ҧлассын! Қалай аман-саумысың? 

Әйелің, балаларың аманба? Бәрі жақсы! Келгенің ӛте жақсы болды. Ӛзім де 

бірінші боп Николай келетін шығар деп ойлап едім (С.Бақбергенов. Адам және 

кӛлеңке, 99б.); «Рас, ол тілі қазақша, әсіресе кеңсе адамын келеңсіздеу 

болғанмен Вася орысша ойлаған ойларын қазақша жеткізе алатын. Ол 

кӛңілденіп: - Жақсы мен сіздерге қазір аксакальский совет жиып әкеп берем. 

Оның «аксакальский» деген сӛзін тҥсінбей қалғандар кӛп еді. Нина Петровна 

«шалдардың советі» деп жҧртты кҥлдіре тҥсіндіріп берді» (М.Әуезов 

«Тҥркістан солай туған (директор туралы очерк, 31-б.). 

Ситуация № 5 «Сознательное восприятие языка», ср.: «Доктор хотя и 

слабовато, но смело и охотно говорил по-казахски, нисколько не смущаясь 

небольшим запасом слов, которыми располагал. Слегка подтолкнув Майкана 

плечом, он сказал, коверкая слова: «Мое время мало, иноходец тоже торопится. 

Пусти» (М.Ауезов. Путь Абая, с.404); «Тағы бір аса маңызды жетістігім бар - 

Жҥрген орта, тҧрмыс қажеттігі ерікке қоймайды екен, қазақ тілін ептеп ҥйрене 

бастадым. Қазақ тілі барған сайын жаныма жағып, қаныма араласа бастағанын 

кейінгі кезде мықтап сезініп жҥрмін. «Рахмет, «жолдас» деген қасиетті екі 

сӛзден тіл қорым бҧл кҥнде едәуір молайып қалған сияқты» (С.Омаров. Бақыт 

шынары, 35-б.). 

Ситуация № 6 «Широкое гостеприимство, свойственное казахам», ср.: 

«Біз бҧрын кӛрші тҧрғанбыз. Балалар да бірге оқыды, бірге әскерде болды, - 

деді. Әйел сосын Әміржанға ӛзін таныстырды, - мені Вера Петровна деңіз. - 

Әміржан. - Ауданнан шықтыңыздар ма? Дайын шай бар, әкеле қояйын, - деп ас 

ҥйге беттеді» (М.Сергалиев. Замандастар, 16-б.). 

Ситуация № 7 «Знание фразеологизмов казахского языка», ср.: « - Е, 

білем, қазақтың айлап жатып алатын қонағы. Енді Бертшектің ӛзіне тҥңіле 

қарады.- Сендерде мақал бар ғой. Әлгі, қонақ бір қонса қҧт, екі қонса жҧт. 
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Солай ма? Неше қондық бҧл ҥйде? «сіз», «біз», «жоқ», «сен» Левенштерн 

қазақтармен осылай сӛйлеседі» (С.Шаймерденов. Жыл Қҧсы, 146-б.). 

Ситуация № 8 «Использование в речи национальных казахских 

сравнений», ср.: «Ее успокаивал человек в степном малахае и шубе городского 

покроя. Голос его журчал успокоительно и ласково, подобно весеннему ручью 

на высокогорном джайляу» (Д.Снегин. Утро и два шага в полдень, с.90); 

«Подвижные глаза акына плутовато поблескивали, похожие на кусты 

карачайника брови смешно двигались» (Д.Снегин. Утро и два шага в полдень, 

с.22). 

Контент - анализ газетных заголовков, отражающих языковую 

ориентацию казахского народа, таких, как: «Тәуекел тҥбі – тіл ҥйрену» (Ана 

тілі, 1999); «Орақ ауыз, от тілді шешендер» (Жас алаш, 1991); «Тіл қылыштан 

ӛткір» (Ана тілі,1991); «Піл кӛтермегенді, тіл кӛтереді» (Ана тілі, 1995); «Ӛзге 

тілдің бәрін біл, ӛз тіліңді қҧрметте» (Ана тілі, 1998); «Тіл тағдыры – ел 

тағдыры» (Егемен Қазақстан, 1988); «Ана тіліне араша болайық» (Ана тілі, 

1999); «Ең бірінші бақытым – тілім менің» (Ана тілі, 1992); «Кӛкірегеңнің 

сәулесі – ана тілің» (Егемен Қазақстан, 1998); «Арты тҧлан, алды сақылау, 

қайран тіл» (Ана тілі, 1991); «Тіл ӛлгенді де тірілтеді» (Ана тілі, 1992); 

«Тілімнен жаным садаға» (Егемен Қазақстан, 1998); « Болашақ қазақ тілінде» 

(Ана тілі, 1998) позволяет раскрыть латентное, скрытое содержание 

коммуникации, заключенной в заголовках. По словам А.Н.Алексеева, 

В.А.Владыкина, В.С.Дудченко контент –анализ позволяет выявить скрытые 

мотивы коммуникаторов или авторов, социальные характеристики адресата [5, 

с.23-29]. 

В данном случае газетные заголовки – это автопрецеденты, 

представляющие в сознании автора национально-прецедентные феномены, 

несущие в себе национальную идею: возрождение языка приведет к 

возрождению этноса, ибо этнос и его языка тесно взаимосвязаны. Язык - это 

средство этноценностного выражения и символ этноса. В переломные эпохи, 

например, как наша, символ языка является символом независимости 

государства, духовным знаменем этноса. И такое понятие входит в когнитивное 

пространство казахского этноса. 

Газетные заголовки выполняют разнообразные функции: 

коммуникативную, прагматическую, прогнозируемую [6]. При проведении 

контент-анализа газетных заголовков мы акцентировали внимание на их 

прагматических функциях. Прагматическая функция газетных заголовков 

заключается не только в том, чтобы сообщить читателю некоторую 

информацию, а в том, чтобы воздействовать на него, убедить, что именно язык 

является этноопределителем нации, выразителем его духа, призывают изучать 

родной язык, беречь и охранять его. Цель воздействия – внедрить и укреплять в 

сознании читателя ценностные ориентации по отношению к языку, ср.: «Ана 

тілің арың бҧл» (Оңтҥстік Қазақстан, 1998); «Ең бірінші бақытым – тілім 

менің» (Оңтҥстік Қазақстан, 1998); «Тілсіз тіршіліктің қҧны жоқ» (Оңтҥстік 

Қазақстан, 1998); Ана тілін арда емген (Ана тілі, 1998); Тілді қастерлеу, ізгілік 
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пен мәдениеттіліктің белгісі (Егемен Қазақстан, 1998); выразить тревогу по 

поводу судьбы родного языка, ср.: Ана тіліне араша болайық (Ана тілі, 1999); 

Ең таза бай тілдің тоқымын тіліп жҥрген ӛзіміз (Ана тілі, 1998); Ортақ тіл жасау 

ма, әлде ортақ тіл табысу ма? (Ана тілі, 1998); Қадірің қандай, қазақ тілі (Жас 

алаш, 1995); «Қазақ тілі қаңғып жҥр» (Егемен Қазақстан, 2000); «Тіл тағдырын 

табытқа тіремейіқ» (Жас алаш, 2000); и др. 

При анализе степени идиоадаптации русских, проживающих в Казахстане, 

к культурному контексту казахского народа следует обратить внимание на то, 

что речь может идти о натурализации их в данном культурном контексте, но не 

о полной перестройке или замене ценностей, хотя имеются и отдельные факты 

проявления русскими этнического поведения, близкого к поведению казахов. 

Ср.: такие случаи, когда представитель русского этноса одинаково откликается 

и на русское (родное) имя и казахское, данное ему казахскими друзьями: 

«Атыңды Тимофей дедің білем? - деп Сағат тағы сҧрақ қойды. - Я, Тимошка 

деуші еді қҧрбыларым. Қазақ жігіттері Темиреш дейтін. - Солай ма? Япырым - 

ау? - деп Сағат ойланып отырды да, - тҥсі орыс, аты қазақ» (Ғ.Сланов. Жанар 

тау, 35- б.). 

Тесное соседское общение, проживание в одном селе, местности, 

межличностные контакты, совместное проведение обрядов, праздников 

зачастую приводит к тому, что некоторые традиции как бы становятся общими, 

так как в отношении их русские и казахи проявляют одинаковую 

этноценностную ориентацию, оценивая их с положительной или отрицательной 

стороны, стараются придерживаться их, например, празднование Наурыза, 

участие в тоях и отдаривание деньгами «Бет-ашар», участие в национальных 

казахских играх, поддерживание обычаев и др., например: «Жігіттер, білесіңдер 

ме, білмейсіңдер ме, қазақ халқында ерулік беру дейтін ғҧрып бар. Сырттан 

біреуі кӛшіп келсе, тіпті ауыл ішінде қоныс жаңартса да, малдарын сойып, 

қонақ асы беріп жатады. Осы кҥнде салт араласып кетті ғой, кезінде ӛзіме 

жасаған, сый-сипатты сендерге мен де кӛрсетейін деп келдім. Тҧрған орнына 

тізеркей кетіп қолындағы шаруаға ҧстайтын қара қалтасынан, ерулігін суырып 

ала бастады. - Мынауың тегін мырзалық емес. Қармаққа шортанның ӛзі ілінді. 

Тізгін менің қолымда, ауыздарыңа сақ болыңдар, - деп сыбырлады Сережа 

достарына» (М.Скакбаев. Ҧят туралы аңыз, 285-б.). «Қазақ, орыс атам заманнан 

сыбай кӛрші болған. Кӛрші болған соң аталарымыздың кҥл шашысқанынан тізе 

тҥйістіріп қатар отырып, дәм татысқаны кӛп болғанға ҧқсайды. Қҧда болып, 

қыз аласың, қыз берісу баяғыдан бар екен. Орысқа сіңіп кеткен қазақ, қазаққа 

сіңіп кеткен орыс аз болмас, сірә? Қазақ арасында орыс, қҧнан орыс деген 

рулар бар емес пе? (Ә.Сараев. Алтын арал, 89-б.). 

Анализ вышеприведенных примеров, иллюстрирующих появление 

определенной этнической установки на реализацию элементов стереотипного 

поведения казахов и русских, проживающих в Казахстане показывает, что 

национальное сознание русских этой республики немного сложнее, чем у 

этнических русских – жителей России. Сложность структуры языкового 

сознания и национального сознания русских (казахстанцев) объясняется их 
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маргинальностью по отношению к национальной культуре казахского народа и 

готовностью к ее восприятию реализации идиоадаптационного этнического 

поведения. В условиях социальных изменений, на фоне кризиса ценностей в 

массовом сознании этнических русских России, безусловно, не могли не 

измениться частично стереотипы русских Казахстана, проживающих в 

Казахстане более 300 лет в тесном соседстве с казахами. В этническом 

поведении их по отношению к казахам преобладают не этническое 

предубеждение, а установка на доброжелательность, этническую симпатию, 

желание перенять положительное в национальном характере другого народа. 

Модальными качествами русских в Казахстане являются в первую очередь 

гостеприимство, доброта и ее проявление в отношении к другим людям, 

отзывчивость, терпимость. Вместе с тем, в постсоветский период, когда борьба 

республики вылилась в противостояние с центром и носила в той или иной 

мере антирусскую окраску, русское население в иноэтнической среде острее 

почувствовало ностальгию по исторической родине, испытало чувство 

самоидентификации с этническими русскими в России и с государством 

державным – Россией. 

Анализ ситуаций позволяет нам выявить влияние казахского языкового 

сознания на русское языковое сознание. Черты русского менталитета как 

русского языкового сознания можно еще дополнительно выявить в результате 

анализа, а также сопоставительно-семасиологического исследования 

разработанного А.И.Гудавичусом [7]. 
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қҧбылыстың ҧлттық лингвистикалық сана-сезіміне арналған, социумның 

ӛмірінің барлық аспектілерін, оның ішінде руханият пен мәдениетті ӛзгертудің 

негізгі процестерін тҥсіну қажеттілігіне байланысты. 
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ЕСЕНБАЙ ДҤЙСЕНБАЙҰЛЫНЫҢ ҚАПАСТА ЖАЗЫЛҒАН ХАТТАРЫ 

ЖӘНЕ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ  ТАРИХТАН СЫР ШЕРТУІ 

 

 Аннотация 

 Бҧл мақалада Есенбай Дҥйсенбайҧлының қапаста жазылған хаттарын және 

шығармаларының тарихтан сыр шертуіне назар аудару. Сол арқылы 

Е.Дҥйсенбайҧлын шығармаларын  халық арасына кеңінен тарату. 

Кілт сӛздер:  Е.Дүйсенбайұлы, тарих, жыр, шет ел әдебиеті, қапастағы хат.  

 

 Есенбай Дҥйсенбайҧлының шығармаларын зерттей отырып қапаста 

жазылған хаттарын кездестіруге  болады. Мысалы мына бір хатына кӛз 

жҥгіртсек: 

Қуаныш пен қайғы,зейнет пен бейнет, пен азапсияқты ӛмірдің кҥнгейі мен 

кӛлеңкесін қай пенде басынан ӛткермеген. Ал халыққа нәубет боп тӛнген қара 

қҧйындар қаншама. Қазан тӛңкерісінен кейінгі сталиндік зобалаңның қазақ 

жеріне әкелген қанды қырғын азабын да тарихтан жақсы білеміз. Соның бір 

айқын куәсі отызыншы, елуінші, сексенінші жылдардағы жаппай жазықсыз 

жазалау, атып-асу, бәле-жаламен игі жақсыларымызды Ит жеккенге айдап, 

темір торда телмірту еді ғой. 

Бҧл жинақта әр кезеңде ҧлтжандылығы ҥшін ҧсталғандардың ҥш ҧрпағы 

қапаста жатып жазған жыр-хаттар бас қосып отыр. Тҥрмеде туған тегеурінді 

туындылардың бір ерекшелігі:қай ақын болса да тек ӛз қарақан басының 

қайғысын айтып қоймайды, ата жҧрттың ӛткені мен әдет-салтын,елдігі мен 

бәсекесін аңсай еске алады. Сонымен қатар замана халі, қаскӛйлік, әділеттің ақ 

жолын аяққа басқан қорлық-зомбылық, қысым ӛиянат жағдайын толғайды. 

Торығу емес, шырқыраған шындық тҥбінде жеңіп шығатынына деген шынайы 

сеніммен толғана ширығу бар. 

Мҧндай арман-ҥміт ӛз ӛмірін тергеуші алдында ӛлеңмен батыл 

ӛрнектелген Ығылман, Файзолла, Байдҥкен толғауларынан да, торға тҥскен 

тотыдай қапаста отырып, халқым деп тебіренген Насихат, Закария, Пішән, Ахат 

және Асанбай Асқаров жырларынан да анық аңғарылса керек. 

 Жастайынан бар аңсары ӛлең болған Шахан Мусиннің  ОН АЛТЫ ЖОЛ 

ӚЛЕҢІ ҥшін он сегіз жылға сотталуы, еркін ойларына бола Бҥркіт Ысқақовтың 

ширек ғасыр еркінен айырылуы, кешегі боздақ Қайрат Рысқҧлбековтың 

қайғылы қазасы ...бәрі-бәрі оралып соғып отырған озбырлықты әйгілемейме. 

Бір сӛзбен айтқан да,шерлі жылдар шежіресі ақтаңдақ ақиқатты алға 

тартып, оқырманның ойын оятарына сенеміз[1;6]. 

 ...Сыпыра жарау,Шортанбай- 

Соққанда жырды суылдап, 

Жел жетпейтін қҧландар!- 
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деп Шәкерім атамыз пір тҧтқан ескі ақындар мҧрасын ел игілігіне айналдыру 

мҧратында тындырылған шаруа қыруар. Әріге бармай-ақ,қазақ әдебиетінің 

керегесін тҧтастай ҥш ғасырға кеңейткен Мҧхтар Мағауиннің Қобыз сарыны 

атты тарихи зерттеунамасы (1964) мен Алдаспаны (1971) неге тҧрады. Ерлікке 

барабар еңбек. Бҧған профессор Ханғали Сҥйіншәлиевтің Ақындар поэзиясы 

(1982), Ғылым баспасынан шыққан 15-18 ғасырлардағы қазақ поэзиясы(1982), 

Бес ғасыр жырлайды(Жазушы баспасы, 1989)секілді алуан жинақтарды және 

Бҧқар бабамыздың Ана тілі газетінде(1990 жыл,12 шілде) Пекин мҧрағатынан 

табылған отыз алты толғауы Ақселеу Сейдімбековтің алғысӛзімен 

жаряланғанын қоссақ, кӛңіл қоңылтақси қоймас. 

 Солай десек те,ендігі жерде ең кӛкейкесті мәсел – ескі дҥниелерді 

салмақтап жатпай-ақ, ешбір салғастырусыз, әйтеуір жарялай беру емес,шалғай 

заманалар тҥссірген шаң-тозаңнан,қилы-қилы қисынсыз жаңылыс-

жансақтықтардан тазартып, ҧрпаққа асыл қалпында ҧсыну ғой. Осы орайда 

ойланар гәп баршылық. Әсіресе, бабалар мҧрасы тҧрғысында байыпты 

текіснамалық жҧмыс байқалмайды. Бір ӛнерпаздың белгілі бір шығармасының 

ӛзі қҧрама жинақтарда қырық қҧбылып жҥреді.Кітап қҧрастырушының міндеті 

қолжазбалар қорындағыны кӛшіріп бере салумен бітпейтініне кӛз жетті. 

Бҧрыннан бардың уақыт озған сайын толыға, молыға тҥсетіні ӛз алдына, әуелі 

текіске тҥзетулер жасалуы, әр тҥрлі себеппен кеткен қателерден арылуы заңды. 

(М.Мағауин. Ғасырлар бедері). Әттең, әдебиет институты тарапынан бҧл 

тӛңіректе жҥзеге аса қойған жҥйелі тҥрдегі ғылыми зерделеу ісі тым жқтаң. 

Бҧқар жыраудың бая-аяғы екі баспа табақтай азғана мҧрасын текіснамалық 

кемшіліктерден әлі кҥнге арылта алмау соған дәлел. Басқаны 

айтпағанда,есімінің ӛзі біресе Бҧқар (Бес ғасыр жырлайды) біресе Бҧхар (Қазақ 

совет энциклопедиясы) деп екі тҥрлі жазылуын қалай ҧғамыз? Бір тоқтамға 

келетін бәтуа қайда?! 

 Біздің қолжазба әзірлеушіміз баба ақынның толғауларындағы дҥдәмал, 

кҥмәнді, ой жҥйесімен сәйкеспейтін жекелеген сӛздер мен тіркестерді, кейбір 

тҧтас жолдарды басқа басылымдармен салғастыру арқылы тексеріп алмай, 15-

18 ғасырлардағы қазақ поэзиясы атты академиялық жинақтан кӛшіріп әкеле 

салғанға ҧқсайды [2; 160]. 

Жомарттық қонаққа пайда, малға қас, 

Батырлық жолдасқа пайда, жанға қас. 

Ӛтірік сӛз о да пайда,имаға қас, 

Ӛткір пышақ қолға пайда, қынға қас. 

Жалғыз шумақ нақылдағы жансақтық қаншама?!Ӛткір сӛз о да пайда емес, 

тҥп тӛркіні- дауға пайда екенін М.Мағауин аталмыш кітап туралы сынамасында 

кӛз жеткізе бағамдаған еді. Қҧрастырушы қҧлақ аспағаны-ау. Біздіңше, ең 

соңғы Қынға қас тақисынсыз. Кәдімгі қара сӛзге кӛшірсек, Ӛткір пышақ 

қынның обалына қалады, деу миға сіңбейді. Ақыннның айтпағы- қынға емес 

қанға қас. Яғни Ӛткір пышық қанга қас. Сонда малға-жанға-қанға боп 

ҧйқасымыда ҥйлесім табады. 
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 Ал Алла деген ар болмас деп басталатын ӛсиетнама барлық басылымда 

бар. Ойланайықшы, Бҧқардай Алла жолын тҧтқан абыз адамның аузынан дін 

мҧсылман заманда имандылықтан бездірердей уағыз шығуы ақылға қона қояр 

ма? Бақсақ,Пекин нҧсқасында:Алла жарылқаған зар болмас екен. Сондықтан да 

ҧлы жырау аталмыш туындының жалғасындай және бір толғамында: Қҧдай 

тағалам ӛзі берер несіпті демейтін бе ді?!Мәшһҥр Жҥсіп те солай екен деп, 

ешбір жобаға соқпайтын жолсыз жансқтықты қайталай бергеннен кімге 

пайда?!Текіснама дегеніңіз біреудің айтуынша хаттқа тҥсірілген 

нҧсқадан,қисынға келмеседе, айнымай тарта беру емес шығар?Жатқа 

жырлаушы жадынан жаңылысып кетуі,жазып алушының жаңсақ басуы, 

баспахана кінәсінен, баспа тарапынан, қҧрастырушы салғыттығынан қате 

жіберілуі әбден мҥмкін ғой. Мҧндайда ӛзара салғастыру, ақындық ерекшелік, 

ой жҥйесі дегендерге ден қою, заманы ҥндес,рухы сарындас тҧлғалар 

ӛнернамасына ҥңілу,ӛлең шумақтары, кӛріктеу әдісі, кейде тҧтас толғамдар бір-

бірімен араласын-қҧраласып жҥре беретін жыраулық поэзия дәстҥріне сҥйену 

ләзім [3; 272]. 

Академиялық басылымға жҥгінсек, Бҧқарекең Абылайға былай дейді: 

Жиырма жасқа келгенде, 

Оны да кӛрген жайым бар, 

Жаныс Қарабайдың қолында 

Тҥнде туған ҧл едің... 

Сонда Абылай анадан жиырма жасында туған болып шығады ғой... Ал 

Абылайға сӛйлеп отырып, аяқ астынан Бӛгенбайды сӛге ккететін бес жолдық 

қаратпа да (Бес ғасыр) бҧл толғауға қырық қайнаса сорпа қосылмайды. 

Немесе,адам баласының кезеңін таратып толғайтын шумақтарға назар 

аударыңыз: 

Жиырма деген жасыңыз 

Ағып жатқан бҧлақтай. 

Отыз деген жасыңыз 

Жарға ойнаған лақтай. 

(Бес ғасыр жырлайды) 

Балалық он жасыңыз 

Балғын ӛскен қҧрақтай. 

Жиырма деген жасыңыз 

Ағып жатқан бҧлақтай. 

Отыз деген жасыңыз 

Жарға ойнаған лақтай. 

(Пекин нҧсқасы) 

Соңғысы он жастан басталған. Басқа айрмашылық аз. Бірақ кӛңілге еріксіз 

кҥдік ҧялайды: жарға ойнаған лаққа теңеу орда бҧзар отыздың салмағын тым 

жеңілдетіп жібермей ме? Шал ақынның: 

 Он бестегі жасым-ай 

 Жарға ойнаған лақтай... 

 ...Отыз деген жасым-ай 
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 Таудан аққан бҧлақтай,- 

деген жолдары еске тҥседі. Егер ақындық болмыс-бітім,жырлау ерекшелігі,ой 

жҥйесй іспетті қасиеттеріне тереңірек бойлай байыптасақ, Шалға телініп 

жҥрген осы ӛлеңнен Бҧқар рухы мен мҧндалап тҧр-ау! Кӛп ӛзгешелік 

кӛрінбейді. 

Бес ғасырда қырық-ерттеп қойған қҧр аттай,ал Пекин нҧсқасында-ерттеулі 

тҧрған қҧр аттай. Ерттеп қойған мен ерттеулі тҧрғанның арасында мән-

мағыналық едәуір айырма бар. Соңғысы салмақтылау. 

 Енді елуге келейік: Мәшһҥр Жҥсіпте-Ол да бір кӛшкен ел екен, Пекин 

нҧсқасында- Ол да бір ҥлкен бел екен. Әрі қарай алпыс: Қайғылы, мҧңды кҥн 

екен (Бес ғасыр жырлайды), Қайғылы,мҧңды шӛл екен(Пекин нҧсқасы). 

Алғашқысынан гӛрі кейінгісі қисындырақ. Бірақ алпысты қайғылы, мҧңды 

кҥнге де, шӛлді кҥнге де баламалау Бҧқардың мәнері емес. Сондықтан тағыда 

Шал ақынға жҥгінеміз: 

Алпыстағы жасыңыз 

 Кҥзгі соққан жел екен... 

(Х.Сҥйіншәлиев. Ақындар поэзиясы). 

Сондда: 

Елу деген жасыңыз 

Ол да бір ҥлкен бел екен. 

Алпыс деген жасыңыз 

Кҥзгі соққан жел екен. 

Байқасаңыз, Бҧқар Бес ғасырда да, басқаларында да жетпіске 

тоқтамай,алпыстан кейін сексенді бір-ақ айтады. Осы олқының орнын Ана тілі 

газетінде жаряланым бойынша толықтырсақ: 

Жетпіс деген жасыңыз 

Жетім қалған кҥн екен. 

Сексен деген жасыңыз 

Қараңғы тҧман тҥн екен... 

Мҧның кӛңілге қонымдылығы ешқандай талас тудырмаса керек. 

Айтпақшы Ай,Абылай, сен он бір жасыңда деп басталатын толғауда да 15 пен 

95 жас арасындағы адам ғҧмырының әр бес жыл сайынғы белестерін бейнелеп 

келе жатып,алпыс пен тоқсанды, ал Пекин нҧсқасында елу бесті тастап кетеді. 

Екі ҥлгіде де жаздырушы кісі жас шамасының орындарын шатастырып алғаны 

айдан анық. Салғастырайық: 

Елу бес жақа келгенде, 

Жақсы болсаң,толарсың, 

Жаман болсаң, 

маужырап барып соларсың. 

(Алматы нҧсқасы) 

Алпыс жасқа келгенде, 

Жақсы болсаң толарсың, 

Жаман болсаң,маужырап, 

Жҥҥнжіп барып соларсың. 
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(Пекин нҧсқасы) 

Тҥп негізге Мәшһҥр Жҥсіп жеткізген жолдар жақынырақ. Тек екі 

нҧсқадағы елу мен алпыстың орындарын ауыстырса жарап жатыр. 

Бҧл жерде бірінші ҥзіндідегі елу бестің орнына алпысты қойған ақылға 

сиымды. Келесі кезең: 

Алпыс жасқа келгенде 

Әрбір атқа қонарсың... 

(Бес ғасыр жырлайды) 

Алпыс беске келгенде 

Әрбір атқа қонарсың... 

(Пекин нҧсқасы) 

Ең ізгісі-алпыс та, алпыс бес те емес, Елу беске келген де. Және әрбір сӛзі-

жаңсақ, жаңылыс тҥскен. Бәлкім, жазып алушының кінәсінен шығар. Қалай 

болғанда да, ой қисынымен орайласпайды. Біздіңше, егер жыраудң 

суырыпсалмалық мақамы мен ҥндес,әуендес тіркестерді тҥйдектектете тӛгетін 

ақындық ерекшелігіне сҥҥйенсек, онда ол сӛздің орны-әрбір емес, ел деп,яғни 

жӛндемі мынау: 

Елу беске келгенде 

Ел деп атқа қонарсың... 

Алпыс жасқа келгенде 

Жақсы болсаң,толарсың, 

Жаман болсаң, 

Маужырап барып соларсың. 

Бҧдан әрі жетпіс жасқа дейін Бес ғасырдағысы жақсы. Рас, алпыс бес 

жайындағы шумақтарда бірлі-жарым тҥзету тілейтін тҧстар кездеседі. Мысалы, 

Әр нешік кҥннің Пекин нҧсқасы бойынша Кӛрген кҥнің боп ӛзгертілді. Сондай-

ақ,осыған жалғас екі жолдың дҧрысы-Еңкейіп масақ терерсің, Тоңқайп орақ 

орарсың (себебі, мҧның алдындағы жас кезеңдері толарсың-соларсың-қонарсың 

іспетті ой тҧжырымдарымен тҥйңнделіп, ҧйқасып келіп отырады. Бҧл да, 

терерге, орарға емес, терерсің, орарсың болуы заңды). Ал жетпіс жайындағы 

толғамға тоқталсақ, Бес ғасырдағы: 

Жетпіс жасқа келгенде, 

Жетпіс деген жел екен, 

Шала ауырып пір екен,- 

кӛркемдік жағынан да, тіпті, қарапайым тҥсініктілік тҧрғысынан да келіспей 

тҧрғаны кҥмәнсіз. Пекин нҧсқасында: 

Жетпіс жасқа келгенде, 

жаңылып сӛзден қаларсың,- 

дегенді оқығанымызда жер астынан жеті қоян тапқандай қуанып қалдық. 

Жетпіс беске келгенде, 

Жылуы болмас қойынның, 

Қауқары болмас сойылдың... 

Мҧндағы бірінші жол Пекин нҧсқасынан (Бес ғасыр жырлайды жинағында 

отыз бес, қырық бес, елу бес, алпыс бес, жетпіс бес, сексен бес секілді сан 
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есімдердің бәріне де жасқа сӛзі тіркесіп келеді. Ана тіліндегі жаряланымда 

алпыс беске, жетпіс беске...Жӛні де осы ғой). Екінші тҥзету: Қаруы болмас-

Пекин нҧсқасы бойынша Қауқары болмас деп ӛзгертілді. Ҥшіншіден,сӛз етіп 

отырған шумаққа жалғас толғам жойылдың-қойылдың боп ҧйқас қҧрап тҧр. 

Олардың алдындағы сӛздер қойынының-сойылының болған кҥнде жыр ӛлшемі 

бҧзылып,әсер-қуаты әлсірей тҥседі. Ең дҧрысы: 

Жетпіс беске келгенде, 

Жылуы болмас қойынның, 

Қарқауы болмас сойылдың, 

Мҥжіліп әбден тозарсың. 

Сексен жасқа келгенде, 

Ӛлмесеңде жойылдың, 

Әр атаққа қойылдың, 

Біреуге жҥк боларсың. 

Сексен бес деген жер екен, 

Шындап ҧрған пері екен. 

Тоқсан жасқа келгенде...     

Жоғарыда қос нҧсқада да жас шамасының орындары шатасып кеткенін 

айтқан едік. Соларды ой ыңғайына қарай тиісті жеріне орналастырдық. 

Мҥжіліп әбден тозарсың(Ана тіліндегі боларсың қате), Біреуге жҥк боларсың да 

жас кезеңдерңне сәйкес беріліп, Пекин нҧсқасынан қосылып отыр [4;35]. 

Қорыта келгенде ақын Есенбай Дҥйсенбайҧлының поэзия жазуымен қатар 

тарихқа да кӛз жҥгірткенін байқаймыз. Бҧл Есенбай ақынның жан – жанқты 

екенін байқатады. Ӛйткені ақындық ӛнермен бірге тарихқа ҥңілу ке – келген 

ақынның қолынан келе бермейтін іс. Осы еңбектері ҥшін Есенбай ақынды 

«Дара туған дарабоз» деп атау заңды қҧбылыс. 
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ХАЛЫҚ АҚЫНЫ САРЫШОЛАҚ БОРАНБАЙҰЛЫНЫҢ  

АЙТЫСТАРЫ ХАҚЫНДА  

 

Аннотация   

    Бҧл мақалада Сарышолақ Боранбайҧлының айтыстары терең 

қарастырылады. Айтыс «әрбір салдарлы ӛнер жарысы, халықтың ойындағы 

армандарды жарыққа шығаратын, жақсылықтарды ортақ қуаныш ретінде ортаға 

салатын, шешілмеген міндеттерді талқылайтын, кедергі мен кеселді 

таңбалайтын сҧмдықтарды әшкерелейтін ӛзінше бір қҧрылтай тәрізді». Бҧл 

жанрдың ең басты да жақсы сипаты – сӛз ӛнеріне жетілдіретін теңдесі жоқ 

мектеп болуында. Қазақ мәдениетінің, оның еркіндігі мен батылдығының, 

тапқырлығы мен әлеуметтік мҧңдарды жалпы халықтық тҧрғыдан кӛтере 
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білетіндігінің кӛрсеткіші, шешендіктің, қоғамдық қҧбылыстарға сын кӛзімен 

қараушылықтың, азаматтық сергектіктің таразысы.  

Кілт сӛздер: айтыс, суырып-салма, Сарышолақ Боранбайұлы, халық ақыны, 

ӛнер, перифраз.  

      

Суырып - салма шешендік пен шабыттан туатын осынау бір тӛкпе жыр 

додасы – қазақта әлімсақтан бері келе жатқан айтулы ӛнер. Қазақ халқы асыл 

сӛздің қадірін салмақта, қаусырма жезтаңдай, кҥміс кӛмей атанып, аузымен қҧс 

тістеп, дарындылығымен кең даланы думанға бӛлеген, осынау жанрдың ӛзіндік 

ерекшеліктерін сақтап, тҧтас қалпында дамытып келген.  

Академик В.В. Радлов қазақтардың ӛзі тектес басқа халықтардан айрықша 

сӛз мәнерлілігі, ғажайып шешендік, тапқырлығымен дараланып кӛзге тҥсетінін 

айта келіп: «Қазақтар қашан да мҥдірмей, кідірмей ерекше екпінмен 

сӛйлеседі… Тіпті ауызекі сӛйлесіп отырғанның ӛзінде оның сӛйлемі мен ой 

кестесі ӛлең жолдары мен шумақтары  секілді ҧйқасып, ҥйлесіп кететіндігі 

сонша нағыз ӛлең екен деп таң қаласың» – десе, М. Әуезов «Халық әдебиетінің 

ӛркендеп дәуірлеген шағы халықтың шаруасы кҥйлі, жері кең, ҥдере кӛшіп, ен 

жайлап, сауық-сайран, мереке-қызықпен кҥнелткен кӛшпелі тҧрмыста болған 

шақтарында болды, - деп сараптайды. Және де орта ғасырдағы фильмдерге, 

труверлерге мейстензингерлер мен скальділерге, скомохтар мен мҥшәйра, 

мҧғаллақатқа қатысушы ақындардың суырыпсалма ӛлең мен айтыс-тартысқа 

ерен шеберліктерін, осы жағынан қазақ айтыстарына жақын екенін атап 

кӛрсетеді.  

«Айтыс – сӛз барымтасы. Бҧның бір жағы – ӛнер жарысы. Екінші жағы – 

ойын – жиында, айт пен тойда және бҥгінгі дәуірде ҧлы мейрам кҥндерінде, 

халықтық мерекеде орындалатын сауық есепті»  халықтың кӛркем сӛзден, 

ҧтымды ойлардан эстетикалық ләззат алуы. «Айтыс ӛзінің жанрлық 

нақышымен, асқан шыншылдығымен, тіршілік сҧрауларын кең де кемел 

қамтитындығымен айрықша қымбат». Ол – қазақ фольклорының аса мол 

дамыған дербес бір саласы. Айтыс поэзиясының ең бірінші нышандары 

қазақтың эпостық жырларындағы екі басты кейіпкер арасындағы диалогтардан 

кӛрінді. Бҧнда эпос кейіпкерлері батырлық рухта сӛйледі. Ал айтыс поэзиясы 

әдет-ғҧрып, әлеуметтік мәселелерді қамтыды.  

Бҧрынғы – соңғы айтыс жайлы жазылған дҥниелерді зерделеуші 

ғалымдардың айтуынша, айтыстың ерекше дамып, ӛзінің кемеліне жетіп, жеке 

айтушылар туған тҧсы – Сарышолақ ғҧмыр кешкен XIX ғасыр. Әр заманда 

кҥнделікті тіршілікке тікелей қатынасы бар жанрға ӛз ҥлесін қоса білген 

Сарышолақтың айтыстары мен сӛз қағыстыруларының саны он шақты 

болғанымен, қолда бары оның жартысы ғана. Олар: Әбубәкірмен сӛз 

қағыстыруы, Сәліммен, Қҧлимен және Тама қызбен, Тоқсҧлумен, Бақи сҧлумен 

айтыстары.  

Осы қымбат дҥниенің, ғажап ӛнердің тҧғырында қырандай қанатын 

қомдап, әр сӛздің майнын тамызып, әр сӛзді асықтай иірген Сарышолақ ӛзінің 
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жан-жақты, кең қҧлашты дарын екенін  Қҧли Жолайҧлымен айтысында 

кӛрсетеді.  

«Қазыбай тайпасының Қуат бӛлімінің атақты байы Тотан жылқылы 

болған. Кӛп жылқысын ҥлкен қос қылып ҧстаған. Тілеу руының Мӛңке 

тайпасының (Қыстаубай, Орыс, Оразалы Бозай, Орман, Сараш) Әбу атты 

пысық жігітін бас жылқышы етіп ҧстаған. «Сҥтті кӛлде» отырған жылқышылар 

қосына Сарышолақ шайыр мініске ат ҧстап барады. Сарышолақтан басқа ат 

беруін ӛтінеді. Әбудің жақтырмағанын сезген Сарышолақ сол арада ӛткір 

сӛздермен кӛңіліндегісін тӛгіп тастайды. Содан Әбу қайтсе де Сарышолақ 

шайырды жеңбек болып, ауылының оқыған ақыны Қҧлиға бір жылқы беріп 

айтысқа қосады».  

Ақынның:  

Шабысы аз жабыны,  

Топқа да қосып зорлама.  

Батыр шабар ар ҥшін,  

Тҥсі суық найзаға.  

Қас әдіскер салады,  

Неше тҥрлі айлаға.  

Шешен сӛйлеп тіл безер,  

Хандар тіккен ордада.  

Шорағай бӛгет болар ма,  

Еділ мен ақ Жайық,  

Қосылып аққан арнаға. 

Шіркей бӛгет болар ма,  

Қҧлази аққан дарияға.  

Жортақ жолдас болар ма,  

Теңселіп аққан жорғаға- деген  

сӛздері дәлдік пен ӛткірлікті, тереңдік пен кӛркемдікті арқалайды. Қарсыласын 

ықтыруда поэтикалық жҥгі ауыр сӛздерді таңдайды. Айтыстың нағыз жампозы 

екенін дәлелдейді. Еділ мен Жайықта жҥзген шорағай балық, ҧланасыр дария 

бетіндегі титтей шіркей, сҧңқарға жолдас болмас сауысқан мен қарға, теңселе 

басқан жорғаға жолдас болмас жортақ, айырдың кҥші жетпес аруанадан туған 

тҥс нар – барлығы кӛз алдымызда қиюын табатын жанды сурет. Ал суреттің 

ғажап бояулары – поэтикалық метафоралар. Шайыр ауыстырудың шебер ҥлгісі 

арқылы сурет жасап қоймай, сол арқылы нағыз дарындылық, шынайы 

таланттылық бейнесін кӛрсетеді.  

«Қаз ілетін қаршығаны тышқанға салып қор қылу, алтынды мыспен 

теңгеру» - әртарап ҧғымдарды бетпе-бет қою арқылы тҧлғалық даралықты, 

алыптықты таныту.   

 «Сӛз сҥйектен ӛтеді» демекші, Қҧлиға берген сипаттамасы теңеу тҥрінде 

тӛмендегідей ӛріледі.  

Бірде ол:  

… Әйел алсаң шағыстырып жҥрер едің,  

Сауысқан секілденіп боқ шоқыған,  
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Арсыз боп ӛміріңді сҥрер едің.  

Жаманның ӛресі тар шермендедей,  

Кетеді осындайда тілің тиіп.  

Бізбен арғы жағың бір болғанмен,  

Тҧғырдай жал қҧйрығың болды келте.  

Пақырсың таста ойнаған қҧмырсқадай,  

Сені біз ӛсіріппіз қылып ерке – десе,  

бірде ӛзінің айыр кӛмей шешендігін:  

Біз секілді жібектің,  

Сыны әсте бҧзылмас. 

Қиып тҥсер топшыдан,  

Ақ алмастай тҥрленем.  

… Сасық сордан шығатын,  

Жел секілді іргеден.  

Арам қанды тӛгейін, 

Найзадай ӛткір тілменен , – деген  

теңеулер арқылы беріп, оны ӛлең ішінде жай және кҥрделі эпитеттермен 

қҧлпыртып отырады.   Сарышолақ ӛз тыңдарманын қашан да таңдай 

қақтырарлық кҥйге салып отырғаны анық. Ӛткені шайырдың сӛз легінің еріксіз 

назар аудартар эмоциялық екпіні кҥшті, экспрессиялық бояуы қалың. Сӛйте  

тҧра кҥпілдек теңеу, жалтырақ әлеміш емес, адамды ойға қалдыратын жағдаят.  

Сарышолақтың жыр додасындағы тасқын судай екпіні оның Сәліммен 

айтысуында кең кӛрінеді.  

«Мырзағҧл Шыманҧлы ӛзін паналаушы жігітінің қалыңдығын даулап 

атақты бай, Жағалбайлы Жетіру елінің беделді биі Дербісалының ауылына 

барады. Дербісалы қарабайыр қонақасы беріп, менсінбейді. Ал қол астындағы 

Сәлім атты ақыны келген қонақтарды кекете сынайды. Сол кезде Мырзағҧлға 

ере келген Сарышолақ қызыл тілдің тиегін ағыта жӛнеледі:  

… Мен жауынгер Әлім-ем,  

Қашан сӛзден танып ем.  

Қай жеріңде  

Ӛлең-жырдан қалып ем. 

Білерсің Қабақ-Тілеуді,  

Сом соғылған білеуді.   

Жалпы айтыскер ақынға аса қажетті нәрсе – ой-ӛрісінің кеңдігі. 

Қарсыласына орайлы, ҧтқыр жауаптар бере отырып, жалт бҧрлып, тыңға тарта, 

оның ӛресі жете қоймайтын биіктерге сҥйрей жӛнелу, ӛзі жалау етіп отырған 

әңгіме тӛңірегінде томағасы сыпырылған қырандай самғау, қағытпа қалжың, 

әшекейлі әзілдерді ҧрымтал … 
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Аннотация  

В данной статье подробно рассмотрены о состязаниях (айтысах) 

Сарышолака Боранбайулы. Айтыс - как своеобразный курултай, который 

раскрывает мечты народа в сознании, делает добро общей радостью, обсуждает 

нерешенные задачи, изображает препятствия и резанья. Самый главный и 

хороший характер этого жанра-это неоспоримая школа, которая 

совершенствует искусство слова. Показатель казахской культуры, ее свободы и 

смелости, находчивости и умелости поднимать социальные гнева с 

общенародной точки зрения, весы решимости, критического отношения к 

общественным явлениям, гражданской бодрости.  

Ключевые слова: состязания (айтыс), импровизатор, Сарышолак 

Боранбаевич, народный поэт, исскуство, перифраз.  
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ABOUT CONTESTS (AITYSES) THE NATIONAL POET OF SARYSHOLAK 

BORANBAEVICH’S 

 

Annotation 

This article discussed about competitions (aityses) of Sarysholak Boranbayuly in 

detail. Aitys - as a kind of kurultai, which reveals the dreams of the people in the 

mind, makes good a common joy, discusses unsolved problems, depicts obstacles and 

cutting. The most important and good character of this genre is an undeniable school 

that improves the art of words. The indicator of the Kazakh culture, its freedom and 

courage, resourcefulness and skill to raise social anger from the national point of 

view, scales of determination, critical attitude to public phenomena, civil 

cheerfulness. 



ISSN 2312-8348  Баишев Университетінің Хабаршысы   №2(64) 2019 
 

- 37 - 
 

Key words: contest (aitys), improvisator, Sarysholak Boranbayuly, a big poet, art, 

paraphrase.  

 

 

    МРНТИ 16.01.45 

 Жақсығали Ш.И.
1
  

1
Баишев Университеті  

 

ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДАҒЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ БАҒЫТ 

 

Аннотация 

Бҧл мақалада жалпы орта білім беретін мектептерде шет тілдердің 

оқытудың ӛзекті мәселесі дифференциалдық бағыты туралы айтылады. Оның 

басты ерекшелігі – оқушыларға берілетін тапсырмалардың деңгейлерге бӛлінуі 

және олардың меңгерген білімі мен іскерліктеріне қойылатын талаптардың 

дифференциалауы. Бҧл мақала жалпы орта білім беретін мҧғалімдерге және 

студенттерге  арналған. 

Кілт сӛздер: ағылшын тілі, дифференциалдық бағыт, деңгейлеп оқыту 

технологиясы. 

 

Қазіргі кездегі жалпы орта білім беретін мектептерде шет тілдердің 

оқытудың ӛзекті мәселесі дифференциалдық бағыт болып табылады. 

Дифференция дегеніміз – оқушыларды қандайда ерекшеліктеріне сәйкес 

топтастырып оқыту. Жалпы білім беретін мектептерде дифференциалап 

оқытуда әртҥрлі әдістер қолданылады. Соның ішінде дифференциалаудың 

маңызды тҥрі деңгейлік дифферения болып отыр. Оның басты ерекшелігі – 

оқушыларға берілетін тапсырмалардың деңгейлерге бӛлінуі және олардың 

меңгерген білімі мен іскерліктеріне қойылатын талаптардың дифференциалауы. 

Бҧл деңгей барлық оқушылардың шамасы жететін деңгей. Осы деңгейдің 

барысында курсты меңерудің жоғары деңгейлері қалыптасады. Оқушылар бір 

сыныпта бір бағдарлама бойынша білім ала отырып, қабілеттеріне, 

қызығушылығына сай деңгейді таңдауға мҥмкіндік алады. 

Әр жас маманға бҧл мәселе бастапқы жҧмыс кезінде қиындық туғызады. 

Шет тілін оқытудағы ең басты қиындық мҧғалімнің оқушылармен жеке немесе 

топтық тҥрде оңтайлы ҥйлесе алмауы. Қалған қиындықтары мҧғалімнің 

оқушылармен тіл табысуы және дҧрыс ҧйыдастыруы. Шет тілін оқытудағы 

қиыншылықтардың бірі – оқушылардың пәнге деген қызығушылық деңгейі 

немесе дайындығы әртҥрлі болуы. Осыған орай оқушылардың ҥлгерімінің 

әртҥрлі болуының себебін анықтау, оған қоса ҥлгерімі тӛмен оқушылардан 

қандай тапсырмадан немесе жаттығулардан қиналатынын анықтап және не 

себепті ҥлгерімі нашарлағанын біліп, олармен жҧмыс жасау қажет. Бҧл 

себептер әртҥрлі болуы мҥмкін. Олар: біреуі ауырып  қалғандықтан сабағынан 
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қалса, екіншісі сабақта бола тҧра мҧқият тыңдамайды, ал ҥшіншісі мҧғалімнің 

айтқанын тҥсінбейді. 

Кӛбінесе шет тілін оқытудағы диффренциалдық тәсіл бойынша  оқушыны 

жеке тҧлға ретінде қарастырмайды, оның білімінің саңылауын жеке 

қарастыруына негізделген. Яғни шет тілін оқудағы қабілеттілік әртҥрлі: 

біреуіне тіл оңайырақ болса, басқасына қиын боп келеді. Бҧдан алатынымыз, 

бір сыныптағы оқушылар оқу материалын әртҥрлі қабылдайды. Мысалы, кейбір 

оқшылар есту қабілеті жақсы болғандықтан аудированиемен оңай меңгеріп 

алады, ал екіншісі ойлау қабілетіне байланысты лексиканы жақсы меңгереді 

және т.б.Одан басқа әр оқушының ойлау қабілеті әртҥрлі. 

Оқушы қызметін активтендіру негізіндегі педагогикалық 

технологиялардың бірі – деңгейлік саралау технологиясы. Деңгейлеп оқыту 

технологиясының мақсаты: әрбір оқушы ӛзінің даму деңгейінде оқу 

материалын меңгеруді қамтамасыз етеді.  

-Деңгейлеп оқыту әр оқушыға ӛз мҥмкіндіктерін пайдалана отырып, білім 

алуына жағдай жасауға мҥмкіндік береді. 

-Деңгейлеп оқыту әр категориядағы балаларға,  олармен аралас жҧмыс істеуге 

мҥмкіндік береді. 

-Деңгейлеп саралап оқыту қҧрылымында білімді игерудің ҥш деңгейі 

қарастырылады: ең тӛменгі деңгей (базалық), бағдарламалық, кҥрделенген 

деңгей, сондықтан әрбір оқушы оны меңгеруі тиіс. 

Деңгейлеп оқыту технологиясы тиімді нәтижелі болуы ҥшін а) жеке тҧлға 

ерекшеліктеріне, б) психологиялық даму ерешеліктеріне, в) пән бойынша 

білімді игеру деңгейіне кӛңіл бӛлуі керек. Педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор Қараев оқушылардың оқу деңгейін 4 тҥрге бӛлген. Оқушылардың 

ойлау қабілетін дамыту ӛз бетінше жҧыс жасауға дағдыландыру барысында 

деңгейлеп оқыту технологиясының ӛзіндік ықпаы зор.Дифференциалдық оқыту 

кезіде оқушылар ӛздік жҧмыстарын орындап, білімдерін мониторингтік жҥйе 

арқылы немес мҧғалім арқылы бағаланып ӛздері  диагностикалауға қол 

жеткізеді. Олар: 

-респродуктивтік деңгей – жалпыға бірдей стандартты білім негізінде тапсырма 

беріледі. 

-алгоритмдік деңгей – мҧнда оқушы тапсырманы мҧғалімнің тҥсіндіруімен 

қбылдаған ақпаратты пайдалана отырып орындайды. 

- эвристикалық деңгей-  мҧнда оқушы тапсырманы ӛзі ізденіп, қосымша 

әдебиеттерді қолдана отырып жауап береді. 

-Шығармашылық  деңгей – оқушылардың таза ӛзідік шығармашылығын 

байқатады. Жаңа тақырыпты оқушылар шығармаық ізденіс тҥрінде ӛздігінен 

меңгереді. Бҧл оқыту тәсілі әр оқушының белсенділігін оятады. 

Ғылым жетістіктеріне негізделген жоғары технологияландыруға кӛшудің 

қажеттілігімен келіспеу мҥмкін емес, себеб әр баланың жеке тҧлғалық 

тҧрғысының дамуы, білім беруді дифференциялау және барлық білім беру 

жҥйесін ізгілендіру мен демократияландыру сол арқылы жҥзеге асырылады. 

Сондықт қазіргі заманғы пагогика ғылымындағы педагогикалық ҥрдісті 
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технологияландыру білім беруші мен білім алушының жеке тҧлғасын ӛздігінен 

дамыту және ӛзін – ӛзі жҥзеге асыру мақсатын оқыту мен тәрбиелеудің 

субъектілік негізінде ауыстыратын тәсілді іздеумен байланысты. Осыған орай 

мектептің ғана емес, қоғамның да алдында кҥрделі әлеуметтік экономикалық  

жағдайда ӛсіп келе жатқан ҧрпақты тәрбиелеу мен оқытудың жаңа ҥлгілерін 

іздеп, оларды салыстырып, дҧрыс жол табуға ҥйрену мәселелері маңызды 

болып тҧр.  

Дифференция дегеніміз – оқушыларды қандайда ерекшеліктеріне сәйкес 

топтастырып оқыту. Жалпы білім беретін мектептерде дифференциалап 

оқытуда әртҥрлі әдістер қолданылады. Соның ішінде дифференциалаудың 

маңызды тҥрі деңгейлік дифферения болып отыр. Оның басты ерекшелігі – 

оқушыларға берілетін тапсырмалардың деңгейлерге бӛлінуі және олардың 

меңгерген білімі мен іскерліктеріне қойылатын талаптардың дифференциалауы. 

Бҧл деңгей барлық оқушылардың шамасы жететін деңгей. Осы деңгейдің 

барысында  курсты меңерудің жоғары деңгейлері қалыптасады. Оқушылар бір 

сыныпта бір бағдарлама бойынша білім ала отырып, қабілеттеріне, 

қызығушылығына сай деңгейді таңдауға мҥмкіндік алады. Оқытуда деңгейлік 

дифференцияны жҥзеге асыру оқытудың арнай технологиясын жасақтауды 

қажет етеді. Соның ішінде білімді бақылау жҥйесіне толығырақ тоқталайық: 

жалпы бақылау мен бағалаудың ҧйымдастырылуының оқыту ҥрдісінде 

маңызды рӛл атқаратынын білеміз. Сонымен қатар бақылау мен бағалау оқыту 

ҥрдісінің барлық кезеңіде жаңа материалды меңгеруден бастап, тақырып 

аяқталғанға дейін қатысатыны белгілі. Бҧл жоспарға сай қолданылып жҥрген 

дәстҥрлі бақылау мен бағалау деңгейінің негізделгендігі.Осы жҥйе бойынша 

талаптар жоғары деңгейде қойылады. Алайда, бҧл жҥйе орташа және тӛмен 

оқитын оқушылар ҥшін ӛте ауыр. 

Оқушылардың қабілеттілігіне сай оқытуды дифференциалау олардың 

барлық топтарының мҥдделерін еске алуды қажет етеді. Әр пәннің ерекшелігіне 

қарай оқушыдан іскерліктер жиынтығы сҧралады. Негізгі іскерліктерге кӛңл 

бӛлінбейді. Деңгейлік дифференциалаудың  мақсаты – барық оқушылардың 

базалық деңгейін қамтамассыз ету (білім берудің мемлекеттік стандарты 

бекіткен) сонымен, бір мезгілде пәнге қызығушылық пен қабілет танытқан 

оқушылардың одан әрі қабілетін дамытуға жағдай жасау. Бастауыш сатыда 

бақылау екі принципті кезеңді анықтауы керек. Міндетті дайындық деңгейі 

қӛлемінде материалды меңгергендігін бақылау және мҥмкін деңгейіндегі 

бақылу ҧйымдастыру. Оқушыларды топқа бӛліп алғаннан кейін тапсырманы 

орындаса, онда сынақ тапсырылды деп есептейміз. Әдетте, тақырыптық 

сынақты сабақ ҥстінд жҥргізген қолайлы. Ӛйткені оқушы біліміндегі кемшілік 

дер кезінде жойылады. Қандай жағдай болсын оқу ҥрдісін жетілдіру білімділік 

дағдысын қалыпстыруға бағытталады. Міне, осы сияқты мақсаттағы жҧмысқа 

кҥнбе-кҥн айрыҧша назар аударып, шығармашылық ізденіспен қимылдасақ, 

оның жеміссіз болмайтыны белгілі. Деңгейлік  тапсырмаларға қатысты 

талаптар, біріншіден, әр деңгейде берілетін білім кӛлемін белгілеу ҥшін; 

екіншіден, берілетін білім кӛлеміне қатысты әр деңгейде орындалатын 
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тапсырмаларды іріктеп, таңдап алу ҥшін; ҥшіншіден, әр деңгейдегі 

тапсырмалардың қандай болуы керек, қандай мақсатта берілуі керектігі ҥшін 

нақтыланады. Орындалатын тапсырмаларға байлансты әр деңгейде қойылған 

талаптардың бір – бірінен айырмашылығы ескеріледі. Бірінші деңгей мен 

екінші деңгейде орындалатын тапсырмалар бір – біріне ҧқсамайды. Деңгейден 

деңгейге кӛшкен сайын тапсырмаларға қойылатын талаптар да артып, кҥшейіп 

отырады. 

Әр деңгейдің ӛзіндік талаптарына сәйкес тапсымалар жҥйесі жасалады. 

Оқушыға берілетін мҧндай тапсырмалар жҥйесінің барлығын бір орталыққа 

бағындырып тҧраты заңдылықтар болады. Ол заңдылықтар материалды 

оқытуда қолданылатын тапсырмаларды сҧрыптап, таңдап алудың ҧстанымдары 

деп аталады. 

-Тапсырманың қызықтылығы; 

-Тапсырма мазмҧнының жҥйелілігі; 

-Тапсырманың жетекшілігі; 

-Тапсырманың танымдылығы; 

Оқушы осы 4 деңгейдегі тапсырмаларды орындау барысында жаңа тақырыпты 

еркін меңгеріп, 1 деңгейдегі –қабылдаушы, 2 деңгейдегі – орындаушы, 3 

деңгейдегі – ізденуші тарапынан ӛтіп,ӛз пікірі, ӛз айтар ойы бар жеке тҧлға 

дәрежесіне кӛтеріледі. Бҧл деңгейдің алдыңғы деңгейден айырмашылығы : 

 - Алдыңғы деңгейлерде оқушыға тапсырмаларды орындау жолдары айқын 

берілсе, бҧл деңгейде оқушының шығармашылық қабілетін айқындайтын және 

оны дамытатын тапсырмалардың мақсаты ғана беріледі. Ал оны орындау 

жолдары оқушының жеке шығармашылық қабілетіне байланысты; 

 - 1-3 деңгейлердегі тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың 

жауаптары нақты болуы кӛзделсе, 4 деңгейдегі тапсырмалар оқушылардың 

ӛзіндік кӛзқарасына, дҥниетанымына, жеке қабілетіне және дарындылығына 

байланысты тҥрленген, бейімделген болады. 

     № 1 

 Level 1 Write the sentences and match them to the tenses. 

• He has been never broken his arms and legs. 

• The doctor advised her to keep to a diet. 

• I am doing my exercises. 

• Ann check-ups once a year. 

• My mother was taken to hospital. 

• Children are usually given advice to drink milk. 

• The doctor was examining the patient. 

• When the mother came home, her daughter had already taken the tablets. 

 Level 2 Complete the sentences with the verbs. Use the Present Perfect  

Continuous. 

Play, tidy, snow, cry, study, stand, and sunbathe. 

• It … all day. 

• My brother … English since he left school. 

• Marat … football professionally for two years. 
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• I’m so tired because … I the house all day. 

• Look at that woman. She … there for half an hour. 

  Level 3  Finish the sentences using the Present Perfect Continuous. 

• Alma’s hair is wet because … 

• Arsen is tired because … 

• Her face is so red because … 

• Aigerym  is excited because … 

• Kanat is really dirty because … 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые моменты историко-географчского 

развития Казахстана. Поднимаются такие вопросы, как размежевание границ по 

«Уставу об Оренбургских киргизах», устранение административных 

институтов ханской власти. Помимо этого, рассматривается немаловажный 

аспект для экономики того времени – торговля Западного Казахстана.  
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торговля, караванные пути, отмена ханской власти. 

 

Западный Казахстан в первой половине XIX в. является интереснейшим 

объектом для исторической географии. Социально- экономическое развитие, 

политические условия, в том числе колонизация края царской Россией, 

представляющие собой симбиоз объективных и субъективных факторов, 

вызывали неоднократные изменения историко-географической карты региона. 

Первым из подобных крупных изменений явилось создание в 1801 г. 

Внутренней орды в междуречье Урала и Волги, повлекшее за собой массу 

территориальных споров, возникших в результате непродуманных действий 

царских чиновников. Это выразилось, в частности, в изначальной 

неопределенности границ нового территориального образования, сделавшее 

положение населения Букеевского ханства особенно уязвимым по отношению к 



ISSN 2312-8348  Баишев Университетінің Хабаршысы   №2(64) 2019 
 

- 43 - 
 

соседнему Уральскому казачьему войску, дачам помещиков Юсупова и 

Безбородко, астраханским кордонам и др. [1] [2] 

Всю первую половину XIX в. продолжалось межевание внешних границ 

Зауральской орды (Области «оренбургских» казахов), осложненное 

земельными изъятиями в пользу Оренбургского казачьего войска Новоилецкого 

и Новолинейного районов, ранее задействованных маршрутами традиционных 

перекочевок казахских родов. [3] В 1824 г. изменяется административно-

территориальное устройство Зауральской орды. "Устав об Оренбургских 

каргизах", упразднивший последний, по существу, атрибут самостоятельности 

Младшего жуза - ханскую власть, вводит в регионе абсолютно новую практику 

внутреннего разделения земель. В значительной степени территориально-

административный аспект этой реформы был углублен последовавшим 

введением в Оренбургской степи дистанционной системы, создавшей новое 

звено в системе управления в лице дистанционных и местных начальников. 

Способствовавшее закреплению позиций царской России в крае создание 

дистанций, однако, проводилось с ошибками в их размещении и составе 

населения. К концу первой половины XIX в. эти ошибки обернулись 

серьезными препятствиями для существования самих дистанций вследствие их 

чересполостности, условности границ и неравномерного числа жителей. [4] 

Одновременно с внутренним размежеванием в Зауральской орде шло 

создание новых и уточнение старых территориальных единиц в Оренбургском 

и Уральском казачьих войск. Кантонная, дистанционная и окружная системы, 

действовавшие в них, были призваны усилить контроль за войсковым 

сословием, способствовать превращению казачества в послушных 

исполнителей колонизационных планов царской России в Казахстане. 

Действовавшая здесь полувоенная структура управления позволяла сохранять 

казачьи войска в качестве мобильной вооруженной силы на Оренбургской и 

Нижнеуральской укрепленных линиях. Эта служба, в свою очередь, 

вознаграждалась обширными земельными приобретениями и различными 

экономическими льготами, созданием благоприятных условий для 

существования казачьих хозяйств. [5] 

Материальное положение казахских родов Младшего и части Среднего 

жузов напротив сильно осложнилось вследствие указанных территориальных 

изъятий, отразившихся на традиционной схеме родорасселения оренбургских 

казахов. В результате среди прилинейного казахского населения все более 

распространяется практика ухода в наем к жителям укреплений, на горные 

заводы, в рыболовные артели, сельскохозяйственные работники, извозчики и 

просто в услужение. Аулы тех из казахских родов, которые издавна совершали 

дальние перекочевки к южным, зимним пастбищам, стремились избежать этим 

способом нежелательных контактов с Оренбургской администрацией, 

вводившей систематическую выплату кибиточной подати и пытавшейся 

контролировать сезонные перемещения казахского населения. Однако, в южной 

части западно-казахстанских степей, в бассейне рек Сырдарьи, Жанадарьи и 

Кувандарьи шаруа попадали в зависимость от хивинского хана, намеривавшего 
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подчинить себе казахские роды. [6] В результате, часть племени алимулы, 

например, оказывалась, по существу, в двойном подчинении, уплачивая летом-

осенью кибиточную подать в Оренбургское ведомство, а зимой - зякет 

хивинским сборщикам. 

Россия и Хива выступали в роли конкурентов в борьбе за право 

контролировать караванные торговые пути в казахской степи, на которых в 

первой половине XIX в. основывалась торговля в крае. Сеть этих путей была 

выработана в течение нескольких предыдущих столетий, видоизменяясь под 

влиянием природных, экономических и политических условий. В первой 

половине XIX в. потребности растущей российской промышленности в 

постоянном притоке дешевого сырья и новых рынков сбыта подталкивают 

царское правительство к активному освоению караванных путей. Интенсивная 

их разведка, попытки организовать вооруженную охрану караванов должны 

были способствовать стабильному прохождению торговых экспедиций через 

степь Оренбургского ведомства. Однако, решающей в этом плане оставалась 

роль казахского населения региона, выступавшего в качестве проводников, 

караванщиков, погонщиков тяглового скота, а то и прямых гарантов 

безопасности товаров и их хозяев. Строительство в первой половине XIX в. 

ряда русских укреплений в глубине степи, захваты в середине XIX в. хивинских 

укреплений на Сырдарье, усилившие влияние оренбургской администрации в 

регионе, вызвали изменения в размещении караванных путей. С середины XIX 

в. некоторые из этих укреплений были охвачены почтовыми трактами, 

намеченными на месте прежних караванных маршрутов или в 

непосредственной близости от них. [7]  

С развитием торговли, укреплением позиций России в крае происходит 

трансформация крепостных укреплений, наиболее крупные из которых 

превращаются в города, имевшие многофункциональное назначение 

административных, политических, экономических, культурных центров. Менее 

разросшиеся форпосты, редуты Оренбургской и Нижнеуральской линий 

становятся станицами, поселками соседних казачьих войск, население которых 

в первой половине XIX в. осваивает новые хозяйственные занятия. Историко- 

географический анализ экономического положения казахского населения 

региона и казаков Оренбургского и Уральского войск позволяет в этом 

отношении выделить ряд особенностей. Если казахи Оренбургского ведомства 

и Букеевского ханства занимались кочевым скотоводством классического типа 

с отдельными участками земледелия, лишь при необходимости используя 

отдельные элементы стойлового содержания скота, то казачье экстенсивное 

скотоводство, хотя и имело внешнее сходство с кочевым ведением хозяйства, в 

большей степени основывалось на "нагуливании" в благоприятных для этого 

природных условиях скупленного для последующей перепродажи скота. 

Казачье земледелие существенно отличалось от крестьянства размерами 

подушевых наделов, обусловленных в первой половине XIX в. наличием у 

войскового сословия больших свободных земельных массивов, утраченных 

казахами Младшего и части Среднего жузов. [1] [5] 
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Таким образом, историко-географическое исследование Западного 

Казахстана первой половины XIX в., определяя и локализуя ряд 

географических объектов, способствует выяснению многих вопросов и проблем 

истории региона и всего Казахстана, дает новую характеристику политико-

административного развития, находя его территориальное выражение, 

определяет размещение экономики региона, различных видов хозяйственной 

деятельности, присущих тем или иным группам населения, уточняет места 

расселения жителей и др. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ XIX ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ЖАРҒЫСЫНДАҒЫ 

ТАРИХИ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ДАМУЫ ТУРАЛЫ 

 

Аннотация 

Мақалада Қазақстанның тарихи-географиялық дамуының негізгі 

мәселелері қарастырылады. «Қырғыз Республикасының Орынбор хартиясына» 

сәйкес шекараны делимитациялау, хан билігінің әкімшілік мекемелерін жою 

сияқты мәселелер кӛтерілді. Бҧған қоса, сол уақыттағы экономиканың маңызды 

аспектісі - Батыс Қазақстанның саудасы қарастырылған. 

Кілт сӛздер: тарихи-географиялық даму, шекараларды делимитациялау, сауда, 

керуен жолдары, хан билігінің жойылуы. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ АНТОНИМДЕРДІҢ ЖАСАЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аннотация  

Бҧл мақалада қазақ тіліндегі  фразалық тіркестердің бір –біріне қарама –

қарсы мағыналас  болып келетіндігі туралы сӛз болады. Фразалық 

антонимдердің  лексикалық антонимдер сияқты қарама –қарсылықты мәні 

жағынан тепе – тең болып келуі, немесе тілде ҥнемі бір –біріне қарсы мағынада 

жҧмсалып, антонимдік қатынасқа тҥсетінін  айтылған. 

Кілт сӛздер: антоним, фраезология, қарама –қарсылық. 

 

Мағыналары бір- біріне қарама –қарсы сӛздер антонимдер деп аталады. 

Антонимдердің жасалуындағы ерекше бір тҥрі – фразалық антонимдер. 

Фразалық антонимдер лексиканың әлі толық зерттеле қоймаған саласы десек те 

болады. Антонимдер бір –біріне қарама –қарсы мағынаны білдіретін екі сӛз бе, 

әлде сӛз тіркесі ме екендігі әлі нақты айтылмай жҥр. Антонимия тек 

лексикалық қҧбылыс қана емес, ол фразеологияны да қамтитындығы белгілі.  

Сол себепті де  кӛптеген идиомалар мен фразалар бір – біріне қарама –қарсы  

мағыналас болып келе беретіндігін лексиколог ғалымдар да айтып жҥр. Алайда, 

фразалық антонимдер лексикалық антонимдер сияқты сапалық ҧғымдарды 

білдіргенімен олардан антонимдердің критериилерінің бәрі дерлік кездесе 

бермейді. Мәселен: фразалық антонимдердің  лексикалық антонимдер сияқты 

қарама –қарсылықты мәні жағынан тепе – тең болып келуі, немесе тілде ҥнемі 
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бір –біріне қарсы мағынада жҧмсалып, антонимдік қатынасқа тҥсетінін 

аңғаруға болады. Фразалық тіркестер антонимдік қатынасқа тҥсу ҥшін: 

Олардың бір немесе екі компоненті тіркестен тыс жеке алғанда ӛзара қарсы 

мағынадағы сӛздер болуы керек.  

Мысалы: ӛлмелі кәрі – ӛндірдей жас,  іріткі салу – ұйытқы болу, бейнет кӛру – 

рақатқа бӛлену, жақсатты болу – жаманатты болу, күн бата – күн шыға, 

т.б 

Мҧндағы кәрі –жас, іріткі – ұйытқы, бейнет –рақат, жақсат – жаманат, 

бату – шығу деген тіркестерден тыс жеке алғанда ӛзара қарама-қарсы 

мағыналас сӛздер ретінде антонимдік жҧп қҧрайды. Фразалық тіркестердің 

қҧрамына  кіргенде де, ондай сӛздердің кӛпшілігі сол антонимдік мағынаны 

сақтап қалады. Егер ондай сӛздер тіркеске желі болса, онда фразалық тіркестер 

тҧтас алғанда бір – біріне қарсы мағыналас болып шығады. Тілімізде осындай 

желі сӛздердің мағына қарама – қарсылығына негізделген фразалық 

антонимдер кӛптеп кездеседі. Осы ҥлгідегі қҧрылған мақал – мәтелдер де жиі 

ҧшырасады. [1.23] 

Мысалы: Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды. 

Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады.  

 Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат.  

Ащы еңбектен – тәтті нан. 

                Аздың атасы бір, көптің батасы бір. 

Қорлық өмірден, ерлік өлім артық. 

Айырылған азады, қосылған озады., т.б(1001 мақал кітабынан) 

Сонымен антонимдік жҧр қҧрайтын  фразалық тіркестерде мағынаға ӛзек 

боларлық бір сӛз қайталанып келіп тҧрады. Мысалы; бағы тайды – бағы 

жанды, бақ қонды, орнын сипады – орнын басты, есіне түсірді - есінен 

шығарды, тілі байланды – тілге келді, қоян жүрек – жүрек жұтқан, су жүрек 

– жүрегінің түгі бар, ант ішті – антын бұзды, т.б 

Мҧндай тектес фразалық  тіркестерде ойға тірек, ҧйытқы боларлық бір 

сӛз болады да, ал антонимдік жҧп қҧрайтын тіркестерде қайталанып келеді. 

Фразалық тіркесте айтылатын ой негізінде сол тірек сӛз атауы болған заттың 

немесе  қҧбылыстың (кейде сапаның) екі тҥрлі жай -кҥйін білдіреді. Ондай 

кезде антонимдік мағына фразалық тіркестердің компоненттерін тҥгел қамтуы 

қажет. Мысалы: ӛңменінен ӛтті – тӛмен қарады,ӛңменінен итеру – бауырына 

тарту, ындыны кепкен – бейілі тоқ, үміт үзу – дәме ету, қырына алды – мейірі 

түсті, ит ӛлген жер – иек астында, ит арқасы қиянда – таяқ тастам жер, 

т.б. 

Аталған  фразалық  тіркестер антонимдердің ішінде ең кӛп ҧшырасатын 

тҥрі. Бҧл жерде тіркестен тыс жеке алғанда ӛзара қарсы мағыналас болатын 

сӛздер де, қайталанып келіп, тіркестерге ҧйытқы, тірек боларлық сӛздер де 

кездеспейді. Мҧндағы мағына қарама –қарсылығы тіркес компоненттерінің 

тҧтасып кіріккен бірлігінде, яғни фразаның ӛн бойыннан кӛрінеді. Мҧндағы  

антонимдік мағына тіркесті тҧтас алғанда ғана аңғарылады. Дегенмен, 
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тіліміздегі фразалық антонимдердің басым кӛпшілігі дәл осы жоғарыда 

айтылған әдіс бойынша жасалып қалыптасқан. [2.19] 

Сондай-ақ, фразалық  антонимдердің семантикалық ерекшеліктерінде 

ескерілетін жағдайлар: 

1. Кейбір фразалық тіркестер  жеке сӛздер сияқты кӛп мағыналы болып 

келеді. Антонимдік жҧп қҧраған кезде фразалық тіркестердің кӛп 

мағыналарының бірі ғана антонимдік мәнде қолданылады. Мысалы: 

«жанын жалдау» деген тіркес мынадай мағыналарды білдіреді. 

а) алдау, ӛтірік айту; 

ә)ептеп –септеп кҥн кӛру, тірлік ету.  

Бҧл тіркес ағынан жарылу деген тіркеске қарама-қарсы мағыналас болғанда, 

осы екі мағынаның алғашқысы яғни алдау деген сӛз қолданылады. Сондай -ақ, 

күйіп –жанды деген тіркес қызуы кӛтеріліп, қатты ауырды және асып–сасып 

әбігерленді деген  мағынада да айтылады. Мҧндағы тіркес соңғы мағынада 

әбігерленді болып қолданылып. Бҧл тіркесселт етті деген тіркеске антонимдес 

бола алады.  

2. Қазақ тілінде мағыналары жағынан бір-біріне жақын синонимдес 

фразалық тіркестер де кӛптеп кездеседі. Синонимдес фразалық тіркестер 

де лексикалық антонимдер сияқты ӛзара жҧптасып антонимдес болады. 

Мысалы: су жүрек – жүрек жұтқан, қоян жүрек – жүрегінің түгі бар, 

шашбауын кӛтеру – іргесін аулақ салу, жыртысын жырту – құйрығын 

сыртқа салу, сойылын соғу – сырт беру, кӛкіреген кӛтерді – ұнжырғасы 

түсті, кеудесіне нан пісті – салы суға кетті, мойнына  су құйылды,т.б. 

   Сонымен, лексикалық антонимдер сияқты фразалық антонимдер де 

кӛпмағыналы, синонимия қҧбылыстарымен қат –қабат байланыста бола алады. 

[3.89] 

   Лексикалық немесе фразалық антонимдермен тілдік фактілер мағына 

қарама –қарсылығынан шектелмейтінін аңғартады. Жеке тҧрғанда антоним 

бола алмайтын сӛздер де қолданылу ретіне қарай бір – біріне қарама -қарсы 

мағынада жҧмсала алады. Мҧндай сӛздердегі мағына қарама – қарсылығы 

кӛбінесе контекске телулі болады. Басқаша айтқанда, мҧндай антонимдер сӛз 

мағынасының әртҥрлі қырынан кӛрінуіне, сӛздің стильдік мҥмкіншілігіне 

байланысты болмақ. Сол себепті де олар лексикалық немесе фразалық 

антонимдерден бӛлек стильдік (немесе контекстік) антонимдер деп аталады.  

   Қазақ тіліндегі мағыналары бір – біріне қарама-қарсы болса ҥнемі жарыса, 

қатар қолданылып, антоним ретінде қалыптасқан кейбір сӛздерді осы стильдік 

антонимдер қатарына жатқызуға болады.  

Мысалы: Хан тұқымының не барып тұрған қатал қара жүрек, не үлбіреген 

аямпаз ақ жүрек бола қалатын әдеті бар. (С.Мҧқанов) 

Бҧлар тілімізде нақ осылайша бір-біріне қарсы мағынада жҧбы жазылмай 

қолданылып қалыптаспаған. Жоғарыда келтірілген мысалдағы қатал деген 

сӛздің ертеден жарыса қоланылып қалыптасқан антонимі – мейірімді.  Сӛйтіп, 

қатал – аямпаз тілімізде ӛте сирек ҧшырасатаны антонимдік жҧп болып отыр. 

Сол себепті де  оны стильдік антонимдер тобына жатқызамыз.  
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Сонымен стильдік антонимдер сӛздің қасиетін пайдалану арқылы да 

жасалады. Стильдік антонимдердің кӛркем әдебиетте мҧндай тҥрі жиі 

ҧшырасады. Себебі айтайын деген ойды жан –жақты сипаттап кӛрсетуде, аса 

мәнерлеп беруде, сондай –ақ, сӛз қайталауға жол бермеуде синонимдерді 

пайдалану ӛте тиімді.  

Тілімізде сӛздің ауыспалы мағынада қолданылу мҥмкіндігін пайдаланып 

та стильдік антонимдер жасауға болады.  

Мысалы:       Үйде отырып салбырап, 

Түзге шықса албырап,  

                      Кісіні кӛрсе қылжаңдап,  

Қалжыңшылсып ыржаңдап. 

(Абай) 

Қазақ жазушыларының шығармаларында да осындай ҥлгі бойынша 

жасалған антонимдер кӛптеп кездеседі.  

Мысалы:    Сұңқар ғой сүйген жары сұлу қыздың,  

                   Болмай ма сүймегені нақ сұм қарға. 

                                                                            (С.Сейфуллин) 

Құнанбай ӛз басы бір шешеден жалғыз, бәйбішенің жалғызы, қара 

шаңырақ иесі.  (М.Әуезов) 

Сондай –ақ, тілімізде сӛздің синекдохалық қасиетін пайдаланып та 

стильдік антонимдер жасала береді.  

Мысалы:  Көп түкірсе –кӛл. (мақал) 

Жалғыздың үні шықпас, 

         Жаяудың шаңы шықпас.  (мақал) 

Қорытындылай келе, бҧл айтылғандар антонимдердің тіл табиғатында 

терең тамыр тартып, ӛркен жайған, тіліміздегі сӛздердің басқа топтары сияқты 

сан қҧбылып, алуан тҥрленіп, әлденеше қырынан кӛрініс беретін икемді де 

оралымды, ӛріс –аумағы кең, стильдік мҥмкіншілігі мол саласы деп айта 

аламыз.  
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равнозначно по смыслу, или постоянно употребляется в языке в 

противоположном значении и относится к антонимическому отношению. 
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ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ   

 

Аннотация 

В статье рассматривается совершенствование языковых и речевых 

компетенций студентов казахских групп экономических специальностей в 

научной сфере. Дается характеристика признаков, присущих научному стилю 

речи, анализ характерных особенностей, свойственных научному стилю речи.   

Ключевые слова: русский язык, коммуникация, научный стиль речи, 

аннотация, план, реферат, рецензия.  

 

Грамотное и современное оформление  документации, умение вести  

переговоры, умение убедить, доказать, аргументировать, изъясняться    в 

соответствии с коммуникативной целью и профессиональной сферой общения  

на русском языке являются необходимым условием  для активной 

профессиональной и общественной деятельности будущего специалиста.            

      В данной работе рассматриваются формирование и совершенствование 

речевых навыков и умений, связанных с научной сферой коммуникации. 

Одним из функционально-смысловых типов текста является рассуждение. 

Сущность текста - рассуждение заключается в обосновании истинности 

основной мысли (тезиса) другими суждениями (аргументами), в установлении 
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логических связей, в выявлении причинно-следственной зависимости между 

суждениями. 

Логически высказывания строятся следующим образом:  

1.  Вступление (часть, содержащая основные положения, мысль, которая будет 

доказываться). 

2.  Основная часть (излагаются основные мысли по теме, иллюстрируемые 

примерами, высказываниями). 

3.  Заключение (в нем выражается свое мнение или выводы по теме). 

Основным языковыми средствами организации текста - рассуждения 

являются союзы, слова и словосочетания, вводные слова  для выражения 

причинно - следственных отношений, лексические показатели 

общеутвердительных и общеотрицательных суждений. 

В качестве иллюстрации приведем пример высказывания по теме: ―Мое 

понятие человеческой красоты‖. Выступление может быть примерно 

следующим:   

―Красота - понятие объемное и многогранное. Человечество всегда и во 

всех стремилось к красоте. Редко кто пройдет мимо красивой вещи, кто не 

восхититься красивым пейзажем, почти каждый мечтает о красивой жизни, и, 

наконец, каждый обратит внимание на красивого человека ‖. 

Введение является логическим переходом к основной части: 

―В человеке с первого взгляда привлекает только внешняя красота, что, 

конечно, немаловажно. Но я придерживаюсь понятия красоты А.П.Чехов: ―В 

человеке все должно быть прекрасно: и душа, и тело, и лицо, и мысли‖ ... и т.д.  

Далее необходимо развить эту мысль, привести примеры и  подвести итог  

примерно следующим образом: 

―У каждого свое понятие красоты, но важно, чтобы существовало это 

понятие, чтобы люди стремились к красоте, ценили ее потому что, как писал 

Достоевский только ―красота спасет мир‖. 

Работа над текстом предусматривает: чтение, пересказ, составление 

планов, вопросов, тезисов, ответы на вопросы и высказывание своего мнения 

по тексту. 

Существуют следующие типы планов: простой (вопросный, назывной, 

тезисный); сложный. Сложный план отличается от простого тем, что отдельные 

пункты его, являющиеся заглавиями значительных частей текста, включают в 

себя подпункты. Составление сложного плана способствует обобщению 

систематизации, группировке материала. 

Чтобы составить план текста нужно: 

1. Прочитать текст, выяснить значение непонятных слов. 

2. Определить тему и основную мысль текста. 

3. Разделить текст на смысловые части и озаглавить их. 

4. Составить план.  

      Сопоставить составленный план с текстом, отмечая, все ли основные 

моменты   текста нашли отражение в плане, связаны ли пункты плана по 

смыслу, отражают ли они тему и основную мысль текста. План учит отделять 
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главное от второстепенного, располагать материал в определенной 

последовательности, прививает навыки правильного построения предложения 

на русском языке. Работая над текстами, необходимо составлять различные 

типы планов, выписывать экономические термины, специфичные для научного 

стиля речи речевые обороты, составлять с ними предложения. 

Проиллюстрируем вышесказанное на примере текста ―Маркетинг‖. 

Маркетинг - система организационно-технических мероприятий, которая 

предполагает тщательное и всестороннее изучение рынка, тенденции и 

перспективы его развития с целью создания наилучших форм хозяйствования, 

расширение сбыта производимых товаров, активного воздействия на 

потребительский спрос. Цель  маркетинга - соотнести интересы производителя 

товаров и их потребителя, приспособить производство к общественному 

спросу.  

Комплекс маркетинга включает в себя организацию сбыта продукции и 

услуг, совершенствование взаимоотношений с покупателями, активное 

воздействие на спрос и на рынок в целом, а также инструменты конкурентной 

борьбы. В зависимости от рыночной сферы маркетинг может быть 

международный или внутренний, потребительских товаров, средств 

производства и услуг. Ключевыми элементами маркетинга являются: 

исследование рынка сбыта, изучение деятельности предприятия, разработка и 

практическая реализация маркетинговой политики. Конечная цель - 

максимизация прибыли, устойчивый рост доходов фирмы, удовлетворение 

потребностей общества. 

Маркетинг - категория, ориентированная на рынок, предусматривает 

получение исчерпывающей информации в хозяйственно-экономической, 

научной, технической, специальной и демографической областях, в сфере 

политики и законодательства. Эта информация способствует решению 

вопросов спроса реального и потенциального, ценообразования, техники и 

технологии производства товаров на рынке, в том числе новых возможностей 

внедрения последних в практику, их конкуренции. Получение этой 

информации помогает расширить производство, улучшить какие-либо свойства 

товара, или, в силу каких-либо обстоятельств, снять тот или товар с 

производства. На основе маркетинга предприниматели определяют 

ассортимент товаров, разрабатывают программы производства, с помощью 

рекламы воздействуют на формирование  спроса. 

 Для студентов экономических вузов русский язык является не только 

языком межнационального общения, но и средством овладения 

специальностью. Знание русского языка расширяет доступ к научной 

литературе. Студенту необходимо воспринимать и порождать научные тексты и 

в  вузе, и в предстоящей работе. Для этого необходимо знать характерные 

особенности научного стиля речи. 

Основная цель научного стиля речи - точная передача научной 

информации, которая реализуется как в письменной, так и в устной форме: 

статьи, учебники, монографии, доклады, лекции, научные сообщения и др. 
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Для научной речи характерны точность, логичность, объективность, 

абстрактность. В лексике научного текста преобладают научные термины, 

например, сальдо, девальвация, депозит, кредит, слова с отвлеченным 

значением. Свойственны для научного стиля частотное употребление 

глагольных форм настоящего времени третьего лица (Экономика страны 

развивается. Банк выдает), форм родительного падежа (продажа товаров, 

нарушение контракта), имен прилагательных (рыночная экономика, кредитный 

риск, банковский счет). Широкое использование имен прилагательных в 

научном тексте объясняется необходимостью описать все признаки предмета 

наиболее детально. 

Синтаксический строй научного стиля отличается грамматической и 

смысловой полнотой и высокой логико-информативной насыщенностью. 

Широко распространены предложения, осложненные причастными и 

деепричастными оборотами. Простые предложения употребляются для 

сообщения аргумента, вывода и др. Среди двусоставных предложений 

преобладают такие, в которых сказуемое является составным именным, что 

обусловлено семантикой научных текстов (выявление признаков, свойств, 

качеств изучаемых объектов). Из односоставных предложений наиболее 

частотны безличные с модальными словами и инфинитивом, с предикативными 

наречиями на - о, с безличными глаголами или с личными в значении 

безличных. Типичными для научного стиля являются предложения с 

однородными членами, выражающими логически однородные понятия. 

Логичность изложения в научном тексте подчеркивается специальными 

средствами - вводными словами (во-первых, наконец), словосочетаниями и 

предложениями (как уже было указано). В сложных предложениях, 

употребляемых в научных текстах, часто встречаются составные 

подчинительные союзы. В научной речи для объединения предложений, 

абзацев, частей текста, имеющих тесную логическую связь друг с другом, 

используются различные средства: лексический повтор, указательные и личные 

местоимения 3-го лица, вводные слова, наречия, союзы. 

Например,  в тексте ―Маркетинг‖ отбор и организация языковых средств 

определяется стремлением к точности и лаконичности, логичности и 

абстрактности изложения, что присуще научному стилю речи. 

Характерной чертой научного стиля является употребление 

терминологической лексики (в данном случае экономической): маркетинг, 

потребительский спрос, общественный спрос, ценообразование, реальный и 

потребительский спрос. Стремление к абстрактности определяет частотность 

слов с отвлеченным значением, например: изучение, сфера, внедрение, 

конкуренция, формулировка, развитие и др. Насыщенность текста именами 

существительными среднего рода такими, как создание, развитие, 

совершенствование, исследование, удовлетворение, получение, производство, 

свойство и др.  
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Следующим признаком научного стиля является употребление в тексте 

глаголов настоящего времени с обобщенным значением включает, 

способствует, помогает, определяют, разрабатывают, воздействует. 

В данном тексте часто встречаются предложения с однородными членами 

с характером перечисления (ключевыми элементами маркетинга являются 

исследование рынка сбыта, изучение деятельности предприятия, разработка и 

практическая реализация маркетинговой политики и др.) 

Для связи предложений в тексте используется повтор слова (маркетинг), 

указательные местоимения (эта, этой). Внутренний логический порядок 

изложения усиливается словами  а также, в том числе. Научный материал в 

данном тексте излагается дедуктивным путем - от общего к частному. 

К научному стилю речи относятся аннотация, рецензия, реферат, курсовая 

работа, отзыв, доклад, тезисы, конспект. Аннотация - краткая характеристика 

книги, статьи в виде перечня главнейших вопросов. Она служит для  

предварительного ознакомления читателя с содержанием книги, статьи.  В 

самостоятельной работе существенным является умение, читая научно-

техническую литературу, извлекать необходимую информацию, поиски и 

обработка которой тесно связаны с аннотированием текста. 

Аннотация отличается от реферата и рецензии. В реферате используются 

формулировки и обобщения, заимствованные из текста оригинала, а в 

аннотации  в отличие от реферата - предельное обобщение содержания, 

передача его своими словами.  

Образец аннотации: 

Статья ―Маркетинг‖ посвящена описанию системе, всесторонне 

изучающей рынок. В статье рассматривается сущность маркетинга, 

описываются его функции и компоненты, излагается цель маркетинга, 

перечисляются его виды. Автор уделяет внимание вопросу изучения 

информации в различных областях науки и техники, политики и 

законодательства, способствующей практической реализации маркетинговой 

политики. 

Статья представляет интерес для экономистов. 

Реферат - это краткое изложение основных положений, книги, статьи или 

отдельной главы. Основная функция реферата - информационная, поскольку 

главная задача реферата состоит в том,  чтобы передавать точную информацию. 

Структурно реферат делится на следующие части: вступление, основная часть, 

заключение. 

Во введении даются исходные данные (название) статьи, где напечатана, в 

каком году, сообщаются сведения об авторе  (фамилия, специальность, ученое 

звание, степень); говорится о теме работы. Основная часть реферата содержит 

анализ наиболее важных с точки зрения автора реферата проблем книги 

(статьи). При этом говорится, почему эти проблемы представляются наиболее 

интересными, передается точка зрения автора книги (статьи) по этим вопросам. 

В заключении излагаются вывод о значении  книги (статьи). 
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При написании научного реферата нужно соблюдать последовательность в 

изложении материала, при работе над текстом реферата не следует переходить 

к новой мысли, не закончив предыдущей, использовать существующую 

терминологию в данной области науки, заканчивать реферат кратким общим 

выводом. Реферат, как и аннотация, конспект, относится к вторичным текстам, 

так как они создаются  на основе уже имеющихся первичных текстов. Для 

реферирования книги, статьи нужно определить область науки, к которой  

относится реферируемая книга, статья; сформулировать тему, назвать цель, 

которую поставил перед собой автор; выявить структуру книги, статьи; 

выделить наиболее важную информацию; уяснить последовательность 

изложения мыслей автора. 

Реферат ―Маркетинг‖ 

Статья ―Маркетинг‖ посвящена особому элементу рыночной 

инфраструктуры  - маркетингу. Тема, обсуждаемая в статье, относится к 

области экономики.  

 Целью статьи является рассмотреть суть маркетинга, проблемы  

маркетинговой политики, его функции и цель, описать компоненты, 

составляющие систему маркетинга. 

 В статье дается определение маркетинга как системы организации работы 

предприятия  (фирмы), на основе специального изучения требований рынка, их 

прогноза и управления. 

 Автор статьи особо подчеркивает цель маркетинговой политики - это 

создание отражающего оперативного отражения данным производством  

запросов рынка. Особое внимание в статье уделяется таким проблемам 

маркетинга категории рыночной экономики, как исследование  в 

экономическом, социальном и культурном, научном областях, изучение анализа 

движения товаров на рынке, определение цены предложения. 

 Автор статьи указывает, что организация сбыта данной продукции, 

планирование товарного ассортимента, использование рекламы, активное 

воздействие на спрос и на рынок в целом являются компонентом системы 

маркетинга. 

 В  заключении автор подчеркивает, что маркетинг способствует 

составлению товарного ассортимента производства, разработке 

производственной программы. 

Рецензия - это критический отзыв, оценка на основе анализа научного, а 

также художественного, кинематографического произведения. Автор, 

анализируя произведения, указывает на достоинства и недостатки, высказывает 

свою оценку. При рецензировании книги, статьи нужно уметь описать 

содержание и структуру текста, выявить основные проблемы и выводы автора 

текста, оценить материал с точки зрения автора, изложить свои позиции. 

Рецензия как тип монологической речи, представляет собой рассуждение, 

поэтому необходимы такие языковые средства, которые помогают выразить 

оценку, оформить аргументацию. 
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ҚАЗАҚ-ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ СӚЙЛЕМ МҤШЕЛЕРІН ОҚЫТУДЫҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҤЙЕСІ 
 

Аннотация 

         Қытай тілі сабақтарында сӛйлем мҥшелерін модульді-интерактивтік 

технология арқылы оқыту жҥйесіне ену ҥшін және әрбір компонентті ӛзара 

байланыстыру ҥшін, байланыс және қатынас анықталуы керек екені белгілі. 

Ондай байланыс ретінде біз оқу-танымдық қызметті алып отырмыз. Ал қатынас 

ретінде дидактикалық қатынас алынады. Оқу-танымдық қызмет – 

дидактиканың жетекші категориясы, ол дидактиканың заңдарына бағынады.  

Кілт сӛздер: Қытай тілі, сӛйлем мүшелері, модульді-интерактивтік 

технология.  
 

Сӛйлем мҥшелерін модульді-интерактивтік технология арқылы оқытудың 

психологиялық негізі. Мҧнда психолог - ғалымдар Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин,  В.В. Давыдов, Л. В. Занковтың, В. В. Репкиннің теориялары қазіргі 

кҥндегі оқу-танымдық ҥрдістің танымдық және дамытушылық мҥмкіндіктерін 

кӛрсетуде кеңінен қолданылатындығы және М. Мҧқанов,  Қ. Жарықбаевтың 

еңбектеріндегі жеке тҧлғаның жетіліп дамуына ықпал ететін психологиялық 

әрекеттердің маңызы жайлы айтылады. Қазақстанның кӛрнекті қоғам 

қайраткерлері Ж. Аймауытов, М. Жҧмабаев психологияға байланысты арнайы 

еңбектер жазса, А. Байтҧрсынҧлы да ӛзінің бірнеше психологиялық 

мақалаларын жариялады.      

 Педагогикалық оқыту теориясы – білім берудің формалары мен әдістерін, 

оқытудың мазмҧнын қамтылады. Қазақ тілін оқыту әдістемесі дидактика 

теориясына сҥйенеді. Дидактикада қазақ тілінен білім берудің ҧстанымдары 

мен әдістерінің теориясын, оқу ҥрдісінің заңдылықтары қарастырылады.  

 Қазақ қытай тілін оқыту әдістемесін жҥйе ретінде тану ҥшін оның 

әдіснамалық, теориялық, әдістемелік-технологиялық негізін қҧрайтын әрбір 

ілім негіздері басшылыққа алынады. Солардың ішінде ҧлттық педагогиканың 

тҧғырнамасын жасаған Ы. Алтынсарин, А. Байтҧрсынҧлы, М. Жҧмабаев, Ж. 

Аймауытов еңбектері кейінгі әдістеме ғылымның дамуына мҥмкіндік жасады.  

 Сӛйлем мҥшелерін оқушыларына модульді-интерактивтік технология 

арқылы меңгертудің педагогикалық негізінде қытай тілін оқытуда жаңа 

технологияларды енгізу мәселелерін зерттелген еңбектер аз. Қытай педагог-

ғалымдардың пікірлері талданады. Олардың зерттеулерде оқушының жеке 

тҧлғасын дамытуға негізделген жаңа оқыту технологияларын қазақстандық 

мектептерге енгізудің тиімді жолдары, жаңа технология бойынша жоспарлау 

мәселелері қарастырылады.  
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Қытай тіліндегі сӛйлем мҥшесін модульді-интерактивтік технология арқылы 

оқыту барысында оқушылардың теориялық, практикалық ойлаулары мен тілін 

дамытудың дидактикалық негіздері жҥйесін қҧрайтын тӛмендегі компоненттер 

алынады: 

- модульді-интерактивтік технологияның дидактикалық ҧстанымдары; 

- сӛйлем мҥшелерін оқыту барысында оқушылардың теориялық, практикалық 

ойлаулары, тілін дамыту әдістері мен тәсілдерінің дидактикалық табиғаты; 

- сӛйлем мҥшелерін модульді-интерактивтік технология арқылы оқытудың 

сабақ тҥрлері мен ерекшеліктері; 

- оқыту мазмҧны мен мақсаты. 

 Қытай тілі сабақтарында сӛйлем мҥшелерін модульді-интерактивтік 

технология арқылы оқыту жҥйесіне ену ҥшін және әрбір компонентті ӛзара 

байланыстыру ҥшін, байланыс және қатынас анықталуы керек екені белгілі. 

Ондай байланыс ретінде біз оқу-танымдық қызметті алып отырмыз. Ал қатынас 

ретінде дидактикалық қатынас алынады. Оқу-танымдық қызмет – 

дидактиканың жетекші категориясы, ол дидактиканың заңдарына бағынады. 

Оқу-танымдық қызметті жақсы да нәтижелі ҧйымдастыру ҥшін, ғылыми негіз 

болып отырған оқыту, оқу-танымдық қызмет, оқытудың мақсаттары, білім алу, 

оқыту-тәрбиелеу әдістері сынды дидактиканың басты ҧғымдары анықталады. 

Оқытудың белгілері ретінде мыналар кӛрсетіледі: 

- белгілі бір мақсатқа бағытталу; - жҥйелілік; - ағымдылық; - екіжақтылық 

(мҧғалім мен оқушы қызметтерінің тҧтастық сипаты). 

 Оқытудың мҧндай сипаттары оқу-танымдық қызметке тән. Сондықтан 

оқыту дегенде оқушыға дайын білімнің берілуі ғана емес, оқушынын 

танымдық, ізденімділік қызметін ҧйымдастыру деп тҥсініледі. Мҧнда модульді- 

интерактивтік технология арқылы деңгейлік (ішкі) саралауға бағдарланған 

тапсырмаларды, қытай тілі сабағында берілетін материалдардың оқушыларға 

тҥсінікті болуын және қазақ тілін де тереңірек меңгеруге қабілетті, 

қызығушылығы бар оқушылардың белсенділігін ескере отырып, жҥйелі 

орналастыру қажеттігі қарастырылады. 

  Модульді оқыту технологиясын қолданудың міндеттеріне, ғалым 

М.Жанпейісова оқу модулінің ҥш қҧрылымды бӛліктен, яғни кіріспе, сӛйлесу 

және қорытындыдан тҧруы негіз болатындығына тоқталады. Бҧған мҧғалімнің 

алдын-ала сӛйлесу бӛлімінде қарастырылатын оқу материалының негізгі 

мазмҧнын белгілеуі, оқытудың белсенді формаларын таңдап алуы, әр тҥрлі 

кҥрделілік дәрежесіндегі ҥш деңгейлік тапсырмалар және олардың жауап 

ҥлгілерінің дайындалуы, әрбір оқушыға немесе топқа арнап ҥлестірмелі 

материалдардың әзірленуі жатады. Модульді-интерактивтік технология арқылы 

сӛйлем мҥшесін оқыту алдымен екі ҥлкен модульге бӛлініп жҥргізіледі. 

 Бірінші модуль бойынша сӛйлем мҥшелерінен алған білімдерін жинақтап, 

жҥйелеу, жалпы модуль жайлы тҥсінік беру, бастауыш пен баяндауыштың 

сӛйлемнің тҧрлаулы мҥшелері болатын себептерін, бастауыш және баяндауыш 

болатын сӛз таптарын, дара, кҥрделі және ҥйірлі бастауыш болып келуін, 

тҧрлаулы мҥшелердің сҧрақтары мен сӛйлемдегі орны жайлы, бастауыш пен 
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баяндауыштың арасына қойылатын сызықша жайлы тҥсінік беріліп, оларды 

бекіту ҥшін оқытудың жҧптық және топтық интерактивті әдісі қолданылады.  

 Екінші модуль бойынша сӛйлемнің тҧрлаусыз мҥшелері, бірыңғай 

мҥшелер мен жалпылауыш сӛз меңгертіледі.  

 Модульді-интерактивтік технология арқылы оқыту тӛмендегідей 

ерекшеліктерге ие: Оқыту мақсатының, нәтижесінің айқындылығы; оқу 

материалының бӛліктерге бӛлініп берілетіндігі; әр бӛліктің мазмҧны, 

қҧрылымы жағынан толықтығы; мҧғалімнің кеңесші, бағыт беруші қызметін 

атқаратындығы; оқушының мҥмкіндіктеріне қарай ӛз бетімен білім ала 

алатындығы; мҧғалім мен оқушының арасында субъект-субъектілік қарым-

қатынастың болатындығы; модульді-интерактивті сабақ жоспарының 

мазмҧнын толықтыруға, ӛзгертуге икемді қҧрастырылатындығы; модульді-

интерактивтік оқытудың белгілі бағдарламаға негізделетіндігі және 

тақырыптарды жекелендіруге мҥмкіндіктің болатындығы; сӛйлем мҥшелерін 

модульді-интерактивтік технология бойынша оқыту барысында оқушының 

шығармашылық ойлауға қалыптасатындығы. 

 Демек, модульді-интерактивтік оқыту – жеке интерактивті (белсенді) 

модульдерден тҧратын оқытудың тҥрі. Сӛйлем мҥшелерін модульді-

интерактивтік технология бойынша оқытудың сапасы оқушының талабы мен 

қызығушылығына, қазақ тілі мҧғалімінің педагогикалық-әдіскерлік 

тәжірибесіне, ҧсынылатын тақырыптың қажеттілігіне байланысты. Жоғарыда 

айтылғандарды тҥйіндей отырып, тӛмендегідей тҧжырымға келуге болады. 

 Сӛйлем мҥшелерінің қытай тілінен қазақ тіліне және қазақ тілінен қытай 

тіліне аудару кезінде жіберілетін қателіктер қарастырылды. Зерттеу 

жҧмысының теориялық негізі қытай тіліндегі сӛйлем мҥшелердің аударылуы 

туралы зерттеулері қҧрайды. Сӛйлем мҥшелерді қазақ тіліне аудару барысына 

талдау жасап, саралай отырып қытай тілінің сӛйлем мҥшелерінің қазақ тіліне 

аударылуындағы ғылыми жолдарын айқындадық. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЙ ЧЛЕНОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ КАЗАХСКО-КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

  Общеизвестно, что коммуникация должны быть определены, чтобы 

интегрировать предложения в модульно-интерактивную технологию обучения 

на уроках китайского языка и соединить каждый компонент. Таким образом, 

мы получаем образовательные и познавательные услуги. Дидактические 

отношения получаются как общение. Учебно-познавательная деятельность 

является ведущей дидактической дисциплиной, подчиняющейся дидактическим 

законам. 

Ключевые слова: Китайский язык, член предложений, модульно-
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Annotation 

It is well known that communication must be defined in order to integrate the 

sentences into the module-interactive learning technology in Chinese lessons and 

connect each component. Thus, we receive educational and educational services. 

Didactic relationships are obtained as communication. Educational and cognitive 

activity is a leading didactic discipline, subject to didactic laws. 
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ДӘСТҤР ЖӘНЕ ДІН: РУХАНИ САБАҚТАСТЫҚТЫҢ 

ЛИНГВОМӘДЕНИ МАЗМҰНЫ 

 

Аннотация 

  Бҧл мақалада дін мен дәстҥр сабақтастығы жас ерекшеліктеріне сәйкес 

тілдік бірліктер материалдары негізінде салыстырылған. Дін мен дәстҥр 

сабақтастығының лингвомәдени тҧрғыдан сипатталуы. 
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Кілт сӛздер: дін, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, сана, ой, тіл, мәдениет. 

 

Дін – дҥниедегі әрбір жан иесінің қалауынша ӛмір сҥру ҧстанымы, екі 

дҥниеде де бақытты болуға жетелер нәзік жол. Дәстҥр – әр ҧлттың, халықтың 

діні мен сеніміне, тҧрмыс-тіршілігіне, ҧлттық қҧрылым ерекшелігіне сәйкес 

ғасырлар бойы жинақталып, ӛмірдің ӛзі туғызған ғҧрыптардың жиынтығы. 

Әрбір ҧлттың ҧстанар діні, ӛзіндік ғҧрыпы, дәстҥр сабақтастығы мен бір ҧлтты 

екінші ҧлттан ӛзгешелейтін мінез-қҧлық ережесі және ӛмір сҥру ерекшелігі 

болады. Ел болып қалыптасу ҥшін бірқатар тіректердің болуы қажет, яғни, діні, 

тілі, жері, тарихы, ҧлттық тағамы, ҧлттық салт – дәстҥр мен әдет-ғҧрып. Біз 

ӛзіндік ділі, тамыры терең қҧндылықтары, сҥйенер, қуат алар бай рухани 

мҧрасы бар халықпыз. Діні мен дәстҥрін бӛліп жармай, бір белдеудің кӛлемінде 

ҧстануды жӛн кӛрген ата-бабаларымыздың діни дәстҥрді қалыптастырғаны 

тарих беттерінде анық бейнеленген.  

Халқымыздың тҧрмысында сақталған адам баласының даму кезеңдеріне 

сай орындалатын діни дәстҥрлер бар. Жаңа туған нәрестені қырқынан шығару, 

шілдехана, бесікке салу,  тҧсаукесер, ер баланы сҥндеттеу, тоқымқағар ӛткізу.  

Міне, бала ӛсіп, қыз ес жиып, бой тҥзей бастағанда, ата-аналарының қҧда 

тҥсіп, сырға салу, ҥйлену тойы, қҧда шақырып, кит киісіп, қыз ҧзатып, келін 

тҥсіру әрекеті қатар жҥріп отырады. Ҥй болып, отау тігуге, жаңа тҥскен 

келіннің тӛркіндеуіне байланысты қаншама әдет – ғҧрыптар бар.  

Осындай әдет-ғҧрып, салт-сананың жалғасы ретінде қартайып, ӛмірден 

озғанда жоқтау айтып, жылын ӛткізу, асын беру, аруақты риза ету тәрізді тҥрлі 

салт-дәстҥрлер орындалып жатады. Бір қызығы, тал бесіктен жер бесікке дейін 

орындалатын сан тҥрлі әдет-ғҧрып, салт-сана бір жҥйеге тҥсіп, ҥзіліссіз 

қайталануы арқылы ҧлттық санамыз, рухани, тарихи жадымыз ҧлттық 

қҧндылыққа айналып, халқымыздың болмысын қалыптастырады екен [1; 3].  

Ал енді осы салт – дәстҥрлердің діндегі кӛрінісіне,  лингвомәдени мәніне 

назар аударсақ. 

Шілдехана салты: 

Дәуіт пайғамбар отыз ҧлынан айырылып, қайғыдан қан жҧтады. Қҧдай 

тағала оны жҧбату ҥшін Сҥлейменді береді. Дәуіт қайтадан ес жиып, ӛзіне ӛзі 

келген соң, жалғыз ҧллының тілеуін тілейді. Сҥлеймен дҥниеге келгеннен 

қырық кҥн ӛткенде Жебірейіл періште келіп: 

- Дәуіт, Тәңірі ӛзінің Раббы деген сипатымен Сҥлейменнің рухын қырық 

кҥн бойы қҧддыс (киелі) әлемде әбден ширатып тәрбиеледі. Енді қырық кҥн 

ӛтті. Қҧдай қаласа, осы ҧлың сенің ізіңді басатын ҧлық Пайғамбар болады. 

Ҧлыңның қуанышына қауымыңды шақырып той жаса, - дейді.  

- Ләббай, - деп қҧлдық ҧрады. Ел – жҧртын жинап, той жасап, сарайын 

шаттық, думанға бӛлейді. Осыдан кейін ата – аналар жаңа туған баланың 

қҧрметіне қырық кҥннен кейін той жасап, «біздің де баламыз Сҥлеймендей 

болсын», «Бӛбегіміздің рухы кемелденіп ширасын»  деп ырымдайтын болыпты. 

Шілдехана салты содан қалған екен, - дейді зерттеушілер [2; 32]. 
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Бҧл діни тәпсірі. Осы кҥнге дейін жеткен «Шілдехана дәстҥрі» халық 

қашаннан бері тойлап, насихатталды деген әлі де зерттеуді қажет етсе керек.  

Шілдехана шілделік, шілде кҥзет – ӛмірге келген нәрестенің қҧрметіне 

жасалатын той. Мал шаруашылығымен айналысқан қазақ халқы адам ӛмірге 

келгеннен кейін, жақындарына сҥйінші сҧрап жаушы жібереді. Сҥйінші 

хабарды жеткізгендер ҧл туса – ―ат ҧстар‖ немесе ―жылқышы‖, қыз туса – 

―кӛйлек тігер‖, ―қырық жеті‖ немесе ―сауыншы туды‖ деп хабарлаған. Одан 

кейін туған-туыстар, кӛршілер және алыс-жақын ағайындар Шілдеханаға 

жиналады да ―бауы берік болсын‖ деп тілек айтып, шашу шашып келеді. 

Шілдехана мәні алғаш нәрестені жын-періден қорғап, ―кҥзету‖ деген сенімге 

саяды. Сондықтан оны ―Шілде кҥзет‖ деп те атайды. Бҧл ғҧрыптың тҥпкі мәні 

бала мен ананы тіл-кӛзден сақтау, жын-шайтандардан қорғау дегеннен 

туындаған. Яғни шілдехана – бала туған кҥні жҥзеге асырылатын дәстҥр. 

Баланы қырқынан шығару дәстүрі: 

Қазақ салтында нәрестені қырқынан шығару кезінде оның тырнағы мен 

шашын алады. Бҧл ғҧрыпты кӛбіне әділдігімен аты шыққан, кӛркем  мінез – 

қҧлықты кісіге жасатады. Мҧсылмандар Ібілістің адам тәнінде дәрет 

сындыратын жері – тырнақ асты деп сенеді. Адамның тырнағы алынбай, асты 

кірге толса, Ібіліс сондай лас жерді аңдып жҥреді екен. Қазақта ҧсақ – тҥйек 

ӛсек сӛздерді жинап теріп – жҥретін адамдарды «Тырнақ астынан кір іздейді» 

деп сипаттау осыдан қалыпты. Адам ӛліп, мәйіті кӛрге қазылған соң, қабір 

азабы оның тырнағының астынан басталады. Ал, шашын алатын себебі: Ібіліс 

бей-берекет шашылып жатқан шаш қылынан тон киіп алыпты. Әзіреті Әли:  

- Ей, малғҧн, ҥстіңдегі тонды қайдан алдың? – дейді. Ібіліс: 

- Адамдар шаштарын алдырған соң, далаға тастай салады. Мен соларды 

жинап – теріп, ӛзіме тон тоқып киемін.  

Осыған орай қазақ арасында нәрестенің бірінші алынған шашын сақтап 

қойып, ӛскесін ӛзіне тҧмар етіп тағатын ғҧрып шыққан. Сенім бойынша Ібіліс 

ол балаға әсер ете алмай, діңкесі қҧриды екен. Қазақ арасында шашты далаға 

бей-берекет тастамау керек деген тҥсінік кең тараған [2; 31]. 

Қарқынан шығару дәстҥрі қазіргі тілдік нормамызда да кеңінен 

қолданыста. Оның дәлелі бҧл дәстҥрдің халық арасында кеңінен тарап,  

ҧрпақтан – ҧрпаққа ӛзгеріссіз сақталуы. Осы дәстҥр арқылы жаңа туған 

нәрестені кӛптеген жамандықтардан сақтағаны анық.  

Жоғарыдағы дерекке сҥйенсек, діни тҧрғыдан алғанда қарым шаш пен 

тырнақ алыну Ібілістен сақтанумен байланысты тҥсіндіріледі. Адамзат 

тҥсінігіндегі дінге дейінгі уақыттарда қалыптасқан мифалогиялық, ауыз 

әдебиеті мысалдарына жҥгінсек те осы іспетті ойлар бар (адамдардың кеңістікті 

ҥшке бӛліп тӛменгі бӛлікті жын-пері, дию, жыландар мекені ретінде кӛрсету, 

жезтырнақ персонажы т.б). Ал тамыры терең тҥркі мәдениетінде ол тазалық 

сақтау, кҥтім жасау, эстетикалық талғам секілді дҥниелеріне астасса керек. 

Сүндеттеу салты: 

Бір кҥні Жаббар Хақ Жебірейіл періштеге: 
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- Досым Мҧхамбеттің дҥниеге келетін уақыты жақындап келеді. Бҥгін таң 

сәріде ҧйықтамай отырған момын пендемнің ҥстіне Мҧхамбеттің нҧрын шаш, -  

дейді. Жебірейіл ҧйықтамай отырған тақуаны таба алмайды.  

- Тек бір дінсіз адам пҧт жонып отыр екен, - дейді. Қайта жібереді. Бҧл 

жолы да таба алмай оралады. 

- Дҥниені шарладым. Әлгі дінсізден басқа ояу отырған бір адамды таба 

алмадым. Бәрі ҧйқыда, -  дейді. 

- Олай болса, соның ҥстіне шаш, -  дейді. Ҧйықтамай пҧт жонып отырған 

Ыбырайымның әкесі Азар еді. Періштелер: 

- Иә, Тәңірім, бірақ ол саған емес, пҧттарға табынады. Кейінгі адам 

ҧрпағы ӛздерін кӛп қҧдайлықтың шырмауынан қалай шығарып алады? – дейді. 

Тәңірі. 

- Мен шебер Қҧдаймын. Бір іс бастасам, ақырын әуелден кӛріп, біліп 

тҧрамын. Азардың ҧлын сҥндеттейсіңдер. Бҧл оның бір қҧдайға табынушы 

екендігінің айғағы болсын. Одан тараған барша ҥмбет осы сҥндетті ҧстансын. 

Сонда олар кӛп қҧдайға шоқынып, надандыққа ҧрынудан аулақ болады, - дейді 

[3; 25]. 

  Мҧсылманның парызы – баласын сҥндетке отырғызу. Осы парызды іске 

асыратын кез, яғни сҥндеттеу кезеңі жаздың қырық кҥн шілдесі ӛткеннен кейін  

тамыз, қыркҥйек айларында. Әрине, бҧндайда ата-ана баланы қанша жастан 

сҥндеттеу керек, оның пайдасы, баланың психологиялық дайындығы мен  

маман дәрігерлердің  кеңесін керек етеді.  

Үйлену тойы: 

Адам ата мен Хауа ананың некесі қиылған соң, жҧмақта ҥлкен той 

болыпты. Жаббар Хақ: 

Менің орынбасарым Адам ҥйленеді. Олардың сән – салтанатын 

арттырып, жәннәтті әшекейлеп безендіріңдер. Қҧлымның кӛңілін шаттық пен 

қуанышқа бӛлеңдер. Оған тарту – таралғы сыйлаңдар, - деп пріштелер мен хор 

– ғылмандарға әмір етіпті.  

 Періштелер жҧмақты дҥр. Той – думан Туба ағашының тҥбінде 

басталыпты. Бҧл тойға Жебірейіл перріште басшылық етіпті. Кей діни аңыздар 

бойынша, адам ата мен Хауа анаға мақтау-мадақ айтылған екен. Екінші бір 

кітапта Аллаға зікір айтқаны, Мҧхаммет пайғамбарға салауат жолдағаны 

баяндалады. Тойда періштелер Адам мен Хауа анаға қҧрмет кӛрсетеді. Сан 

тҥрлі тарту – таралғы сыйлайды. Некелерін Ысырапыл мен Мәкаил періштелер 

қияды. «Неке кӛкте қиылады» деген тіркес осыдан қалыпты. Кейін Адам ата 

мен Хауа ана жерге тҥскен кезде некесін екінші рет Жебірейіл періште қияды. 

Мҧны жерде қиылған неке деп атайды. Жердегі неке сҥндет, кӛктегі неке парыз 

болыпты. Қазақ арасында «Қҧдаларды Қҧдай қосады,  жастарды періште 

қосады» деген нақыл сӛз осыдан қалыпты [3; 45]. 

 Некелесу барша адамзат мәдениетіне ортақ дәстҥр. Әр ел ғҧрпында 

немесе мәдениеті шегінде некеге тҧрады. Біз талдап отырған әдебиет діни 

мәдениетті кӛркем тәпсірлейді. Соған орай кейбір исламға дейінгі әдет-ғҧрып 

кіріктіріліп кеткен жағдайда діни мәні баса кӛрсетіледі. Мәселен, қҧдандалық 
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қазақтың тҥркілік дәстҥрінен бері жалғасып келе жатқаны анық. Қҧда тҥсудің 

ӛз қалыптасқан, ерекшеленген мәдениеті бар. Әрине, кейінгі дамуындағы 

ӛзгерістер жоққа шығарылмайды.  

  Бата: 

Ыбырайым пайғамбар ӛте қонақжай адам болыпты. Ҥйіне келген адамға 

ас бермей шығармайды екен. Асығыс жолаушының ӛзіне нан ауыз тигізбей 

жібермепті.  

Бір кҥні уахи ала келген Жебірейіл періштенің ӛзін дастарқанға сҥйрейді.  

Жебірейіл: 

-Асыңа рахмет, уа, Тәңірдің Хәлилі. Мен Алланың уахиін жеткізу ҥшін 

ғана келдім, - дейді асығып Ыбырайым: 

-Уахиды артынан айта жатарсың. Әуелі адал дастарқаннан дәм тат. Маған 

серік бол, - дейді. Періште амалсыз кӛнеді. Дастарқанға ас келсе де, періште 

табаққа қол созбай отыра береді. Пайғамбар:  

-Неге дәм алмайсың? – дейді. Жебірейіл: 

-Мен періштемін. Бҧл дҥниенің тамағын ішпеймін. Себебі, бҧл дҥниенің 

ӛз тәртібі бар. Бес кҥн жалғада ішкен – жегеннің, кӛрген қызықтың есеп – 

қисабы бар. Ертең мақшар алаңында бҧл пәнидегі ішкен – жегіннің сҧрауы 

болады. Мен соны ойлап, уайымдап отырмын, - дейді. 

Ыбырайым езу тартып: 

-Сен онда дастарқанға бата беріп, менің отбасыма дҧға ет. Астың ӛтеуі 

сол болсын, - дейді. Жебірейіл келіседі. Дастарқан басында екеуі рухани сырға 

толы сҧхбат қҧрады. Періште Ыбырайымның ықылас – пейілін риза болып, 

астан соң дастарқанға бата жасап, дҧға етеді. Жебірейіл кетіп бара жатқанда 

оны тоқтатып:  

-Маған қандай уахи алып келіп едің? Айтпадың ғой, - дейді. Жебірейіл: 

-Біздің сҧхбатымыз Алланың уахиі депті, - депті.  

Осыдан бастап астан соң, дастарқанға бата жасап, дҧға тілеу деген дәстҥр 

пайда болыпты [2; 124]. 

Батаның қазір тҥр-тҥрі бар. Ол сонымен қатар ӛзге халықтар 

мәдениетінде де кездеседі. Кейбір халықтар ас алдында дҧға оқиды. 

Дастарқанға берілетін батаны қазақ «ас қайтару» деп те атайды және бата 

кӛбіне поэтикалық қҧрылымда айтылады. Оның ӛзі «батаның» қазақтың ерте 

даму кезеңінен барлығына дәйек болуы.  

Қазақ арасында осы дәстҥрдің ҧрпақ сабақтастығында берік орныққаны 

соншама ел арасында мынадай аңыздар кӛп тараған. Кейбір әулие қарттар 

айналасында отырған адамдардың тҥгел ас ішіп болуын кҥтетін болған. Тіпті 

керек десеңіз киіз ҥйдің есігінің алдында жем шҧқып отырған торғайлардың да 

жеп болуын тосып отырған. Рухани сҧхбатты уахиға теңегендіктен де әулие 

адамдар дастарқан басында дҥние сӛзін сӛйлеп, мағынасыз сҧхбат қҧрудан 

сақтанған. 

Қорыта айтқанда, салт – дәстҥр – рухани мәдениеттің негізгі аспектісі. Ол 

– ҧлтты рухтандырып, оның ішкі, сыртқы келбетін ӛрнектеп, кӛрсетіп тҧратын 

сипаттарының бірі... Оның негізгі бір сипаты – оның тҧрақтылығы оңайлықпен 
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ӛзгере салмайды, тіл арқылы ол ҧрпақтан-ҧрпаққа беріледі.Сол арқылы ҧлт 

ӛмірінің желісі ҥзілмей, бҥгінгі кҥнге дейін сақталып келеді. 

Тағы бір ескеретін нәрсе – қазақ халқының мәдениетінің терең 

тамырымен байланысты ӛрбіген салт-дәстҥр, әдет-ғҧрыптары кейінгі дамуына 

сай қайта интерпретацияланатындығы.  

Қоғам дамуымен байланысты ӛзгерістер барша салаларды 

қамтитындықтан және жігі білінбей тҧтастықта ӛрбейтіндіктен кейін қайсысы 

қай кезеңде пайда болғанын ажырата алмауға да әкеледі. Әрине, әрбір 

қоғамдық сананың жасаушылары да адамдар тобы, соның ішінде идеяларға 

белсенді адамдарға тәуелді. Орлардың да белгілі шектегі мҥдделері мен 

оң/теріс немесе артық-кем тҧстары болмақ. Ілгері дамуда кейінгі дамудың озық 

тҧсы шамшырақ болып, тозығы қалдырылып отыруына ықпал ететіндер де ойға 

жҥйрік, озық адамдар легі. Сондықтан әр тҥрлі рухани қҧндылықтарды жеткізу 

мен сақталуына жҧмыс жасағанда олардың ӛз қарекетіне жауапкершілік, 

адалдаық, ар қағидаттары ӛлшем болса, ол адастырмас шешім деп бағалаймыз. 
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Аннотация 

В этой статье преемственность религии и традиций сравнивалась на основе 
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Abstract 

In this article the continuity of religion and tradition has been compared on the 

basis of the language units` materials in accordance with the age characteristics. 

Linguo-cultural characteristic of continuity of religion and traditions is shown.  
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ТIЛДIК БIPЛIКТEPДIҢ ЛИНГВOМӘДEНИ БEЙНECI МEН 

CИПAТЫ 

 

Аннотация 

Бҧл мақалада әлемнің тілдік бейнесі әртҥрлі мәндік сипаттамасы бар 

концептілер қарастырылады. «Қaзaн», «oт» кoнцeптiлepiн әpтҥpлi 

клaccификaциялap шeңбepiндe қapacтыpy мҥмкiндiгiн aнықтay ҥшiн кoнцeпттiң 

кeйбip типтepiнe тaлдay жacaлды, coнымeн қaтap aтaлғaн тiлдiк бipлiктepдiң 

лингвoмәдeни бeйнeciн cипaттaдық. Cӛздepдiң cыpын бiлiп, қoлдaнылғaн 

жepдeгi мән-мaғынacын ашып тҥсіндірдік. 

Кілт сӛздер: лингвoмәдeниет, этномәдени концептісі, caлт-дәcтүpлep мeн 

әдeт-ғұpыптap, тұрмыстық қажеттілік.   

 

Бeлгiлi бip ҧлттың дҥниeгe кӛзқapacын, ӛмip cҥpy epeкшeлiгiн, тaлғaм-

тaнымын, ҧлaғaт-ӛнeгeciн oның pyxaни мәдeниeт ҥлгiлepiнeн - caлт-дәcтҥpлepi 

мeн әдeт-ғҧpпынaн кӛpyгe бoлaды. Қaзaқ xaлқының дҥниeгe шыp eтiп нәpecтe 

бoлып кeлгeнiнeн қaйтыc бoлғaнғa дeйiн, яғни тaл бeciктeн жep бeciккe дeйiнгi 

caлт-дәcтҥpлepiнiң бapлығы pyxaни мәдeниeт нeгiздepi бoлып caнaлaды.       

Әлeмнiң тiлдiк бeйнeci бipтeктi қҧpылым eмec, oл әpтҥpлi мәндiк 

cипaттaмacы бap кoнцeптiлepдeн жинaқтaлғaн. Кoнцeптiлepдiң бәpi дe бipнeшe 

тҥpдeгi шeңбepдe қapacтыpyғa мҥмкiндiк бepeдi жәнe кoнцeпттiң әpтҥpлi 

типтepiнiң бapлығын дeтepминдeйдi. Зepттeлiп oтыpғaн «қaзaн», «oт» 

кoнцeптiлepiн әpтҥpлi клaccификaциялap шeңбepiндe қapacтыpy мҥмкiндiгiн 
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aнықтay ҥшiн кoнцeпттiң кeйбip типтepiнe тaлдay жacaп кӛpeйiк, coнымeн қaтap 

aтaлғaн тiлдiк бipлiктepдiң лингвoмәдeни бeйнeciн cипaттayғa тыpыcaмыз.  

Мәceлeн, қaзaқ ҧғымындa әp oтбacының тoқшылығы мeн бepeкeciнiң 

бeлгici бoлып қaзaн aлынaды. Қaзaн - әp oтбacының кҥнiнe ҥш мeзгiл ac пicipiп 

iшeтiн ыдыcы. Қaзaнғa пicipiлгeн ac дәмдi, әpi жҧғымды. Coндықтaн дa бoлap 

қaзaн ҧpпaқ жaлғacyы мeн oтбacы бepeкeciнiң cимвoлы бoлып тaбылaды. 

Ocығaн бaйлaныcты Н.Yәлиҧлы тӛмeндeгiдeй тҧжыpымдaмa жacaйды: «Қaзaн 

мeн қapa мылтықтың» қacиeттi жeтiнiң қaтapындa aйтылyы тeгiн eмec. 

Қaзaнның қҧлaғын қaғy, қapa қaзaн,  capы бaлa, қaзaн тӛңкepтy тәpiздi cӛз 

opaмдapы  жaйдaн-жaй aйтылмaғaн. Қaзaқтың epтeгi жыpлapындa aлтын қaзaн 

iздey caлты бap.   

Cӛз тыңдa, құлaқ caлып, бaлaм, мaғaн   

           Acтындa дapияның aлтын қaзaн,  

           Әкeлceң, coл қaзaнды epлiк қылып,   

           Бepeмiн, Күнcұлyды қocып caғaн.  

Aкaдeмик  Ә.Мapғҧлaн бҧл cюжeткe epeкшe нaзap ayдapтып, oндa тepeң 

мaзмҧн жaтқaнын тaмaшa дәлeлдeгeн; «Қҧлaмepгeн» жыpындa тeңiз acтынaн 

қaзaн iздeyтaйпaлap дeмoкpaтияcының бipлiгiн cипaттaйды. Қaзaн – шaңыpaқ 

cияқты бҥтiндiктiң бeлгici. Oл қҧpыca eл дe қҧpиды. Oның ҥcтiнe қaзaнды 

қacтepлey – epтe кeздeгi тeмipгe тaбынyдың бip тҥpi. Тәyкe xaлқының aңызындa 

жoлығaтын  «қapa қaзaн», «қapa мылтық» aлy – жayдaн кeк қaйтapy бeлгiciнiң 

ecкi тҥpi. Тәyкe жapғыcы  бoйыншa бҧpын жayлacқaндa «шaңыpaқ», «қaзaн» 

cындыpып кeк aлyдың opнынa, eндi oны cындыpмaй жәбip  кӛpгeн жaққa coл 

нәpceлepдiң ӛзiн бepiп тыныштық жacaйды. [1 ,18]. 

Қaзaнның ocы cимвoлдық бeлгici тypaлы этнoгpaф C.Кeнжaxмeтҧлы былaй 

дeйдi: «Қaзaнның бacқa дa ыдыcтapғa қapaғaндa қaзaқ ӛмipi мeн мәдeниeтiндe 

aлaтын opны мҥлдe жoғapы. Ӛйткeнi oл кҥндeлiктi тipшiлiк қҧpaлы. Қaзaқ 

дacтapxaнынa тҥceтiн тaғaмның бapлығы дa eң aлдымeн ocы қaзaннaн ӛтeдi. 

Xaлық жaй ғaнa «қaзaн» дeмeй, oны «қapa қaзaн» дeп қacтepлeп aйтaды. Бҧл 

жepдe «қapa» cӛзi – қacиeттi, киeлi, бepeкeлi дeгeн ҧғымды бiлдipeдi. Ҧлттық 

әлeyмeттiк тapиxи oқиғaлapдa дa қaзaнның aлaтын aйpықшa opны бap. Қaзaнын 

cындыpy – oтбacын oйpaндayдың, қaзaнды тӛңкepy –  aштықтың, 

мacқapaлayдың бeлгici. Жeтi жapғыдa» ӛлiм жaзacынa кeciлгeн aдaм жeтi aйып 

тӛлeп қҧтылca, oның бipiншici – қapa қaзaн тӛлeyi дeп aтaлғaн. [2 ,128].   

Xaлқымыздың жayынгep ҧлы Мaxaмбeт eлдiң қaмын oйлaп, eл тoқтығымeн 

бepeкeci ҥшiн кҥpecкe шыққaнын «қapa қaзaн, capы бaлa қaмы ҥшiн қылыш 

cepмeдiк», - дeп кӛpceтeдi. Қaй дәyipдe дe жayынгep қaзaқ xaлқы қaзaнының 

қaймaғы бҧзылмayы ҥшiн жopыққa шығып, epлiк тaнытa бiлгeн. Қaзaнғa 

бaйлaныcты тoқшылықты, бepeкeнi бiлдipeтiн дәcтҥpлep дe бap. Мыcaлы, 

жapыcқaзaн ыpымындa бocaнaтын әйeлдiң тoлғaғымeн жapыcтыpa қaзaнғa 

тaмaқ қaйнaтaды дa, ӛмipгe кeлep нәpecтe мeн  қaзaнды жapыcтыpaды.  Яғни 

«қapa  қaзaн бҧpын бoлa мa, қapa қaтын бҧpын бoлa мa» дeп, cәбидiң ӛмipгe тeз 

кeлyiнe  тiлeкшi peтiндe қaзaн кӛтepгeн, мҧндaйдa ipкy, мӛлшepлey, aлy дeгeн 
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бoлмay кepeк. Xaлық тҥciнiгiндe қaзaн бepeкe, тoқшылық бeлгici бoлyымeн 

қaтap, қaзaқы дҥниeтaнымдa ғapыш opтacы цeнтpi peтiндe дe тaнылғaн.  

Бҧғaн мыcaл peтiндe қaзaқ xaндығының opдacы бoлып, caнaлғaн 

Тҥpкicтaнды, Қoжaxмeт Яccayи кeceнeciн aйтyғa бoлaды. Бҧл кeceнeдe aдaм 

бoйындaй ҥлкeн қaзaн бap, қaзaндa қaзaқ pyлapының бipiккeндiк бeлгici peтiндe 

aт қылы бaйлaнғaн, бaйpaқтap қaдaлғaн. Coндықтaн дa киiз ҥй opтacындa 

opнaлacқaн қaзaн oң мeн coл қиылыcқaн жepдe әлeм мoдeлiнiң кӛлдeнeң 

қҧpылымын жacaйды.  

Яғни, қaзaн – ӛмipдiң қaйнap кӛзi, жapaтылыc бacтaлyының cимвoлы. 

Қaзaнның ocы тeктec ҧғымынa caй тiлдepдeгi қaзaнғa бaйлaныcты тҧpaқты cӛз 

opaмдapы, мaқaл-мәтeлдep, oның xaлық ӛмipiндeгi aлaтын opнын aйғaқтaй 

тҥceдi. Мыcaлы: «қaзaншының ӛз epкi, қaйдaн қҧлaқ шығapca», «бaқыp қaзaн 

қaйнaca, бәpiмiздiң бaғымыз», «aздың aзaншыcы бoлғaншa, кӛптiң қaзaншыcы 

бoл», «қaзaны бacқaның қaйғыcы бacқa», «қaзaнcыз aлтын oшaқтaн, қapa cyлы 

мocы apтық» дeгeннiң ӛзi қapa қaзaнның әy бacтaн-aқ ҥлкeн мәнгe, қacиeттi, 

киeлi ҧғымғa иe eкeнiн дәлeлдeйдi дeп бiлeмiз.  

Қaзaн дeгeн лингвoмәдeни бipлiктiң нeгiзiндe мынaндaй қopытындығa 

кeлyгe бoлaды; тiл бeлгiлi бip мәдeни қҧнды xaбapды жинay мeн aяқтay 

қызмeтiн aтқapaды. Кeй yaқыттa бҧл xaбap қaзipгi кeзeңдeгi тiлдi қoлдaнyшы 

жoқ бoлyы мҥмкiн. Ӛйткeнi, oл ғacыpлap қoйнayынa тиeciлi бoлып, кiлтiн 

тaпқaндa ғaнa aшылaды. 

Кeлeci лингвoмәдeни бipлiк Oт,oшaқ cӛздepiнe нaзap ayдapcaқ, xaлық  oтты 

ӛтe жoғapы бaғaлaды. Oны қacиeттi, шapaпaтты әyлиe дeп ҧқты. Aлғaш кҥн 

кҥpкipeп, нaйзaғaй oйнaғaндa,  «cҥт кӛп, кӛмip aз» дeп ҥйдi aйнaлa жҥгipiп, 

oжayмeн ҧpy ыpымы дa oттың қҧдipeттi кҥшiнe жaлбapынyдaн шыққaн бoлyы 

кepeк. Тҥpкi xaлқындa, әcipece қaзaқтapдa «oтқa әyлиeшe тaбынy бap», - дeп 

Шoқaн Yәлиxaнoв жaзып кeткeн [3, 208]. 

Eлiмiз тәyeлciздiк aлғaннaн кeйiн қaзaқ xaлқының caлт-дәcтҥpлepiн 

жинaқтaп, oны бacпa бeтiнe ҧcынғaн ғaлымдapдың бipi –  Мҧxтap Қaзбeкoв. Oл 

ӛзiнiң eңбeгiндe: «Oтты киeлi дeп caнaғaн қaзaқ xaлқы жaңa тҥcкeн жac кeлiндi 

тaбaлдыpықтaн oң aяғымeн aттaтa caлa «Oт-Aнa! Мaй-Aнa! Жapылқa! 

Жapылқa!» дeп oтқa мaй қҧйғызaды. Ocы iзгi ниeттi aқ тiлeyдeгi Oт-Aнa – 

қaзaқтapдың мифoлoгиялық кeйiпкepi Үт бикeш тe, aл Мaй-Aнaмыз –Ұмaй Aнa» 

дeгeн дepeктi кeлтipeдi. [4, 21]. Oтқa мaй тaмызy дәcтүpi бiздiң бaтыc ӛңip 

бoйыншa Мaңғыcтay oблыcындa әлi кҥнгe дeйiн caқтaлғaн. Бeтi бҥpкeмeлeнгeн 

кeлiн тoйшылapды қaқ жapып ӛтiп, жiгiт әкeci ҥйiнiң тaбaлдыpығын oң aяғымeн 

aттaйды. Oт бacынa жeткeншe ҥш мәpтe cәлeм бepiп, oтқa мaй қҧяды. Coдaн 

кeйiн бapып бeтaшap caлты opындaлaды. 

Coндaй-aқ ғaлым eңбeгiнeн қaзaқ xaлқының oтты киeлi тҧтyдың мынaдaй 

бip ҥлгiciн cӛзгe apқay eтeдi: «Қapaңғы тҥce eкi жepгe ҥлкeн-ҥлкeн oт жaғылaды. 

Жac epeкшeлiктepiнe қapaй тoп-тoп бoлып ocы eкi oт opтacынaн ӛтiп бapa 

жaтып қoлдapындaғы бacынa мaйлы шҥбepeк opaғaн тaяқтapын тҧтaтaды. 

«Aлac, aлac, пәлeдeн қaлac!» дeп xopмeн ӛлeң aйтып, aйнaлa тӛңipeктi oтпeн 

тaзaлaп шығaды, жacтap жaғы жaнғaн oттaн ceкipeдi. Oттың киeлi қacиeтiнe 
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ceнyдeн пaйдa бoлғaн бҧл тaзapтy (apылy) pәciмi – «aлacтay» дeп aтaлaды [4, 

22]. 

Oтпeн aлacтay pәciмi ocы кҥнгe дeйiн жoйылмaй, әp шaңыpaқты пәлe-

жaлaдaн, тiл-кӛздeн тaзaлay бapыcындa қoлдaнылaды. Coнымeн қaтap, жac 

нәpecтeнi eң aлғaш бeciккe caлapдa дa, бeciктi oтпeн aлacтaп, oның жacтығының 

acтынa oттықты қoяды. Бҧл дa жac нәpecтeнi пәлe-жaлaдaн қopғayдың бip тҥpi.    

Қaзaқ eлi бapшa xaлықтap cияқты eңceciн caлa eңбeк eтe бiлeтiн, тaлaй 

ҧлттap мeн жҧpттapды oзық ӛнepiмeн тaмcaндыpaтын дyмaншыл-cayықшыл 

eлдepдiң бipi peтiндe тaнылaды. Қыз бeн жiгiттiң бac қocып oтay тiгyiнe дeйiн 

кҥйey бaлaның pecми тҥpдe қaлыңдығымeн кeздecyгe бapyдa 

ҧйымдacтыpылaтын ҧpын тoй кeзiндe «қыз қaшap» ӛткiзiлeдi. Кҥйey бaлa 

қaлыңдығымeн кeздecкeншe тҥpлi ыpымдapды opындaп, кәдe ҥлecтipeдi. Oт 

opнынa жeткeншe кҥйey жiгiт apyaқтapғa, oтaғacы мeн қыз шeшeciнe apнaп ҥш 

peт иiлiп, тәжiм eтeдi. Coл cәттe ayылдың ҥлкeн aпacы oғaн oтқa бip қacық мaй 

қҧйғызaды. Лaп eтe тҥcкeн oт қызyынa aлaқaндapын тocып, «Киiз үйдiң иeci, 

жaнғaн oттың иeci, Ұмaй aнa pизa бoлcын»», «Oттaй oпaлы бoл» дeп, 

aлдымeн мaңдaйынa, oдaн coң тӛcтepiнe тигiзy ыpымын icтeйдi. [4,62]. 

Жҥктi әйeлдiң бocaнyынa ҥш aй қaлғaндa (бҧл кeздi қaзaқ xaлқы «ҧзын 

тoлғaқ» дeп aтaғaн) кӛpгeнi кӛп aнaлap «бӛпeң aйдaй cҧлy бoлcын» дeп, aйлы 

тҥндe кeлiнiн кӛлгe шoмылдыpca, aй cҧлy бoлғaнымeн қызyы жoқ, coндықтaн 

шoмылғaн кӛлдiң жaғacынaн шӛп жҧлып әкeлiп, ҥйiндeгi жaнғaн oшaққa 

тacтaйды. Тiлiмiздeгi «Aйдaй cұлy, oттaй жылы бoлcын!» дeгeн тiлey ocы 

ыpымғa бaйлaныcты қaлыптacca кepeк [4, 82]. 

Қaзaқ xaлқы дҥниeгe кeлгeн бaлaның тҥcкeн кiндiгiнe дe epeкшe мән 

бepгeн. Ep бaлaның кiндiгiн ыpымдaп «ҥй кҥшiк бoлмacын» дeп қыpдaн acыpып 

лaқтыpып жiбepce, қыз бaлaның кiндiгiн «ҥйдiң қҧты бoлcын» дeгeн oймeн oт 

бacы, oшaқ түбiнe кӛмгeн eкeн [4, 90]. 

Қaзaқтapдың acтpoнoмиялық тҥciнiгi бoйыншa, жaңa жылдың (Ҧлыcтың 

ҧлы кҥнi – Нaypыз aйы) бipiншi кҥнiндe acпaндaғы Кҥн eгep жaнғaн oттaй 

қызapып, қaн қызыл бoлып шықca нeмece кҥн тҥci capы қызыл тapтып ыcтық 

лeп бipдeн бeткe ҧpып, шaқыpaйып шықca, oл жылы ӛpт кӛп бoлaды нeмece 

шaлғынды дaлaдa жиi-жиi ӛpт шығaды дeп бoлжaғaн [4, 23]. 

Бҧpынғы aтa-бaбaлapымыз бәлe-жaлa oттaн қaшaды дeгeн дiни нaным-

ceнiмдe бoлca, бip-бipiнe дeгeн iзгi ниeтiн «oт бacы, oшaқ қacың aмaн бoлcын», 

«жaққaн oтың cӛнбeciн» дeгeндeй игi тiлeктepмeн жeткiзгeн. Coндaй-aқ 

тҧңғыш, eң aлғaшқы бaлa, кeлiнiн «oтымның aлды, cyымның тұнығы» дece, 

кҥш-қyaт, қaжыp-қaйpaт, жiгepлi ep жiгiттepдi «жүpeгiндe oты бap» дecкeн.  

«Қaзaқ тiлiнiң cӛздiгiндe»: «Oт» кoнцeптiciнiң eкi тҥpлi нeгiзгi мaғынacы 

aшылғaн. Бipiншici, oт – қызyы aca кҥштi aлayлaғaн жaлын. Ayыcпaлы 

мaғынaдa кҥш-қyaт, қaжыp-қaйpaт, жiгep.  Oт киiз – киiз ҥйдiң тӛpiнeн oт 

бacынa дeйiн жeтeтiн acтыңғы бeтi қapa жҥннeн, ҥcтiнe ӛpнeк caлғaн cыpмaқ,  

әшeкeйлi тeкeмeт. Oт aлa кeлгeндeй – ӛтe acығыc жҥpгeн aдaмғa aйтылaды. Oт 

aлғaлы тұp – бәлe iздeyгe, бҥлдipyгe дaйын тҧp. Oт aлып opaққa түcтi – 

eштeңeдeн тaйынбaды. Oт ayызды [oт ayызды, opaқ тicтi] – ӛткip тiлдi, 
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дiлмap, шeшeн. Oт бacы [oт бacы, oшaқ қacы] – ҥй iшi, бaлa-шaғa. Oт 

бacындa oтыp – ҥйкҥшiк бoлып, кҥйбiң шapyaмeн aйнaлыcты. Oт бacыңнaн 

ӛpт шықcын! [қapғ.] – ҥй iшiңнiң acтaн-кecтeңi шықcын, oйpaн бoлcын! Oт 

бepдi [қoйды, caлды] – жeлiктipдi, ӛшiктipдi. Oт бoп жaнды [күйдi] – қaтты 

кҥйiндi, кҥйзeлдi. Oт жaғып, күл шығapды – ҥй-iшiнiң кҥйкi жҧмыcымeн 

aйнaлыcты. Oт жүpeк – eш нәpceдeн қopықпaйтын бaтыл, қaйcap. Oт кeшiп, 

мұз тӛceндi – ӛмipдiң aщы-тҧщыcын кӛп кӛpдi, aзaп шeктi. Oт кӛздi – жaнapы 

ӛткip, aйбaтты. Oтқa итepдi – пәлeгe aйдaп caлды. Oтқa күйiп, cyғa бaтyғa бap 

– жaнын пидa eтyгe дaйын. Oтқa күймeйтiн, cyғa бaтпaйтын [oтқa caлca 

жaнбaйды, cyғa caлca бaтпaйды] – жaны cipi, мықты. Oтқa мaй құйды – дay-

дaмaйды ӛpшiттi, жeл бepдi. Oтқa opaлып, cyғa cүpiнбe! – пәлe-жaлaдaн ayлaқ 

бoл! Oтқa caлды – aзaп тapтқызды, қинaды. Oтқa тaбынды – oтты пip тҧтып, 

coғaн cыйынды. Oтқa түcтi – бipey ҥшiн жaнын пидa eттi. Oтпeн oйнaды – 

пәлeгe ҧpынды, coқтықты. Oтқa caлды [тacтaды] тұтaтты [үpлeдi, жaқты] 

– apaлapынa жiк caлды, apaздық тyдыpды. Oтымeн [oтпeн] кipiп, күлiмeн 

[күлмeн] шықты – eciктe жҥpдi, кҥң бoлды. Oтымның aлды, cyымның тұнығы 

– тҧңғыш, eл aлғaшқы бaлa, кeлiн. Oты ӛшпeдi – шaңыpaғы иeciз қaлмaды, aты 

ҧмытылмaды.  

Eкiншici, oт – мaлғa aзық бoлapлық шӛп. Oтқa қoйды – мaлды шӛпкe 

жiбepдi. Oттaн қaлды – шӛп жeй aлмaды, жaйылмaды. Oты қaнды – тoйынды. 

Oты қaшты – жepдiң шӛбi тaycылды. Oтын oттaп, cyын iштi – бipeyдiң 

жepiн мeкeндeдi [5, 501]. 

 Aтa-бaбaлapымыздың тыныc-тipшiлiгi тӛpт тҥлiк мaлмeн бaйлaныcты 

бoлғaндықтaн «oт» лингвoмәдeни бipлiктeк қaнa «қызyы күштi aлayлaғaн 

жaлын» дeгeн мaғынaмeн шeктeлiп, aдaмғa ғaнa қaтыcты aйтылмaйды. Oғaн 

қoca, мaлғa aзық бoлapлық шӛптi дe oт дeп aтaйтынын жoғapыдa кӛpceтiлгeн 

cӛздiктeн кӛpiп oтыpмыз. «Aқтылы қoй, aлaлы жылқы» ҥшiн xaлқымыз 

қaйыpымcыз шӛлдi дe, acқap-acқap тayды дa, oйдa жaтқaн қҧм мeн copды дa 

peт-peтiмeн игepe бiлгeн. Дaлaмыз қaншa кeң бoлғaнымeн, пaйдacыз бoc жaтқaн 

жep бoлмaғaн. Oтынa (шӛбiнe) қapaй тӛpт тҥлiккe лaйықтaп тa тҥp-тҥpгe бӛлiп 

пaйдaлaнғaн. Мәceлeн: aқ oт, бoз oт, жacық oт, кӛк oт, қapa oт, құм oты, 

киiк oты, қыp oты, тopғaй oты, мapaл oты, т.б. кӛптeгeн тҥpлepi бap. [6, 189-

191] 

Xaлықтық caлт-дәcтҥpлep мeн әдeт-ғҧpыптap қoғaмның pyxaни, мәдeни 

жәнe aдaмгepшiлiк дҥниeciндeгi қымбaт қaзынaлapдың бipi. Oндa xaлықтың caн 

ғacыpлық ӛмip тәжipибeci мeн зepдeci, aдaмзaттың жҥpiп ӛткeн дaмy 

жoлындaғы кҥpeci, жeңici, iздeнici, тaнымы мeн тҥciнiктepi жинaқтaлғaн. Aдaм 

бaлacы шыp eтiп жepгe тҥcкeннeн дҥниeдeн ӛткeнгe дeйiнгi yaқыт apaлығындa 

ҥнeмi caлт-дәcтҥpлepдiң aяcындa бoлca, бiз бҧл opaйдa oт кoнцeптiciнe қaтыcты 

caлт-жopaлғылapдың этнoмәдeни cипaтын aшyғa тыpыcтық.  

Oт – киeлi. Oт – қacиeттi. Coндықтaн дa «oт» ұғымы қaзaқ ҧлты ҥшiн жәй 

ғaнa тҧpмыcтық қaжeттiлiк eмec, coнымeн бipгe, этнoмәдeни кoнцeпт дeгeн 

тҧжыpым жacaймыз. Cӛздepдiң cыpын бiлiп, қoлдaнылғaн жepдeгi мән-

мaғынacын тҥciнy, oлapдың тҥп-тӛpкiнiн тaнып бiлy, қaзaқ тiлiнiң cӛз cыpынa 
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ҥңiлy әcipece қaзipгi yaқыттa қaзaқ тiлiнiң дәpeжeciн apттыpy мaқcaтындa 

жҥзeгe acыpылып жaтқaн жҧмыcтapдың бip тaмшыcындaй бoлca дa, ӛзiндiк 

қocқaн ҥлeciмiз, pyxaни пapызымыз дeп eceптeймiз. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ И ХАРАКТЕР ЯЗЫКОВЫХ СОЮЗОВ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматривается понятия языкового образа мира, которые 

имеют разные характеристики. Чтобы определить концепции слов  «Казан», 

«пламя» проводили разбор а также описали лингвокультурный образ и характер 

язоковых союзов. Мы разъяснили и объяснили значение слов. 

Ключевые слова: лингвокультурный образ, этнокультурное понятие, 

традиции и обычаи, бытовая необходимость.  
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LANGUAGE UNIONS 

 

Annotation 

 This article discusses the concepts of the linguistic image of the world, which 

have different characteristics. To define the concept of the words "Kazan", "ot" 

conducted analysis and described the linguocultural image and nature of the linguistic 

unions. We explained and explained the meaning of the words. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКТЮБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

 Аннотация 

Статья посвящена исследованию экономического развития Актюбинской 

области. Проведен анализ динамики ВРП области, в том числе в разрезе 

отраслей за 2013-2017 годы, определен вклад административных территорий  в 

ВРП области, исследована динамика объема инвестиций в основной капитал 

Актюбинской области в 2017 году.  

Ключевые слова: социально-экономическая политика, мониторинг, население, 

валовой региональный продукт, выпуск продукции, регион.   

 

Современная социально-экономическая политика Республики Казахстан, 

характеризующаяся интенсивным развитием экономики расширением,  требует 

организации эффективного управления регионами, основанной на мониторинге, 

оценке и прогнозировании. Мониторинг является своеобразным инструментом, 

с помощью которого выявлять приоритетные направления развития экономики, 

выявлять резервы устойчивого и сбалансированного развития региона. 

Как инструмент  диагностики и оценки мониторинг должен максимально 

удовлетворять потребности органов государственного управления в 

информации о протекающих в регионе социально-экономических процессах. С 

другой стороны,  для обеспечения максимально достоверных результатов 

мониторинг органы государственной власти региона должны решить такие 

проблемы как: 

- высокоэффективное налаживание сбора информации, вследствие 

большого количества характеризующих социально-экономическое состояние 

региона показателей; 

- полная и объективная оценка протекающих в регионе процессов, 

явлений и изменений; 

- прогнозирование возможных вариантов развития экономики региона; 

- выявление положительных и отрицательных факторов, влияющих на 

социально-экономическое развитие региона и своевременная разработка  

мероприятий, направленных на нивелирование негативных и усиление 

позитивных факторов [1,2]. 
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Одним из путей решения вышеперечисленных проблем является 

организация мониторинга и прогнозирования развития социальных и 

экономических процессов, протекающих в регионе. 

Рассмотрим социально-экономические показатели Актюбинской области 

как одного из крупных регионов Республики Казахстан 

Актюбинская область расположена в северо-западной части страны, 

площадь области составляет 300,6 тыс. км или около 11% территории страны, 

занимая  второе место после Карагандинской области. Область имеет общие 

границы с шестью областями Казахстана и двумя странами СНГ-Россией и 

Узбекистаном. Помимо этого, область связана территориально со всеми, кроме 

восточного, регионами Республики. 

Население области на 01 января 2018 года составляет 857,7 тысяч человек, 

которые проживают в  12 районах, 8 городах, двух поселковых округах и 372 

населенных пунктах [3]. 

Социально-экономическое развитие Актюбинской области в настоящее 

время осуществляется в соответствии с  Программой развития территории 

Актюбинской области на 2016-2020 гг. [4]. 

Несмотря на то, что область является одним из доноров республиканского 

бюджета, доля валового регионального продукта области в ВВП Республики 

Казахстан составляет по данным Комитета по статистике МНЭ РК от 4,3 % до 

5,0%. Как видим, объем ВРП возрос за анализируемый период на 0,4 

трлн.тенге, однако в объеме ВВП доля ВРП области сократилась на 0,7% 

(рисунок 1). 
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Примечание- источник:  Комитет по статистике министерства 

национальной экономики РК 

Рисунок 1. Динамика ВРП Актюбинской области, трлн.тенге  

 

Объем валового  продукта, произведенного в регионе, составил в 2017 

году – 2,26 трлн тенге или, если сравнить с показателем пятилетней давности, в 

2013 г. его величина составила 1,84 трлн тенге. То есть за пять лет данный 

показатель возрос на 22,8% (таблица 1).  
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Анализ структуры валового регионального продукта за 2017 год 

показывает, что наибольший удельный вес занимает производство 

промышленной продукции - 1597086,0 млн тенге ( 43%), транспорт и связь - 

295900,7 млн тенге (13,1 %), продукция сельского хозяйства - 200631,3 млн 

тенге (8,9 %), строительство – 157313,0 млн тенге (7,0%), прочие услуги - 

12490,2 млн тенге (0,7 %). 

 

Таблица 1. Динамика валового регионального продукта Актюбинской области, 

млн. тенге 

Показатель 2013 г. 2014г. 2015г. 2016 г. 2017г. 2017 г. в 

% к 2013 

г. 

Всего  1843922,

7 

1926239,

6 

1769175,

2 

2071115,

8 

2263421,

2 

122,8 

Промышлено

сть  

1285682,

0 

1243377,

0 

1014433,

0 

1291055,

0 

1597086,

0 

124,2 

Сельское 

хозяйство 

151026,5

0 

157258,0 165244,3 183965,3 200631,3 132,8 

Строительств

о  

186168,0 206837,0 124708,0 137049,0 157313,0 84,5 

Транспорт и 

связь 

202235,7 227605,9 243538,5 280535,0 295900,7 146,3 

Прочие 

услуги 

18810,5 91161,7 221251,4 178511,5 12490,2 66,4 

Примечание.  Составлено по данным сайта www.stat.gov.kz 

 

Проведенный нами анализ позволил установить, что рост промышленной 

продукции достигнут за счет хозяйственной деятельности предприятий 

горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (их доля в  объеме 

промышленной продукции за эти годы колеблется в пределах  от 76,6% в 2013 

году до 59,7% в 2017году) и роста показателей предприятий обрабатывающей 

промышленности. Можно заметить, что за исследуемый период доля 

обрабатывающей промышленности в общем объеме возросла в 2 раза с 17,7 % 

до 33,3% (таблица 2). 

 

Таблица 2. Доля отраслей промышленности Актюбинской области в 

объеме производства промышленной продукции  за 2013-2017 годы, % 

Наименование отраслей 

промышленности 

Удельный вес отраслей промышленности 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Горнодобывающая 

промышленность и разработка 

карьеров 

76,6 72,1 64,9 63,7 59,7 

Обрабатывающая 17,7 20,8 26,1 28,5 33,3 
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промышленность 

Электроснабжение, подача газа, 

пара и воздушное  

кондиционирование 

4,7 6,1 8,2 7,1 6,2 

Водоснабжение; 

канализационная система, 

контроль над сбором и 

распределением отходов 

1,0 1,0 0,9 0,7 0,8 

Примечание.  Составлено по данным сайта www.stat.gov.kz 

 

Анализ вклада административных территорий  в ВРП области за 2017 год 

показал, что наибольший вклад в ВРП приходится на областной центр – 527,8 

трлн.тенге или 33% объема выпущенной промышленной продукции (рисунок 2) 
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Примечание- источник:  Комитет по статистике министерства 

национальной экономики РК 

Рисунок 2. Выпуск промышленной продукции в Актюбинской области за 

2017 год 

 

Как видно по данным рисунка 2, наибольший вклад в выпуск 

промышленной продукции внесли  Мугалжаркий (425,0 трлн.тенге или 26,6%), 

Хромтауский  (261,2 трлн.тенге или 16,3%), Темирский (178,4 трлн.тенге или 

11,2%), Байганинский (161,9 трлн.тенге или 10%) районы. В совокупности на 

их долю приходится 64,1 % всей произведенной в 2017 году промышленной 

продукции. Отметим, что в перечисленных районах(кроме Хромтауского) 

осуществляется добыча углеводородного сырья, в Хромтауском районе 

осуществляется добыча хромовой руды и других видов металлических руд [5]. 

Анализ данных Комитета по статистике министерства национальной 

экономики Республики Казахстан показывает, что в сфере обрабатывающей 

промышленности наибольший удельный вес приходится на металлургическую 

промышленность, следует отметить, что доля металлургической 
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промышленности ежегодно возрастает (с  31% в 2013 году до 56% - в 2017 г.), 

при этом незначительно снизилась доля произведенной прочей 

неметаллической минеральной продукции (с 11% до 4% ),  готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования (с 3% до 1% в объеме 

обрабатывающей промышленности), на 56%  сократилось производство мебели 

(таблица 3).     

Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности также 

связан с ростом таких видов обрабатывающей промышленности как пищевая 

промышленность – на 45,7%, легкая промышленность – на 77,3%,  химическая 

промышленность – на 78% за пять лет. Однако, как было отмечено выше, в 

структуре обрабатывающей промышленности наблюдается тенденция роста 

только металлургической промышленности, доля остальных видов 

промышленности имеет тенденцию к снижению.  

Одним из факторов, способствующих развитию регионов, является 

инвестиционная привлекательность. Росту инвестиционной привлекательности 

способствуют благоприятные экономические, трудовые, финансовые, 

производственные и другие факторы, которые в свою очередь оказывают 

влияние на сложившееся в регионах неравномерное распределение инвестиций.     

 

Таблица 3. Динамика объемов обрабатывающей промышленности 

Актюбинской области 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2017г. 

в % к 

2013г. 

Обрабатывающая 

промышленность  

всего, млн. тенге 

в том числе: 

228 030 258 758 264 391 367 511 531 508 233,1 

- производство продуктов 

питания  

37 335 35 617 39 942 47 916 54 387 145,7 

- производство напитков 8 513 9 439 8 831 7 787 8 645 101,6 

- легкая промышленность 705 659 567 738 1 250 177,3 

- производство деревянных 

и пробковых изделий, кроме 

мебели; производство 

изделий из соломки и 

материалов для плетения 

356 244 271 234 410 115,2 

- производство продуктов  

химической 

промышленности 

27 439 29 974 28 291 40 469 48 844 178,0 

- производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 

25 129 26 350 22 174 22 282 23 839 94,9 

- металлургическая 

промышленность,  

71 034 80 268 106 

536 

170 

514 

295 

989 

416,7 
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- производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и 

оборудования 

6 107 7 859 6 863 6 754 6 017 98,5 

- производство 

компьютеров, электронной 

и оптической продукции 

1 659 1 269 593 1 090 1 330 80,2 

- производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

категории 

5 764 5 956 5 584 4 704 6 184 107,3  

- производство 

автотранспортных средств, 

трейлеров и полуприцепов  

1 - 61 116 217 в 217 

раз 

- производство мебели 1 442 1 245 1 462 1 771 636 44,1 

Примечание.  Составлено по данным сайта www.stat.gov.kz 

 

Объем инвестиций в основной капитал области за 2013-2017 годы 

варьировался между 349,9 млрд. тенге в 2015 году и 526,2 млрд.тенге в 2014 

году, в 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил 438,0 

млрд.тенге или 88,2% к уровню 2013 года (рисунок 3). 

 
Примечание- источник:  Комитет по статистике министерства 

национальной экономики РК 

 

Рисунок 3. Объем инвестиций в основной капитал Актюбинской области, 

млрд.тенге 

 

Привлеченные в область инвестиции в основной капитал направлены в 

следующие отрасли промышленности (рисунок 4). Наибольший объем 

инвестиций за анализируемый период направлен в горнодобывающую 

промышленность, их доля в объеме инвестиций варьируется от 53,6% в 2016 

году до 71,2% в 2017 году. Доля инвестиций, направленных в обрабатывающую 

промышленность варьируется от 13,8% в 2017 году, до  28,4 в 2016 году. В 

другие секторы экономики в разные годы было направлено от 5,3% до 17,9% 
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инвестиций. Результаты данных таблиц 2 и рисунка 7 показывают, что 

несмотря на уменьшение доли горнодобывающей промышленности и 

увеличения доли обрабатывающей промышленности в ВРП региона, основной 

объем инвестиций  показывают, горнодобывающая промышленность все так же 

остается привлекательной для осуществления инвестиций. 

 

 
Примечание- источник:  Комитет по статистике министерства 

национальной экономики РК 

Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал по направлениям использования 

 

В разрезе административных территорий области лидирующее 

положение по притоку инвестиций занимает областной центр, а также 

Мугалжарский, Байганинский, Шалкарский, Хромтауский районы. Снижение 

притока инвестиций наблюдается в Айтекебийском и Уилском районах. 

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Результаты анализа показали, что область имеет положительную 

динамику валового регионального продукта, однако в структуре ВВР страны ее 

доля остается небольшой.  Основной объем промышленной продукции 

производится в районах, где осуществляется добыча углеводородного и 

минерального сырья. Соответственно инвестиции направляются в 

ресурсодобывающие районы (Мугалжарский, Хромтауский, Байганинский, 

Темирский районы). 

2. Территориально-пространственное развитие области так же 

характеризуется сырьевой направленностью промышлености. В свою очередь 

такая ситуация приводит к антропогенной и экологической нагрузке на 

окружающую среду. 

3. Учитывая, что запасы углеводородного сырья, составляющего основу 

экспорта как Актюбинской области так  и Казахстана  в целом, не бесконечны, 

а в экономически развитых странах уделяется большое внимание поискам 

альтернативных источников энергии, нашей стране для повышения 

конкурентоспособности на мировом рынке следует активно развивать 

высокотехнологичные и наукоемкие отрасли и выстраивать эффективную 

инновационную систему.  
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ҚАЛЫПТАСҚАН  ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА САЯСИ 

БАҒЫТТАРЫ-ТИІМДІ ӚРКЕНДЕУ МЕН ӚРЛЕУДІҢ БАСТЫ 

ШАРТЫ 

 

Аннотация 

  Бҧл мақалада егемен елдің экономикасы серпінді дамып келе жатқан 

әлемдегі ең бір қауіпсіз, тҧрақты, орнықты мемлекетке айналуына бағытталған 

жыл сайынғы Елбасы Жолдаулары қарастырылады. Қазақстан ӛз тәуелсіздігін 

алған кҥннен бастап, мемлекет саясатының негізгі басымдығы ретінде 

азаматтардың әл-ауқатын жақсарту кӛзделген. 

Кілт сӛздер: стратегия, патриотизм, саясат, экономика, бизнес. 

 

«Қазақстан егеменді ел ретінде қалыптасуы мен даму стратегиясы» 

бағдарламасында Назарбаев Н.Ә. экономика саласындағы, яғни қоғамдық 

ӛмірдін шешуші саласындағы стратегиясы ҥш кезең ішінде нарықтық жҥйеге 

ӛтуді жалғастыру болатынын атап кӛрсетті: 

– I кезең  1992-1995 жылдарды  макроэкономикалық тҧрақтандырудың екі 

негізгі процестерін қамтиды: меншіктің едәуір бӛлігін жекешелендіру және 

тҧтыну нарығын тауарлармен толтыру; 

– II кезең (1996-2005 жылдар) экономиканың шикізат базасын ӛзгертуге қадам 

басу ҥшін, телекоммуникация мен транспорт жҥйелерін жеделдете дамыту, 

сонымен бірге дамыған тауар және валюта нарықтары, капитал, жҧмыс кҥші, 

бағалы кағаздар мен интеллектуальды меншік нарықтарын қалыптастыру ҥшін 

қажет; 

– III кезең (2006-2012 жылдар) экономиканың ашық типін жедел қарқынмен 

дамыту, осының негізінде ӛтпелі кезеңде стратегиялық мақсаттарға жету және 

Қазақстанның ӛлемдік индустриалды елдер қатарына кіруі мен әлемдік саудада 

позициясының нығайуымен сипатталады. 

1997 жылдың қараша айындағы Елбасының Қазақстан халқына 

жолдауында ӛтпелі кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық дамудың қортындысы 

шығарылды, тежеуші факторлары айқындалып, 2030 жылға дейін жҥзеге 

асыруға кӛзделген жеті ҧзақ мерзімді мақсаттар мен олардың мерзімдері 

кӛрсетілді. 

Қойылған мақсаттарды жҥзеге асыру мына ҥш кезеңде болуы қажет: 

– 1998 – 2000 жылдар; 

– 2001 – 2010 жылдар; 

– 2011 – 2030 жылдар. 

Ҧзақ мерзімді басымдылықта Қазақстан Республикасы  Президенті: 

«Қазақстан Конституциясына сәйкес біз әлеуметтік-нарықтық экономика 
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қҧрудамыз» деп тағы да атап кӛрсетті. Қабылданатын заңдар мен шешімдер 

біздің стратегиямыздың жҥйесінде болуы керек. 

Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихында «Қазақстан-2030» 

Стратегиясының ел дамуындағы маңызы жоғары болды. Елбасы 1997 жылғы 

қазанда «Барлық қазақстандықтардың ӛсіп-ӛркендеуі, қауіпсіздігі және әл-

ауқатының артуы» атты ел халқына Жолдауында Қазақстан Республикасының 

2030 жылға дейінгі даму стратегиясын ҧсынды [1]. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың жыл 

сайынғы Қазақстан халқына Жолдауы – еліміздің қоғамдық-саяси ӛміріндегі 

маңызды тарихи оқиға. Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихында «Қазақстан-

2030» Стратегиясының ел дамуындағы маңызы жоғары болды. Елбасы 1997 

жылғы қазанда «Барлық қазақстандықтардың ӛсіп-ӛркендеуі, қауіпсіздігі және 

әл-ауқатының артуы» атты ел халқына Жолдауында Қазақстан 

Республикасының 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын ҧсынды. Бҧл қҧжат 

егемен елдің экономикасы серпінді дамып келе жатқан әлемдегі ең бір қауіпсіз, 

тҧрақты, экологиялық орнықты мемлекетке айналуына бағытталған ҧзақ 

мерзімді даму жолын белгілеп берді.  

Жоғарыдағы Стратегияны іске асырудың алғашқы ҧзақ мерзімді кезеңі ел 

Президентінің 2001 жылғы желтоқсандағы Жарлығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының 2010 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары болды.  

«Қазақстан-2030» Стратегиясының келесі кезеңі – Қазақстан 

Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары болып 

табылады. Сондықтан ӛркендеу мен ӛрлеу стратегиялары саналатын бҧл қҧжат-

тардың қҧндылығы тарихи сыннан ӛтіп жатқандығы анық. Ал Елбасы сарабдал 

саясатындағы тҧрақтылық, бейбітшілік және келісім Қазақстанның жаңа мҥм-

кіндіктерінің кепілі болып қала бермек. Еліміздің әлеуметтік-саяси ӛмірі мен 

жағдайын сипаттайтын әр Жолдаудың ӛзіндік салмақты жҥгі бар.  

«Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың ӛсіп-ӛркендеуі, қауіпсіздігі 

және әл-ауқатының артуы» Жолдауынан бастау алған қҧжаттарда еліміздің 

стратегиялық дамуындағы міндеттер кӛрсетіледі. Ал міндеттердің орындалуы 

ӛз кезегінде Елбасының жыл сайынғы Жолдауларымен айқындалады. 

«Қазақстан-2030» Стратегиясына негізгі қорытындылар жасалған  «Қазақстан-

2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауда негізгі міндеттердің орындалуы және қалғандарының орындалу 

ҥстінде екендігі тҧжырымдалды. 

2050 жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және 

жалпыға ортақ еңбектің негізінде  берекелі қоғам қҧру басты мақсатын 

орындаудағы жаңа саяси бағыттардың міндеттері айқындала тҥсті.  

Қазақстан ӛз тәуелсіздігін алған кҥннен бастап мемлекет саясатының 

негізгі басымдығы ретінде азаматтар әл-ауқатын жақсартуды кӛздеді. Заманауи 

білім беру жҥйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары 

саналатын білім және кәсіби машық бағыттары да Елбасы назарынан тыс 

қалмады. Еліміздің білім беру саласындағы басымдықтары тӛмендегідей болып 

белгіленді:  
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-бҥкіл әлемдегі секілді Қазақстанның мектепке дейінгі білім берудің жаңа 

әдістеріне кӛшуі қажеттігі;  

-халықаралық ҥлгідегі куәліктер беру арқылы инженерлік білім беруді 

және заманауи техникалық мамандықтар жҥйесін дамытуды қамтамасыз ету; 

-жеке бизнестің, ҥкіметтік емес және қайырымдылық ҧйымдарының, жеке 

адамдардың әлеуметтік жауапкершілігінің білім беру саласында айрықша 

кӛрінуі;  

-оқыту әдістемелерін жаңғырту және ӛңірлік мектеп орталықтарын қҧра 

отырып, білім берудің онлайн-жҥйелерін белсене дамыту қажеттігі. 

Жаңа патриотизмді қалыптастырудағы мәдениет пен дәстҥрлер іргетасын 

бекіту заңдылықтары, ҧлттық интеллигенцияның қоғамдағы рӛлі, ХХІ 

ғасырдағы Қазақстандағы дін тӛңірегіндегі тҧжырымдар айқындалды. Жолдау 

аясында Мемлекет басшысы болашақтың Қазақстаны тӛмендегідей 

болатынына сенімді: «Мен 2050 жылғы қазақстандықтар – ҥш тілде сӛйлейтін 

білімді, еркін адамдардың қоғамы екеніне толық сенімдімін. Олар – әлемнің 

азаматтары. Олар саяхаттап жҥреді. Олар жаңа білім меңгеруге қҧштар. Олар 

еңбексҥйгіш. Олар – ӛз елінің патриоттары». Мемлекет басшысының Жолдауда 

ҧсынған тапсырмаларын жҥйелі және ӛз мерзімінде орындау Қазақстандағы 

жаңа саяси бағыттардың іргетасы саналады. Сондықтан «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы Отанымыздың жаңа ҧлы жетістіктері мен табыстарын 

жалғастырудағы тиімді ӛркендеудің тура әрі берік бағыттаушысы болмақ.  

Мемлекет басшысының  2012 жылғы 27 қаңтардағы  Қазақстан халқына 

арнаған «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты 

бағыты» атты  Жолдауында әлеуметтік жауапкершілікті барлық деңгейде 

арттыру қажеттігі  аталып кӛрсетілді. Ӛйткені, «әлеуметтік жауапкершілігі бар 

мемлекет адамның даңғазалық ниеттілігін және қол жайып қарап отыратын 

кӛңілі мен таптауырындық мінезіне жол бермейді» [2]. 

Қазақстан Республикасыньщ әлеуметтік-экономика саясатының осы 

бағыттарына кеңінен тоқталайық  

Президент әлеуметтік ахуалды жақсарту деп — ең маңызды мәселе 

халықты жұмыспен қамту мәселесі екенін атап кӛрсетгі. Ҥкімет қазіргі 

кезде жҧмыссыздықпен және кедейлікпен кҥрес туралы бағдарламаны 

дайындауда. 

Жҧмыспен қамту мәселесін шешуде шағын кәспкерлікке маңызды рӛл берілді. 

Аталған бағдарламада шағын және орта бизнесті одан әрі дамыту, олардың 

ӛкілдері Қазақстан шикізатын ӛндеуді кеңейтуге, негізделген ӛндірістерді 

қҥруға және дамытуға ат салысуы кажеттілігі кӛзделеді.Осы жҧмыстың 

негізгісі-бәсекеге  қабілетті баға  мен технологиялык сапаны қамтамасыз ету.  

«Қазақстан – 2050» Жаңа Стратегиясы – ол бір жағынан «Қазақстан – 

2030» Стратегиясы шеңберінде ӛткізілген реформалар курстарының жалғасуы 

болып табылса, екінші жағынан – бәсекелестіктің жаңа межелеріне арналған 

Қазақстан дамуының басты бағыттары анықталған дербес қҧжат болып 

табылады[3]. Бҧл қҧжатта ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстанды 
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экономикалық, саясаттық және әлеуметтік дамудың жаңа деңгейіне әкелетін 

жеті стратегиялық басымдылықты анықтады. 

1. Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялар мен 

бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне негізделген тҥгел қамтитын 

экономикалық прагматизм. 

2. Кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау – ҧлттық экономиканың жетекші кҥші. Осы 

стратегиялық бағытты шешу аясында Н.Ә. Назарбаев елімізде бизнесті 

дамытудың аса мол мҥмкіндіктері бар екенін атап ӛтті. Осыған орай, 

кәсіпкерлікті қолдаудың тетіктері жетілдірілді, бизнестің ӛсуіне кедергі 

жасайтын қателіктер жойылды. Сол себептен отандық кәсіпкерлік жаңа 

экономикалық бағыттың қозғайтын кҥші болу керек, ал экономикадағы кіші 

және ірі бизнестің ҥлесі 2030 жылға дейін кем дегенде екі есеге ӛсуі керек. 

3. Әлеуметтік саясаттың жаңа қағидаттары – әлеуметтік кепілдемелер мен жеке 

жауапкершілік.  

4. Білім және кәсіби біліктілік – қазіргі білім жҥйесінің, кадрлерді даярлау мен 

қайта даярлаудың кілтті бағыттары. Осы стратегиялық мақсатқа жету ҥшін, 

Н.Ә. Назарбаев атап ӛткендей, біз дамыған, бәсекеге қабілетті, жоғары білімді 

ел болуымыз қажет, атап айтқанда қол жетімді және сапалы білім беруді, 

интеллектуалды мектептер мен дҥниежҥзілік деңгейдегі кәсіби-техникалық 

колледждердің дамуына кӛп кӛңіл бӛлуіміз керек. Осының барлығы біздің 

жастарымызды жоғары білімді және бәсекеге қабілетті болуға мҥмкіндік береді. 

5. Мемлекеттіліктің одан әрі дамуы және қазақстандық демократияның дамуы. 

Елбасының ойынша, бҧл стратегиялық мақсаттың шешімі іс-шара кешенімен 

шартталады, оның ішінде: 

– мемлекеттік жоспарлау мен болжамдау жҥйесін одан әрі жетілдіру, 

жоспарлар мен бағдарламалар әзірлеуде мемлекеттік органдардың 

жауапкершілігін кҥшейту; 

– басқарудың сауатты ортақтандырылуы, орталықтан ҥкіметтің аймақтық 

органдарына шешім қабылдау ҥшін қажетті ресурстар мен қҧқықтың берілуі; 

– кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру. 

6. Дәйекті және жорамалды сыртқы саясат – ҧлттық мҥдделерді ӛрлету және 

аймақтық пен жаһандық қауіпсіздікті нығайту. 

Қазақстанның ҧлттық мҥдделерін ӛрлету ҥшін республика кӛп бағытты сыртқы 

саясатты жҥзеге асыру керек, ол келесі қағидаттарды есептеу негізінде іске 

асуы тиіс. 

7.Жаңа қазақстандық патриотизм – біздің кӛп ҧлтты және кӛп конфессиялық 

қоғамның жетістік негізі. Бҧл стратегиялық басымдылықтың жҥзеге асуы 

қоғамдық келісімінің сақталуы мен нығаюынан тҧрады.  

Елбасының жыл сайынғы Жолдаулары тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 

елеулі оқиғалар. Ӛйткені ондағы қойылатын міндеттер мен жасалынатын 

пайымдаулар мен тҧжырымдамалар әрбір жыл сайын бір-бірімен жалғастық 

тауып, мемлекеттің  тҧтастай дамуын жаңаша деңгейге кӛтеруді айқындайтын, 

нақты дәлелді кӛрсеткіштерге негізделген стратегиялық бағыттар.  
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Еліміздің әлеуметтік мемлекет ретінде дамып, қалыптасуының нақты 

бағыттары  жыл сайынғы Елбасы Жолдауларының ең маңызды арқауы болып 

табылады.  
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Аннотация 

  В данной статье рассматриваются ежегодные Послания Главы государства, 

направленные на превращение суверенной страны в одно из самых безопасных, 

стабильных, устойчивых государств в мире с динамично развивающейся 

экономикой. С момента обретения Казахстаном независимости основным 

приоритетом политики государства предусматривается улучшение 

благосостояния граждан. 
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NEW POLITICAL COURSE OF THE ESTABLISHED KAZAKHSTAN IS 

THE MAIN CONDITION OF EFFECTIVE PROSPERITY AND PROGRESS 

 

Abstract 

  This article discusses the annual Address of the Head of state, aimed at turning a 

sovereign country into one of the safest, stable, sustainable countries in the world 
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with a dynamically developing economy. Since Kazakhstan gained independence, the 

main priority of the state policy is to improve the welfare of citizens. 

Key words: strategy, patriotism, рolitics, economy, business. 
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TAX DEFINITION IN THE HISTORICAL EXCURSION 

 

Annotation 

Theory and practice matters connected with optimization of tax approaches 

always raises interest and attracts not only one generation of scientists and 

practicians. The epoch of taxation reflects in the researches of economic classicists 

such as Bukenen G., Bukovetsky A.A.,Vitte S.Y., Canes G., Laffer A., Marks K., 

Mikeladze P.V., Mill G., Mints G., Nitti F., Petti V., Ricardo D., Sey Zh., Sysmondy 

Zh., Smith A., Stein G., Yanzhul I.I. аnd others. 

Key words: tax, taxation, history, development, economic system. 

 

At every stage of society development a concept "tax" is more and more 

specified, supplemented by new characteristics. This process is carried out 

simultaneously with development of theoretical views on the state, on main 

objectives of its functioning, forms of existence and methods of society management. 

Taxes act as a necessary link of economic relations, and owing to it in all economic 

theories of past and present authors necessarily consider taxation problems, aspire to 

define a place of taxes in economic system, their appointment and variants of systems 

construction of collection taxes. And all of them face with principle question about 

origin of taxes, reasons and conditions of their occurrence [1]. 

The first stage of bases of taxes origin is traced in the classical Ancient world 

(Rome, Athenes, Sparta) where the state represented republic that is literally 

translated as «public business», business of all citizens.  

In the compositions "Laws", Platon (428\427 – 348\347 BC) suggests to 

establish an unequal property qualification in the state. Posts, distributions and 

appropriate to everyone honor are considered not only on personal virtue, force and 

beauty of body, but also on property prosperity or need. An Ancient Greek 

philosopher Aristotle (384-322 to н.) in his work "Politics" wrote: «… In 

Lacedaemon everyone is to put payment …». 

In a medieval society taxes can't be still carried to the basic sources of state 

incomes, for process of their collection high degree of voluntariness and affinity to 

concept "victim" (that is appreciable even in names of taxes) are characteristic. 

Thinkers of the Middle Ages mention time and again in their works the importance of  
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taxation at the device of state affairs. Outstanding philosopher, playwrighter, political 

scientist of Renaissance Nikolo Makiavelli Di Bernardo (1469 – 1527) in his work 

"Sovereign" in chapter III «About mixed states» has reflected the essence of any 

conqueror –sovereign who imposes on new  citizens any duty and burdens them with 

army [2].  

Already at the early stages of economic thought  development, tax was 

considered as no-equivalent payment, i.e. persons who have paid it, didn't receive in 

exchange from the state any blessings and  special rights.  

For the state of XVI - and beginning of XVII century class mode was 

distinctive. At that time the monarchy which yet didn't have regular tax revenues and 

paying expenses on the maintenance of a court yard, judicial bodies and the state 

administration basically at the expense of incomes of regalia used financially and 

own domains was its basic form [3]. 

The exchange theory is one of the first general tax theories which is based on 

billable character of the taxation. Through the tax citizens buy in state  the protection 

service from an attack of the outside, and order maintenance, variety of an exchange 

theory is the atomistic theory in which lies the basis representation about a 

contractual origin of the state. Representatives of this theory are French educators 

Sebasten Le Pretr de Voban – «social contract theory» and Charles Lui Montesquieu 

– theory about"public contract».  

In the first part of  XIX century the Swiss economist Zh.Simond dе Sismondi 

(1773-1842) in his main work «New beginnings of political economy» (1819) 

formulates tax theory as pleasure theory. Incomes are distributed between all classes 

of nation, any of income types shouldn't escape from taxation. Citizens should look at 

taxes, as at compensation for protection of themselves and their property rendered by 

the government. He takes pleasure from a public order, justice, maintenance of the 

person and the property [4]. 

Special place in individualistic tax occupies  classical school  -  A.Smith, 

D.Rikardo and their followers which merit consists of in working out a question of 

the economic nature of the tax. Smith's points of view on tax aren't grouped in 

system, he doesn't have even a tax definition, but he was the first who investigated 

the economic nature of the tax with a duality inherent in it. On the one hand, Smith 

considered that the State expenditure has unproductive character. Material, real view 

on an economy considering with productive work only that, which is substantiated in 

the subjects possessing an ability to exchange, such view should become in the 

hostile relation to the tax which is paying back service of the state, seeing in it a 

deviation of national resources from the maintenance of productive work, and  

A.Smith is  the father of this view.  

On the other hand, it is possible to conclude that the theory about 

unproductiveness of the state services doesn't prevent Smith to recognize the tax as 

the fair price for fee to the state. 

D.Rikardo, following A.Smith, adheres «to real, material view on an economy», 

excluding thus the state services from the category of productive expenses. therefore 

there is an understanding of tax: «There are no taxes which wouldn't brake 
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accumulation as there is no tax which wouldn't disturb to manufacture. Taxes have 

the same effect, as infertile soil, bad climate, absence of dexterity or activity, bad 

distribution of workplaces, loss of machine tools» [5]. 

Theory of a victim is one of the first theories which contains an idea of 

compulsory character of  tax. The idea of tax as victim we find  at physiocrats as a 

substantiation of the uniform land tax. French economist N.Kanar in the book 

«Principles of political economy » (1801) develops an idea about victim, brought by 

an individual in interests of the state at tax payment. Russian economist N.Turgenev, 

investigating the nature of taxes, also considered them «as donations on the general 

advantage» [6]. Theory of victim has received the further development in 2nd part of  

XIX century, having kept the urgency and in the first decades XX century.  

Italian financial school develops sights at the nature of the state and its 

economic role. F.Nitti defines the state as the natural form of social cooperation, and 

for the person no development without this initial and most important form of 

cooperation is impossible. Nitti concidered that tax is the part of riches which citizens 

give to the state and local bodies for the sake of satisfaction of collective 

requirements.  

In the Soviet Russia of 20th years the financial science in the name of 

A.A.Bukovetsky, Andrey Sokolova, P.V.Mikeladze adhered to the theory of 

collective requirements. A.Sokolov considered the state as the body satisfying 

collective requirements of the population. P.V.Mikeladze considered that tax policy 

consists in coordinating and economically rationally satisfying individual and 

collective requirements.  

Theory of collective requirements and tax as a source of their satisfaction, 

developed and formulated by neoclassics, has been completely accepted by 

Keynesians and Neokeynesians adjusted for «public requirements» instead of 

"collective" [5, р.10]. 

The original system of taxation in the territory of pre-revolutionary Kazakhstan 

also developed by centuries. Principal views of taxes on the  territories of ancient 

state were zyaket (a ground rent or the twentieth part of cattle), ushur (the tenth part 

of a crop in agricultural areas), sogym (voluntary gifts to the feudal lord cattle, 

gathering of the most well-fad cattle intended for an autumn face), khanlyk (the 

judicial duty at a rate of the one tenth sum of the judicial claim) and others. In 

Kazakhstan at the beginning taxes were raised in the natural form, then gradually 

have passed to the monetary form [7].   

The elementary, historically earlier form of the taxation were direct taxes, i.e. 

taxes raised directly from incomes or property of taxpayers. 

A number of researchers prove that direct taxes are always coordinated to 

income of the taxpayer (are raised by means of nominal lists and cadastres), and 

indirect concern the prices for consumption and are connected only with sale of the 

goods (as a rule, taxes to the goods and services). Тaxes division into direct and 

indirect has huge value for economy and, despite certain convention of principle of 

"transposition", it is actively used in taxonomy (a science about classification of 

difficult objects of the validity) [3, р. 24]. 
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In the conditions of development of market relations, taxation turns to the most 

powerful regulator of financial and monetary streams at level of national economy 

and in system of migration of the international capital. The given circumstance also 

defines active interest of representatives of economic sciences to sphere of tax 

relations. Changes of theoretical approaches to the taxation aren't narrowed by 

frameworks only by theory. Theories of taxes directly influence on the development 

of tax systems and fiscal the politics of almost all developed countries of the world. 

There is an author's definition of corporate income tax essence made on the 

basis of profound studying of taxes theories and taxation evolution characterized as 

the latest historical form of the direct taxation and the tool of financial and economic 

relations regulating harmonization of business and state interests. 
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Аннотация 

Вопросы теории и практики, связанные с оптимизацией подходов к 

налогообложению, всегда вызывали интерес и привлекали внимание не одно 

поколение ученых и практиков. В исследованиях классиков экономической 

науки Бьюкенена Дж., Буковецкого А.А., Витте С.Ю., Кейнса Дж., Лаффера А., 

Маркс К., Микеладзе П.В., Милля Дж., Минтца Дж., Нитти Ф., Петти В., 

Рикардо Д., Сея Ж., Сисмонди Ж., Смита А., Стайна Г., Янжула И.И. и др. 

именитых ученых отражается эпоха налоговой науки. 

http://uchebnik.kz/nalogi-i-nalogooblozhenie/13-evolyuciya-razvitiya-nalogov
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     Аннотация 

Салық салуға оң кӛзқарастағы теория мен тәжірибемен байланысты 

мәселелер әрдайым кӛптеген ғалымдар мен тәжірибе мамандарының 

қызығушылығын тартқан. Дж. Бьюкенен, А.А. Буковецкий, С.Ю. Витте, Дж. 

Кейнс, А. Лаффер, К. Маркс, П.В. Микеладзе, Дж. Милль, Дж. Минтц, Ф. 

Нитти, В. Петти, Д. Рикардо, Ж. Сей, Ж. Сисмонди, А. Смит, Г. Стайн, И.И. 

Янжул және сол сияқты атаулы ғалымдардың, экономика ғылымы 

классиктерінің зерттеулерінде салық ғылымының бастауы кӛрініс табады.  

Кілт сӛздер: салық, салық салу, тарих, эволюция, экономикалық жүйе. 
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Баишев университеті 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ ЭТИКАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аннотация 

Мақалада мемлекеттік қызметшілердің этикасы, олардың адамгершілік 

қҧндылықтары мен кәсіби ҧстанымдарын сақтауы, қоғамда демократияның оң 

қалыптасуына ықпал етеді. Мемлекеттік қызметшілердің этикасы кәсіби 

міндеттерін орындау кезінде моральдық қҧндылықтарын жҥзеге асыруға ықпал 

етедігі сипатталады.  

Кілт сӛздер: Мемлекет, мемлекеттік қызметші, кәсіби этика,  этикaлық 

кoдeкc, стратегия. 

 

Мемлекеттік қызметшінің этикасы - бҧл мемлекеттік қызметшілер мен 

азаматтар арасындағы, мемлекеттік қызметте басшы мен бағынышты, 

әріптестердің арасындағы ӛзара қарым-қатынасты реттейтін ортақ 

қҧндылықтар мен қағидалар жҥйесі. Мемлекеттік этика кәсіби міндеттерін 

орындау кезінде қызметшілердің моральдық қҧндылықтарын жҥзеге асыруға 

ықпал етеді. 

Мемлекеттік қызметшінің моральдық нормалары мен жҧмыс қағидаттары 

олардың кәсіби этикасының мәселелеріне назар аударуды кҥшейтуге әкеп 

соғады. Мемлекеттік қызмет саласы мемлекеттік қызметшінің кәсіби 
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этикасының белгілі бір ерекшеліктерін қалыптастырды. Мемлекеттік 

қызметшінің жеке мінездемесі оның кәсіби этика деңгейіне әсер етеді.  

Бҥгінгі таңда мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік және кәсіби 

қҧзыреттілігін қалыптастыру және дамыту процесі қоғамдағы дағдарысты 

еңсеру жағдайында болып отыр. Мәселен, азаматтар мемлекеттік қҧрылымдағы 

жҧмыспен қанағаттанбаған жағдайда, қызметті бағалау, соның салдарынан 

мемлекеттік қызметшінің этика деңгейі тӛмендетіліп отырады.  

Мемлекеттік қызметтің этикалық қҧрамдас бӛлігі мемлекеттік қызмет 

қызметінің тиімділігіне ҥлкен әсер етеді, ал кейбір кезеңде кәсіпқойлық пен 

қҧзыреттілікке қарағанда да ҥлкен. 

Этикалық кодекстер адамгершілік бағдар беруге арналған. Олардың 

мақсаты-адам мемлекеттік қызметте этикалық кодексте аталған барлық 

қағидаттарды бейнелейтіндігін мақтан тҧтуы керек. Бҧл мемлекеттік немесе 

муниципалдық органдарда кәсіби қызметке қҧқық беретін ӛзіндік ант. 

Мҧндай ант бере отырып, мемлекеттік қызметшілер оларда салынған 

ережелерді бҧзу әріптестерінің соттауына немесе қандай да бір санкцияларға 

әкеп соқтыратынын тҥсінеді. Осыған байланысты этикалық кодекстерде 

кӛзделген нормаларды сақтай отырып, теріс пайдалану мен бҧзушылықтар аз 

болады деп болжауға болады [1]. 

Бҥгінде елімізде мелекеттік қызметте дәйекті реформалар нәтижесінде 

меритократия, тиімділік және қоғамға есеп беру қағидаттарына негізделген 

бірегей ҥлгі жасалды. Сондай-ақ, мемлекеттік қызметші мәртебесі заңмен 

белгіленді. 

1997 жылы Президент еліміздің мемлекеттік қызмет жҥйесіндегі 

реформалардың бірі «Қазақстан – 2030» стратегиясы ҧзақ мерзімді 

бағдарламасын жариялады. Онда ҧзақ мерзімді басымдықтардың бірі ретінде 

іске берілген және басым мақсаттарға қол жеткізуде халықтың ӛкілдері болуға 

қабілетті мемлекеттік қызметшілердің тиімді және қазіргі заманғы корпусын 

қҧру жарияланған болатын.  

Бҧл институционалдық реформалар жҥргізуді талап етті. Мемлекеттік 

қызмет саласында бірыңғай саясатты іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында 

1998 жылы уәкілетті орган – Мемлекет басшысына тікелей бағынатын және 

есеп беретін орган ретінде Мемлекеттік қызмет істері жӛніндегі агенттік 

қҧрылды. 

Оған мемлекеттік қызмет жҥйесін жетілдіру, қызметкерлердің еңбегін 

ҧйымдастыру, оларды оқытуды қамтамасыз ету және осы саладағы заңнаманың 

сақталуын бақылау жҥктелген. 

1999 жылы мемлекеттік қызметшілердің одан әрі дамуын анықтаған 

«Мемлекеттік қызмет туралы» Заң қабылданды. 

2005 жылы мемлекеттік қызметшілердің мінез-қҧлқына қойылатын 

талаптарды кеңейтетін Ар-намыс кодексі бекітілді. Осы сәттен бастап 

қызметшілер тек жоғары талаптарды сақтауға ғана емес, сонымен қатар басқа 

қызметкерлер тарапынан этика нормаларын бҧзудың жолын кесуге тиіс 

болатын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-қҧлық стандарттары орнатылды, 
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киім стиліне талаптар бекітілді, қызметкерлердің діни және қоғамдық 

бірлестіктерге қатысу мәселелері реттелді. 

2012 жылы ел Президенті «Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты халыққа жолдауында халыққа және 

мемлекетке қызмет ету бәрінен жоғары кәсіби мемлекеттік аппарат 

қалыптастыру міндетін қойды [2]. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 

153 Жарлығымен «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп 

кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы қағидалары)» бекітілді. 

Аталған кодексте мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет 

тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады және мемлекеттік 

қызметшілердің моральдық - этикалық бейнесіне жоғары талаптар қояды. 

Қоғамда мемлекеттік қызметші ӛзінің барлық кҥштерін, білімі мен 

тәжірибесін жҥзеге асыратын кәсіби қызметіне жҧмсайды, қоғам мен ӛз Отаны 

- Қазақстан Республикасына әділ және адал қызмет етеді деп есептейді.  

Бҧл кодекс қоғамның мемлекеттік органдарға деген сенімін нығайтуға, 

мемлекеттік қызметтегі ӛзара қарым-қатынастардың жоғары мәдениетін 

қалыптастыруға және мемлекеттік қызметшілердің әдепке сай емес мінез-

қҧлқының алдын алуға бағытталған [3].  

Сонымен қатар, мемлекеттік аппаратты жаңғырту жалғасуда. Одан әрі 

бағдарлар «Қазақстан – 2050» стратегиясы мен «Болашаққа кӛзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласында белгіленген. 

Мемлекеттік қызметшінің мінез-қҧлқы оның қызметінде маңызды рӛл 

атқарады, ӛйткені оның іс-әрекеттері, сонымен қатар қызметкерлермен, 

азаматтармен қарым-қатынасқа әсер етеді. Қызметші әріптестермен және 

азаматтармен қалай әрекет ететініне жалпы мемлекеттің имиджі тәуелді 

болады. 

Meмлeкeттiк қызмeтшiнiң қaбiлeтi – бacқapyшылық қызмeттi тaбыcты 

жҥзeгe acыpyдың cyбъeктивтi жaғдaйлapы бoлып тaбылaды. Бҧл epeкшeлiктep 

кoмпeнcaтopлық мexaнизм ретінде кӛpiнyiнe мҥмкiндiк бepeтiн кeшeндi 

қҧpылымғa иe. Coның apқacындa, бacқapyшылық қызмeттe бacқaлapдың 

жeткiлiкciз дaмyын ӛтe aйқын кӛpceтe aлaтын қaбiлeттepдi ӛтeyгe бoлaды. 

Қызмeткepлepдiң caпacы мeн қaбiлeтi ӛзapa тығыз бaйлaныcты, oлapды кeйдe 

бӛлy мҥмкiн eмec, мeмлeкeттiк қызмeтшiнiң caпacы бacқapyшылық қызмeт 

пpoцeciндe oның қaбiлeттepiн icкe acыpy нәтижeci бoлып тaбылaды.    

ҚP мeмлeкeттiк қызмeтшiлepiнiң этикaлық кoдeкci (Meмлeкeттiк 

қызмeтшiлepдiң қызмeт этикacы epeжeлepi) ҚP Кoнcтитyцияcынa, «Қaзaқcтaн 

Pecпyбликacының мeмлeкeттiк қызмeтi тypaлы», 2015 жылғы 23 қapaшaдaғы 

«Cыбaйлac жeмқopлыққa қapcы ic-қимыл тypaлы» Зaңдapынa, жaлпы 

қaбылдaнғaн мopaльдық-этикaлық нopмaлapғa cәйкec мeмлeкeттiк 

қызмeтшiлepдiң мopaльдық-этикaлық бeйнeciнe қoйылaтын нeгiзгi тaлaптapды, 

coндaй-aқ oлapдың мiнeз-қҧлқының бaзaлық cтaндapттapын бeлгiлeйдi. 

 Бҥгінгі таңда елімізде әлемдік тәжірибеге қол жеткізуді және 
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Мемлекеттік басқарудың отандық жҥйесінің ерекшелігін ҥйлестіретін 

мемлекеттік қызметтің жеке моделі қҧрылды. 

Кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру бойынша «100 нақты 

қадам» Ҧлт жоспарының бірінші бағыты шеңберінде жҥргізілген реформа 

ашық бәсекелестік және іріктеудің ашықтығы қағидаттарында мемлекеттік 

қызметке жҧмысқа орналасу мҥмкіндігін арттырды. 

Енді мемлекеттік қызметке кіру тӛменгі лауазымнан басталады, ал 

қызметшілер қҧзыреттер мен кәсіби даярлық негізінде алға жылжуда. 

Бҥгіңгі таңда реформаны іске асыру сәтінен бастап мансабын бастапқы 

сатыдан бастаған тҧлғалардың ҥш есе ӛсуі байқалады (2 569-дан 7 862-ге 

дейін). Бір бос орынға ҥміткерлердің саны екі есеге ӛсті. Мемлекеттік 

органдардың ішінде мансаптық ілгерілетуге жағдай жасалған. Мҧндай тәсілді 

енгізумен ішкі конкурстар институты арқылы қызмет бабында дамыған 

мемлекеттік қызметшілердің саны 4 есе дерлік ӛсті (1 348-ден 5 186-ға дейін). 

Аталған шаралар тек қана еңбегі бойынша алға жылжу мҥмкіндігіне деген 

сенімді нығайтты. Әлеуметтік сауалнама нәтижесіне сәйкес халықтың 77% - 

дан астамы кадр шешімдерін қабылдау кезінде меритократия қағидатын 

сақтауды кӛрсетті [4]. 

Мемлекет басшысының жҥргізіп отырған саясатының арқасында тарихи 

ӛлшем бойынша қысқа уақыт ішінде елдің мемлекеттік қызметі қалыптасудың 

ҥлкен жолынан ӛтті. 

Бҥгінгі таңда Қазақстан «Қазақстан – 2050» ҧзақ мерзімді стратегиясының 

ӛршіл мақсаттарына қадам басты. Бҧл ретте, қарқынды ӛзгерістермен 

сипатталатын жаңа жаһандық сын-қатерлер осы міндетке ерекше ӛзектілік 

береді. 

Мемлекеттік қызметшінің бірінші қағидаты-рҧқсат етілген шеңберінде 

лауазымдық ӛкілеттіктерді жҥзеге асыру болып табылады. Екінші принцип 

лауазымдық міндеттерін адал атқаруға кедергі келтіретін жеке және ӛзге де 

мҥдделердің әсерін болдырмау болып табылады. 

Мемлекеттік қызметші - ҧлт пен мемлекеттің айнасы деп айтуға болады, ол 

мемлекеттің тиімді қызмет етуінің кепілі. Мемлекеттік қызметшілердің 

этикасы, олардың адамгершілік қҧндылықтарын, кәсіби ҧстанымдарын сақтауы 

мемлекеттік қызметшілердің ақпараттық ашықтығы мен жҧмысын жақсарта 

отырып, қоғамда демократияның оң қалыптасуына ықпал етеді. Моральдық 

реттеу — бҧл мемлекеттік қызметшінің кәсіби қызметін қҧқықтық реттеуді 

толықтыру. Ал мемлекеттік қызметшілердің кәсіби этикасы адамдардың кәсіби 

қызметі саласындағы мінез-қҧлқында адамгершілік бағдарлардың болуын, 

оның дамуы мен жетілдірілуіне ықпал етеді. 

Қазіргі жағдайда тиімді мемлекеттік кадр саясаты барлық салаларда 

мемлекеттің қайта қҧру қызметінің қуатты қҧралына айналуы тиіс. 

Заманауи, кәсіби және автономды мемлекеттік аппаратты қалыптастыру 

және оны ҥнемі жетілдіру Қазақстанның одан әрі тҧрақты және ҥдемелі 

дамуының шешуші факторларының бірі, сондай-ақ оның жаһандық сын-

қатерлерге жауап болып табылады. 
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АЙМАҚТЫҢ  ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АХУАЛЫ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ 

АСЫРУ ТЕТІКТЕРІ 

 

Аннотация 

Бҧл мақалада Ақтӛбе облысының инвестициялық ахуалының қазіргі 

жағдайы және  облыс аумағында  жҥзеге асырылған инвестициялық 

бағдарламалар  аясында атқарылып жатырған жҧмыстар, жаңа ашылған  ӛндіріс 

орындары мен жаңа шығарылған ӛнімдер туралы сӛз болады. 

Кілт сӛздер:  инвестиция, инновация, несие, кластер, корпорация. 

 

Қазіргі әлемдегі экономикалық ӛзгерістердің басты аспектісі ҧлттық 

шаруашылықты қҧрылымдық қайта қҧру болып табылады. Шаруашылық 

жҥргізудің қазіргі нарықтық жағдайларында тек жекелеген ел ғана емес, 

тҧтастай алғанда әлемдік экономиканы дамытудың басым бағыты 

инвестициялық тартымдылықты арттыру болып табылады. Әлемдегі бірде-бір 

экономика дамуға арналған кҥрделі салымсыз бола алмайды: тіпті әлемдік 

ауқымдағы державалар ӛзін және ӛз активтерін мемлекеттердің жеке секторы 

сияқты, сондай-ақ бизнестің тҧрақты дамуын белгілеу ҥшін қосымша 

қаржыландыру кӛздерін қажет ететін қажетті қаржылық қолдаумен дербес 

қамтамасыз ете алмайды. Кез келген ел экономикасының табыстылығы, 

ӛркендеуі кӛп жағдайда инвестицияларға байланысты, ал дәлірек айтқанда, 

олардың бағыттылығы мен кӛлемдеріне, ӛндірістің технологиялық, ҧйымдық-

экономикалық, техникалық жаңартылуын қамтамасыз етуге байланысты. Жиі, 

инвестициялық тартымдылықты зерттеу кезінде талдау жобаның тиімділігінің, 

рентабельділігінің, табыстылығының, ӛтелімділігінің және пайдалылығының 

базалық кӛрсеткіштеріне негізделеді. Ӛңірді зерттеу кезінде деректердің кең 

ауқымын талдау қажет. Мысалы, ӛңірде несиелендірудің қол жетімділік 

деңгейі, оның әлеуметтік-демографиялық кӛрсеткіштері (кӛп факторлы 

болжамдау ҥшін ӛте маңызды), криминогендік жағдай және т. б. бағаланады. 

Әдетте, талдау басталар алдында факторлар шеңберін нақты инвестициялық 

жобаға, инвестордың тілегіне, ӛңірдің ерекшелігіне (ресурстық-шикізат, 

ӛндірістік, тҧтыну, зияткерлік, инновациялық факторлар және т.б.) жататын 

факторларды бӛліп кӛрсете отырып шектейді.Қазақстан дамуының қазіргі 

кезеңінде жҥзеге асырылатын экономикалық реформалардың негізгі бағыты 

елде қолайлы инвестициялық климат қҧру және ҥдемелі индустриалды-

инновациялық даму арқылы тиімді экономика мен экономикалық ӛсуді 

қамтамасыз ету бойынша мемлекет саясатын әзірлеу және жҥзеге асыру болып 

қалыптасуда. 
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Кәсіпкерлікті қолдау Картасы аясында Ақтӛбе облысында қҧны 6 

миллиард теңге болатын жобалар іске қосылды. 

Оның ішінде ҥй қҧрылыс комбинаты, мҧнай ӛңдеу зауыты, пигментті және 

магнезиальді ҧнтақ шығару ӛндірісі бар. 

Ақтӛбе қаласында кӛлік-логистикалық орталығы мен қҧрылыс 

материалдарының гипермаркеті, ет консервілерін дайындау цехы, Алға 

ауданында қҧс сою цехы іске қосылды.  

«Индустриялық бағдарламаның дамуы бойынша ең алдыңғы шепте Ақтӛбе 

облысы келе жатыр». Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев Ақтӛбе ӛңіріндегі іссапар 

қорытындысында осылай деп жоғары баға берген болатын. Расында, билік 

ӛкілдері стратегиялық маңызы зор бесжылдық бағдарламаны жҥзеге асыруда 

абыройлы еңбек етіп жатыр. 
«Ақтӛбе» индустриалды аймағының территориясында ескі доңғалақтарды 

қайта ӛңдейтін және қауіпсіз жабынды шығаратын зауыт салынды. Жыл 

соңына дейін тағы тӛрт жоба іске қосылып, 8 жобаның қҧрылыс-монаж 

жҧмысы басталады», - делінген хабарламада. 

2017 жылы 380 миллиард теңге инвестиция тарту және игеру 

жоспарланды. ҤИИДБ екінші бесжылдығы аясында 2019 жылға дейін қҧны 260 

миллиард теңге болатын жаңа 20 жобаны іске асыру, 6 мың жҧмыс орнын ашу 

жоспарға енді. 

Оның ішінде биыл 6 инвестициялық жобаны іске қосу жоспарланды[1].  

«Нҧрлы жер» бағдарламасының шеңберінде 2018 жылы Ақтӛбе облысында 

24,4 мың шар.м. тҧрғын ҥйлер пайдалануға беріледі. Бҧл туралы Премьер-

министрдің бірінші орынбасары А.Маминнің ӛңірдегі жҧмыс сапарының 

барысында «Бәйтерек девелопмент» АҚ Басқарма Тӛрағасы  Мурат 

Худайбергенов хабарлады. 

«Ақтӛбе облысында 2016-2018 жылдары 24,4 мың.шар.м.тҧрғын ҥй немесе 

416 пәтердің қҧрылысы қаржыланатын болады. Олардың ішінде былтыр 

сомасы 2,2 млрд теңге 15 мың шарш.м. тҧрғын ҥй (236 пәтер) берілді. 2017 

жылы пайдалануға тағы да 9.4 мың шар.м. (180 пәтер) берілді. «Нҧрлы жер» 

бағдарламасы шеңберінде Ақтӛбе облысы бойынша 3,5 млрд. теңгені қҧрайды, 

соның ішінде 2,2. млрд теңге 2016 жылы игерілді», – деп атап ӛтті 

М.Худайбергенов. 

2016 жылы несиелік баспана салу ҥшін «Бәйтерек девелопмент» АҚ 

Ақтӛбе облысы әкімшілігінен сомасы 4.5 млрд теңге облигация сатып алды. 

Сонымен қатар, «Бәйтерек девелопмент» АҚ қосымша жергілікті 

әкімшілік органдарынан облигация сатып алу арқылы 2018-2019 жылдарға 

несиелік қҧрылысты қаржылындыратын болады.  Ақтӛбе облысы әкімшілігінің 

 ақпараты бойынша,2018-2019 жылдары ӛңірде 231 мың шар.м. аумақта (3375 

пәтер) тҧрғын ҥй қҧрылысын   салуға дайын. 

«Нҧрлы жер» тҧрғын ҥй қҧрылысы бағдарламасын жҥзеге сыру ҥшін 2018 

жылыға дейін «Бәйтерек девелопмент» АҚ-мен  республика бойынша 95,6 млрд 

теңге 588,7 мың шар.м. баспана салу ҥшін бӛлінді. 2017 жылдың алты айында 

240,4 мың.шар.м. тҧрғын ҥй Қызылорда, Жамбыл, Павлодар, Шығыс-
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Қазақстан, Атырау, Маңғыстау және Батыс-Қазақстан облыстарында берілді. 

Ал Оңтҥстік-Қазақстан, Қостанай және Ақмола обыстарындағы салынып 

жатқан нысандар аяқталу кезеңінде.   Жыл аяғына дейін  жоспарлы 

кӛрсеткіштерге жетеміз. Бҧл дегеніңіз, жарты жылдан кейін 6570 отбасы 

мемлекеттік бағдарлама бойынша жаңа пәтерлер алады деген сӛз. 

«Бәйтерек девелопмент» АҚ —«Бәйтерек»ҦБХ» АҚ еншілес ҧйымы — 

«Нҧрлы жер» мемлекеттік бағдарламасының несие және жалға алу қҧрылысын 

қаржыландыру бағаты бойынша операторлардың бірі болып табылады [2].  

Облыстың азық-тҥлік белдеуін қҧру мақсатында қолға алынған «Izeet 

Green House» жылыжай кешені ӛңірлік индустрияландыру картасына кірген. 

Облыстағы ірі  қҧрылыстың бірі саналатын жылыжайда (жалпы кӛлемі — 3 

гектар) голланд технологиясы бойынша қызанақ ӛсіру жоспарланып отыр. 

Ӛндірісте голландық ―Dalsem‖ фирмасының қҧрал-жабдығы пайдаланылады. 

Кешен іске қосылса, жылына 1500 тонна кӛкӛніс ӛндіріледі. Кешен қҧрылысы 

―Қазагроқаржы‖ АҚ қолдауымен жҥзеге асырылып жатыр. Жобалық-сметалық 

қҧны — 1230,0 млн. теңге. Жобаны жҥзеге асыруда ―Қазагроқаржы‖ АҚ 

арқылы 994,9 млн. теңге бӛлінген 

"Батыс" Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы металлургия, химиялық 

ӛнеркәсіп, машина жасау, энергетика, қҧрылыс индустриясы, ауыл 

шаруашылығы, ауылшаруашылығының ӛнімдерін ӛңдеу, сонымен қатар сауда 

сияқты салаларға қатысты жобаларды жҥзеге асыруға қатысады деп 

жоспарлануда. Жобалар "жалпы жҥйелі сипаттағы аймақтық проблемаларды 

шешуге - аймақтың энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етуге, Ақтӛбе 

қаласында индустриялық аймақ қҧруға бағытталған",- деп атап кӛрсетті 

баспасӛз қызметіндегілер. Атап айтқанда, Ақтӛбе қаласында индустриялық 

аймақ қҧру барысында "Батыс" Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы 

жобалық-сметалық қҧжаттама әзірлеуге, инфрақҧрылым нысандарын салуға 

және пайдалануға қатысады. Сонымен қатар, әкімшіліктегілердің 

хабарлауынша, "Батыс" Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы Қандыағаш 

қаласында газ турбиналық электр станциясын салуға, цемент және вагон жасау 

зауытын салуға қатысады. "Батыс" Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы 

Ақтӛбе облысында ӛткен жылдың тӛртінші тоқсанында мемлекеттік және жеке 

секторларды консолидациялау жолымен аймақтың әлеуметтік-экономикалық 

дамуына кӛмек кӛрсету мақсатында қҧрылған болатын. Әкімшіліктің 

ақпаратына сәйкес, "Батыс" Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы аз уақыт 

ішінде 100-ден астам инвестициялық жобаларды қарастырып ҥлгерген. Ақтӛбе. 

19-ақпан.2018ж "Қазақстан Бҥгін" - "Батыс" [3]. 

Қҧрылыс және тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 2017 

жылдың қорытындылары облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың тӛрағалығымен 

ӛткен жиында шығарылды. 
Облыста ӛткен жылы 792,3 мың шаршы метр тҧрғын ҥй (6602 пәтер) 

пайдалануға берілді, бҧл 2016 жылмен салыстырғанда 28,5%-ға кӛп. Ӛсім 

«Нҧрлы жер» мемлекеттік бағдарламасын қарқынды жҥзеге асыру нәтижесінде 

қамтамасыз етілді. 
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Облыстық қҧрылыс, сәулет және қала қҧрылысы басқармасы 

басшысының міндетін атқарушы Нҧртас Сейітов баяндағандай, есепті кезеңде 

157 миллиард теңгенің қҧрылыс жҧмыстары орындалды, оның ішінде тҧрғын 

ҥй қҧрылысына инвестицияның ҥлесі 61 миллиард теңге қҧрады. 

Бҧдан басқа, мемлекеттік-жекеменшік серіктестік аясында іске қосылған 

қҧрылыстар мен ғимараттарды есептемегенде, 14 жаңа мектеп, 8 денсаулық 

сақтау, 7 мәдениет және спорт нысандары пайдалануға берілді. 

«Тҧрғын ҥй қҧрылысы біздің облысымыз ҥшін рекордтық деңгейге жетті. 

Бҧл Мемлекеттің, Президенттің, Ҥкіметтің қолдауы, мемлекеттік 

бағдарламаларды жҥзеге асыру нәтижесінде болып отыр. Біз бҧл жҧмыстарды 

жалғастыруымыз керек», — деп атап ӛтті облыс әкімі. 

Облыс басшысы ағымдағы жылы қҧрылыс жҧмыстарының нақты кӛлемі 

индексін 177 миллиард теңгеге дейін ҧлғайту, қҧрылыс материалдарын 

ӛндіруші-кәсіпорындарды дамыту есебінен қҧрылыс кластерінің тиімділігін 

арттыру, қҧрылыстың жоғары сапасын қамтамасыз ету міндетін алға қойды. 

Аудандар мен Ақтӛбе қаласының әкімдеріне 870 мың шаршы метрден 

кем болмайтын тҧрғын ҥйді пайдалануға беру ҥшін тҥбегейлі шаралар 

қабылдау, сондай-ақ бӛлінген қаржыны игеру мен қҧрылыстарды дер кезінде 

пайдалануға беруді қатаң бақылауда ҧстау тапсырылды. 

Қалалық және селолық инженерлік инфрақҧрылымдарды дамыту туралы 

облыстық энергетика және тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық 

басқармасының басшысы Дастан Аманов есеп берді. 

Басқарманың деректері бойынша 2017 жылы облыста 5 село газ желісіне 

қосылды, бҥгінгі кҥні табиғи газбен облыс тҧрғындарының 88 пайызы 

қамтамасыз етілді. 2018-2019 жылдары 6,75 миллиард теңгеге газбен 

жабдықтаудың 19 жобасын жҥзеге асыру жоспарлануда, соның нәтижесінде 

табиғи газ он екі селоның 8 мың тҧрғыны игілігіне берілетін болады. 

«Нҧрлы жол» және «Ӛңірлерді 2020 жылға дейін дамыту» 

бағдарламалары аясында сумен жабдықтау желілерінің тозуы 3 пайызға 

тӛмендеп (38,3%-дан 35,3%-ға дейін), ал тҧрғындардың орталықтандырылған 

сумен жабдықталуы қамтамасыз етілуі 90,6%-дан 92,6%-ға дейін ҧлғайды. 

Сондай-ақ есепті кезеңде электр берілісі желілерінің 972 километрден астам 

бӛлігі жӛндеуден ӛтті. 

«Бҧл сектордағы біздің басты міндетіміз — тҧрғындарды коммуналдық 

қызметтермен дер кезінде қамтамасыз ету. Облыс орталығында тҧрғындармен 

кездесу барысында қалалықтардың арыз-шағымдарының біраз бӛлігі су мен 

электрдің дер кезінде және сапалы берілуіне қатысты. Жабдықтаушы ҧйымдар 

бҧған назар аударуы және ӛз жҧмыстарындағы кемшіліктерді жоюға 

байланысты шаралар қабылдап, тҧрғындардың шағымдарына уақытылы кӛңіл 

бӛлуі тиіс», — деп атап кӛрсетті облыс басшысы. 

Бердібек Сапарбаев жиын қорытындысында мемлекеттік сәулет-қҧрылыс 

бақылау басқармасынан және басқа ӛкілетті мемлекеттік органдардан ҧзақ 

мерзімге созылған қҧрылыстар проблемасын шешуді, жобалау-сметалық 

қҧжаттамаларын жасау мен бекіту мерзімдерін оңтайландыруды, қҧрылыста 
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типтік жобаларды кеңінен пайдаланып, жаңа ғимараттардың сәулеттік 

келбетіне, қасбетінің тҥстік кӛркемделуіне, заманауи жӛндеу материалдарын 

пайдалануға тиісінше кӛңіл бӛлуді талап етті [4]. 

Соңғы бес жылда Ақтӛбе облысының негізгі капиталына инвестиция 12,6 

млрд АҚШ долларын қҧрады, оның 36% тікелей шетелдік салымдар ҥлесіне 

тиесілі. Осы кезеңде аймақ аталған кӛрсеткіш бойынша республикада екінші 

орын алуда.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы о текущем состоянии 

инвестиционного климата Актюбинской области и о вновь открывшихся 

предприятиях в рамках инвестиционных программ, реализуемых на территории 

области. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ШОС ГОРОДА 

ЛЯНЬЮНЬГАН (КНР)» 

  

Аннотация 

Статья посвящена анализу формирования логистической инфраструктуры, 

способствующая развитию логистических и терминальных услуг, увеличению 

грузоперевозок в Китай и страны юго-восточной Азии.  Особое внимание в 

статье уделено китайско-казахстанскому логистическому терминалу.  В статье 

также отражены вопросы, касающиеся переориентации грузов с других 

транспортных маршрутов. По мнению автора, создание логистической зоны 

ШОС создаст ряд существенных преимуществ. В статье автором предложены 

рекомендации по увеличению объемов грузоперевозки. 

Ключевые слова:  транспорт,  логистический терминал, транзит, перевозка 

грузов, порт, трансконтинентальный мост. 

 

В рамках Стратегии «Казахстан - 2050» Главой государства Республики 

Казахстан поставлены задачи по созданию производственных транспортно-

логистических объектов за пределами Казахстана, совместных предприятий в 

регионе и во всем мире – Европе, Азии, Америке, такие как, например, порты в 

странах, имеющих прямой выход к морю, транспортно-логистические хабы в 

узловых транзитных точках мира, а также по увеличению транзита через 

Казахстан к 2020 году в два раза, а к 2050 году – в 10 раз [1].  

В ноябре 2013 года, на 12 Совещании премьеров министров государств-

членов ШОС премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что Китай готов к 

предоставлению государствам-членам ШОС логистических и складских услуг в 

восточной точке нового евразийского трансконтинентального моста городе 

Ляньюньган.  

19 мая 2014 года, Китайский и Казахстанский руководители - председатель 

Си Цзиньпин и президент Нурсултан Назарбаев совместно засвидетельствовали 

ввод в эксплуатацию китайско-казахского логистического терминала в порту 

Ляньюньган - первого  из  объектов  китайско-иностранного  экономического  

сотрудничества  в строительстве экономического коридора Великого 

шелкового пути.  



ISSN 2312-8348  Баишев Университетінің Хабаршысы   №2(64) 2019 
 

- 101 - 
 

Основной целью строительства терминала является дальнейшее развитие 

транзитного потенциала Республики Казахстан, возможность переработки и 

перевалки казахстанских транзитных грузов в/из стран Юго-Восточной Азии, 

Австралии и Канады с предоставлением полного пакета  услуг высокого 

качества для перевозчиков всех видов транспорта в экспортно-импортном, а 

также в транзитном сообщениях.  

В настоящее время в китайском порту Ляньюнган завершено 

строительство  совместного казахстанско-китайского логистического 

терминала, который является основным пунктом консолидации грузопотоков 

в/из Казахстана  и ключевым транзитным портом  по  перевалке грузов в/из 

стран Центральной,  Юго-Восточной Азии, а также в направлении стран 

Персидского залива, Турции и Европы.  Казахстан расположен на маршруте 

Экономического пояса Шелкового пути и по сути является транзитным звеном 

между Китаем и Европой, вносит существенный вклад в создание нового 

Евроазиатского континентального моста.   Порт Ляньюньган стал для 

Казахстана выходом к морю, восточными воротами нового Евроазиатского 

континентального моста, центром пересечения сухопутного и морского 

Шелкового пути. Налаженные железнодорожные и морские коммуникации 

порта Ляньюньган с крупными китайскими городами и портами стран Юго-

восточной Азии способствуют интеграции Казахстана и стран   региона  в 

международные логистические цепочки.  Положение Казахстана между 

крупнейшими торговыми партнерами – Китаем и странами ЕС диктует главный 

вызов для развития транспортно - логистической системы страны.  В 2018 году 

объем торговли между Китайской Народной Республикой и ЕС составил 567,2 

млрд. долларов, объем перевозок – 12,6 млн. двадцатифутового  эквивалента 

(далее - ДФЭ). При этом доля Казахстана в обеспечении транзита этого объема 

занимает менее половины процента, а подавляющая часть импорта из Китая в 

ЕС  следует по морю через Суэцкий канал. [2]. 

Стратегическая концепция проекта «Один пояс - один путь» создает для 

города Ляньюньган важный шанс для развития. Новое функциональное 

назначение города Ляньюньган ставит перед Международной логистической 

зоной ШОС новые требования к  уровню и функциям международного 

логистического обслуживания.  Международной логистической зоне ШОС 

города Ляньюньган предстоит обеспечить международное логистическое 

обслуживание в комплексном объеме, на высоком уровне качества, включая 

логистические услуги в области транзита международных грузов, бондового  

хранения и таможенной очистки и т.д. 

Взаимосвязь и взаимная перевозка по трансконтинентальному мосту 

содействуют развитию функции радиального расположения транспортной сети, 

реализации свободной взаимосвязи между разными зонами. Для Китая 

взаимосвязь и взаимная перевозка с Центральной Азией, АСЕАН, Южной и 

Западной Азией, Северной Африкой, Европой и Австралией и другими 

крупными экономическими зонами может быть реализована только   

посредством строительства транспортных коридоров и платформы для 
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сухопутных и морских транспортов в рамках нового Шелкового пути. Самым 

важным фактором достижения цели является создание "нового Евразийского 

трансконтинентального моста".   

Новый евразийский трансконтинентальный мост  –  это железнодорожная 

транспортная система, которая свяжет Азию с Европой, соединит Тихий и 

Атлантический  океаны, с помощью которой осуществляется смешанная 

перевозка по суше и по морю. 

Новый  евразийский  трансконтинентальный  мост  является  

международной железнодорожной магистралью, начальный пункт город 

Ляньюньган в провинции Цзяньсу Китая, конечный пункт порт Роттердам в 

Нидерландах. Протяженность пути составляет 10900 км, она охватит более 30 

стран и регионов.  

Город Ляньюньган, будучи "Восточным плацдармом" нового евразийского 

трансконтинентального моста и точкой пересечения "Один пояс, один путь", 

является важным узлом в Международном евразийском транспортном 

коридоре. Он будет играть важную роль в реализации взаимодействия между 

Китаем и странами Центральной Азии и Европы. Железнодорожные 

транспортные коридоры на данный момент являются приоритетным 

направлением для реализации транзитного потенциала Казахстана в виду 

развитости системы железнодорожной коммуникации на территории стран 

СНГ. Доля международных перевозок в общем объеме грузооборота 

железнодорожным транспортом  в России составляет 90%, в Казахстане - до 

72%. 

Главное преимущество, которым обладают транзитные коридоры, 

проходящие  через территорию Казахстана, заключается в существенном 

сокращении расстояний. При осуществлении грузовых перевозок между 

Европой и Китаем через Казахстан расстояние  перевозок сокращается в два 

раза по сравнению с морским путем и до тысячи километров  по сравнению с 

транзитом по территории России. 

На основании вышеуказанных факторов, был проведен маркетинговый 

анализ по прогнозированию объемов контейнерных перевозок через порт 

Ляньюньган за период с 2015 по 2030 гг. по следующим вариантам.  

Прогнозный объем грузоперевозок включает, прогнозируемые данные по 

импорту  и экспорту, транзиту в/из стран юго-восточной Азии.  За 2017 год 

порт Ляньюньган обработал 228 399,1 тыс. тонн груза, по сравнению с  

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3.2%, в том числе объем  

контейнеров составил 4 711 тыс. ДФЭ, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого  года увеличился на 0.2%, объем смешанных контейнерных 

перевозок составил 328,9 тыс. 

ДФЭ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился 

на 59.9%, объем  международных контейнерных перевозок составил 72,6 тыс. 

ДФЭ, по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года увеличился на 

54.9% [3]. 
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Исходя из вышеизложенных статистических данных порта Ляньюньган за 

2017 год, видно, что достижение показателей прогнозных объемов 

контейнерных перевозок указанных на рис. 1 является вполне достижимой 

целью. 

Согласно динамичному развитию международной торговли между 

странами ЦА, Россией со странами Юго-Восточной Азии и Азиатско-

Тихоокеанского региона к 2020 году прогнозируемый объем хранения грузов в 

порту Ляньюньган достигнет до 68 млн. тонн, а также объем перевалки 

больших партий товаров до 30 млн. тонн.  Резюмируя вышесказанное, можно 

отметить что создание международной  логистической зоны ШОС в городе 

Ляньюньган привлечет дополнительный объем навалочных грузов, увеличит 

объем контейнерных перевозок, придаст положительный   импульс для 

переориентации грузов с других портов и транспортных маршрутов, тем  

самым будет способствовать продвижению строительства порта Ляньюньган в 

качестве.  
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ЛЯНЬЮНЬГАН ҚАЛАСЫНЫҢ ШЫҰ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ЛОГИСТИКАЛЫҚ АЙМАҒЫНЫҢ "ЛОГИСТИКАЛЫҚ 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ" 

 

Аннотация 

Мақала логистикалық инфрақҧрылымның қалыптасуы, логистикалық және 

терминалдық қызметтің дамуы, Қытай және оңтҥстік-шығыс Азия елдеріне жҥк 

тасымалының ӛсуі анализіне арналған. Бҧл мақалада қытай-қазақстан 

логистикалық терминалына айрықша кӛңіл бӛлінген. Сонымен қатар, мақалада 

басқа кӛлік бағыттарындағы жҥк кӛлемін қайта бағыттауға қатысты мәселелер 

қарастырылады. Автордың айтуы бойынша, ШЫҦ логистикалық  аймағын қҧру 

бірқатар маңызды артықшылықтар әкеледі. Мақалада автор жҥк тасымалдау 

кӛлемін ҧлғайту жӛніндегі ҧсыныстар береді. 

Кілт сӛздер: кӛлік, логистикалық терминал, транзит, жүк тасымалдау, порт, 

трансконтинентальды кӛпір. 
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THE FORMATION OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF 

"INTERNATIONAL LOGISTICS ZONE SCO CITY OF LIANYUNGANG» 

 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of formation of logistics infrastructure, 

promote the development of logistics and terminal services, an increase in freight 

traffic in China  and countries in Southeast Asia.  Particular attention is paid to the 

Chinese-Kazakh logistics terminal. The article also also covers issues related to the 

reorientation of cargo from other transport routes. According to the author, the 

formation of SCO logistics zone will bring a number of significant advantages. 

Author recommendations devoted on increasing the volume of cargo transportation.  

Key words: transport, logistic terminal, transit, transportation of cargoes, port, 

transcontinental bridge. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕКОМЕНДУЕМЫХ СПОСОБОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН, УСТЬЕВОГО И 

ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается начальный способ эксплуатации месторождений 

Ащикуль Южный. Дается анализ работы применяемых оборудовании. 

Проверяется работы фонтанных оборудовании. На основе сделанных анализов 

рекомендуется  применять в дальнейшем механический способ добычи.  

Рассматривается осложненые условия и способы борьбы с ними  при 

эксплуатации данного месторождения. Дается эффективная схема системы 

сбора и подготовки скважинной продукции. 

Ключевые слова: способ эксплуатации, механизированный способ, устья 

скважин, арматура, насосно компрессорные трубы, ингибитор, 

депарафинизация, пункт сбора нефти, трехфазный сепартор.  

 

В качестве начального способа  эксплуатации на месторождении Ащиколь 

Южный предлагается фонтанный, переходящий по мере роста обводнения 

продукции на механизированный.  

Устья фонтанных скважин оборудуются фонтанной арматурой, которая  

подбирается для каждого конкретного случая, в зависимости от пластового 
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давления продуктивного пласта, создаваемого максимального рабочего 

давления, параметров пластового флюида и задач эксплуатации объекта. 

Фонтанные арматуры различаются по конструктивным признакам: 

 Рабочему или пробному давлению (70-105 МПа) 

 Размерами проходного сечения ствола «ѐлки» (50-150 мм) 

 Конструкции фонтанной ѐлки (крестового и тройникового типов) 

 Числу спускаемых в скважину рядов труб (одно- и двухрядные) 

 Виду запорных устройств (задвижки или краны) 

 Устойчивости в среде двуокиси углерода (коррозионно-стойкое и обычное 

исполнение) 

В соответствии с ГОСТ 13846-74 фонтанную арматуру выпускают 

 тройникового типа на рабочие давления 7, 14, 21, 35 МПа 

 крестового типа на рабочие давления 14, 21, 35, 70, 105 МПа. 

С учетом условий продуктивного пласта и физико-химических свойств 

продукции скважин рекомендуется установить фонтанную арматуру 

тройникового типа на рабочее давление 21 МПа, размерами проходного 

сечение ствола «ѐлки» 65 мм.  

Для получения запланированных отборов жидкости проектные скважины 

оборудовать однорядными насосно-компресорными трубами (НКТ) условным 

размером 73 мм.  

Скважины, прекратившие фонтанирование переходят на 

механизированную добычу, при которой скважины будут оборудоваться 

винтовыми насосами (ЭВН) или штанговыми глубинными насосами (ШГН).  

Скважины оборудуются площадкой для спуска и подъема глубинных 

приборов с целью выполнения необходимых гидродинамических исследований. 

Исходя из анализа физико-химических свойств нефти (нефть 

месторождения  высокосмолистая, парафинистая, малосернистая), можно 

предположить, что при эксплуатации скважин в условиях месторождения 

Ащиколь Южный, возможны осложнения в виде  асфальто-смолистых-

парафиновых отложений на забое, на стенках НКТ и трубопроводов системы 

сбора и транспорта нефти, что приводит к снижению производительности 

скважин и осложнению при эксплуатации. Содержание                   парафина  2,7 

%, серы 0,4 %, смолы 14,4 %, асфольтенов 2,4 %.  

Для предотвращения отложений парафина и обеспечения нормальных 

условий работы скважины, рекомендуются ингибиторы парафиноотложений, 

применяемые на месторождении Узень: 

1. Ингибитор парафиноотложений «ИПГ-12» изготовитель Научно- 

технологический центр «Экспериментальные технологии добычи нефти» (г. 

Казань Республики Татарстан) 

2. Ингибитор парафиноотложений «Dispersogen V 4451» изготовитель 

фирма «Клариант» (Германия). 
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Геолого-физические условия продуктивных горизонтов, состав и свойства 

продукции скважин позволяют применение традиционных методов борьбы с 

АСПО.  

Для депарафинизации скважин можно проводить обработку горячей 

нефтью или водой с агрегатом типа АДПН-12/150-У1, а для выкидной линии 

будут устанавливаться паро-пусковые стояки. 

Современные условия диктуют применение более совершенных методов, 

например, таких как воздействие постоянных магнитных полей на нефти в 

насосно-компрессорных трубах (НКТ) и в трубопроводах, по которым она 

транспортируется. 

При этом: 

 уменьшается асфальто-смолисто-парафиновые отложения (АСПО) на 

стенках НКТ и трубопроводов; 

 увеличивается межремонтный период; 

 уменьшается скорость коррозии трубопроводов. 

Использование таких высокоэнергетических магнитов позволило создать 

индукторы с проходным диаметром, равным диаметру подъемников и 

трубопроводов, на которые они устанавливаются, что значительно повышает 

полезный эффект обработки без затрат  энергии. 

В период пробной эксплуатации сбор и транспорт продукции 

планируется проводить по лучевой герметизированной напорной системе: 

пласт – скважина – выкидная линия –  пункт сбора нефти (ПСН). 

Для проведения первичной подготовки предусматривается:  

1. установка печей подогрева типа ПП-0,63 -1 ед. 

2. фильтры жидкостные сетчатые  -1 ед.  

3. автоматизированная групповая замерная установка АМ40-8-400 – 1ед. 

4. резервуар для пластовой воды (V-500 м
3
) - 2 ед. 

    резервуар для нефти (V-500 м
3
) – 2 ед. 

5. трехфазный сепаратор – 1 ед. 

6. газосепаратор -1 ед. 

7. факельные хозяйства   

Подготовка нефти в период пробной эксплуатации рекомендуется 

следующим образом: 

Продукция всех скважин после измерения на АГЗУ поступает в 

трехфазный сепаратор, где происходит разделение газа, нефти и воды. Нефть 

поступает в резервуар для нефти, с резервуара с помощью насосного агрегата 

транспортируется на трубопроводе до месторождении Таскудук, для 

дальнейшей подготовки до товарных норм. Разделенный газ с трехфазного 

сепаратора отводится в газосепаратор для окончательной очистки газа от 

жидкости (воды), оттуда направляется на печи подогрева. 

Отделенная вода с трехфазного сепаратора через отстойник (ОПФ), где 

происходит очистка воды от пленки нефти и механической примесей, 

поступает в резервуар для пластовой воды.  
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Попутно-добываемая пластовая вода месторождения Ащиколь Южный, 

отделенная от нефти через отстойник попадает в водяной резервуар. Оттуда 

подготовленная пластовая вода откачивается с помощью насосного агрегата в 

нагнетательную скважину А-3. Перед тем как использовать скважину А-3 под 

закачку, необходимо провести исследования на приемистость пласта. 

За период пробной эксплуатации будет добыто 1,910 млн.м
3
 газа. Согласно 

программе утилизации попутно-добываемого газа, газ на месторождении будет 

использоваться на собственные нужды, то есть направляться на печи подогрева 

с типа ПП-0,63 с расходом топлива 864,0 тыс.м
3
 в год. 
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JUSTIFICATION OF THE SELECTION OF THE RECOMMENDED WAYS 

OF OPERATION OF WELLS, CONSTRUCTIVE AND INTERNAL 

BURNING EQUIPMENT 

 

Abstract 

The article discusses the initial method of exploiting the Aschikul South fields. 

An analysis of the equipment used is given. The operation of the fountain equipment 

is checked. On the basis of the analyzes made, it is recommended to use the 

mechanical method of extraction in the future. 

The complicated conditions and ways of dealing with them during the 

operation of this field are considered. An effective scheme of the collection and 

preparation of well production is given. 

Key words: method of operation, mechanized method, wellheads, fittings, pump and 

compressor pipes, inhibitor, dewaxing, oil recovery point, three-phase separator. 

 

 



ISSN 2312-8348  Вестник  Баишев Университета  №2(64) 2019 

 

- 108 - 
 

Даулетова С.С.
1 

1
Баишев Университет 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ҰҢҒЫМАНЫ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІН,  САҒА ЖӘНЕ 

ҰҢҒЫМА ІШІЛІК ЖАБДЫҚТАРДЫ ТАҢДАУҒА НЕГІЗДЕМЕ 

  

Аннотация 

Мақалада Оңтҥстік Ащыкӛл кен орнындағы алғашқы  пайдаланылып 

отырған мҧнай ӛндіру әдісі қарастырылады. Қолданыстағы жабдықтар 

жҧмысына талдау жасалады. Фонтан жабдықтарының жҧмыстары бақыланады. 

Алынған талдаулар нәтижесіне байланысты алға қарай механикалық әдіспен 

мҧнай ӛндіру ҧсынылдады.  

Аталған кен орнын пайдаланудағы кҥрделі жағдайлар мен онымен кҥрес 

жолдары қарастырылады. Кен орнындағы ҧңғы ӛнімдерін жинау және 

дайындаудың тиімді схемасы беріледі. 

Кілт сӛздер: пайдалану әдістері, механикалық әдіс, ұңғыма сағасы, арматура, 

сорапты компрессорлы құбырлар, ингибитор, депарафинизация,мұнайды 

жинау пункті, үш фазалы сепаратор. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ В ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С 

ПОМОЩЬЮ ЭВМ С УЧЕТОМ ВЕРОЯТНОСТНОГО ХАРАКТЕРА 

ПРОЦЕССА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  

 

Аннотация  

В статье представлен традиционный способ описания путей развития 

(реконструкции и расширения) сетей водоснабжения - проводить 

гидравлические расчеты, данные которых служат основой для определения 

«узких» мест сети и разработки мер по увеличению его пропускной 

способности. 

Ключевые слова: гидравлический расчет, метод Гаусса, блок моделирования, 

водопроводная сеть. 

 

 Традиционный способ описания путей развития (реконструкции и 

расширения) водопроводных сетей заключается в проведении гидравлических 
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расчѐтов, данные которых служат основой для выявления «узких» мест сети и 

разработки мероприятий по повышению ее пропускной способности. 

Сложность расчѐтов, состоящих в решении крупных систем нелинейных 

уравнений, обуславливает широкое использование ЭВМ (соответствующие 

программы имеются в большом числе проектных институтов). Особенностью 

гидравлического расчѐтов является то, что они должны проводится отдельно 

для каждого  из «расчѐтных случаев» (по СНиП 2.04.02-97 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения») и нагрузка любого потребителя задаѐтся при 

этом одним числом, характеризующем расход воды в различные периоды 

(максимальное и минимальное часовое водопотребление и т.п.) Такой способ 

задания нагрузок потребителей является наиболее существенным недостатком 

расчѐтов, они полностью игнорируют вероятностный характер режимов 

водопотребления [1,2].            

Изучение водопотребления, как случайного процесса изменения часовых 

расходов или совокупности независимых случайных величин, проводились 

многими исследователями (Н.А.Карамбиров, Л.А.Шопенский, М.П.Майзельс, 

В.И.Милов, В.Файзуллаев, В.Г.Гейнс  и др.), однако, как правило в их работах 

основная цель заключалась в получении математического описания 

водопотребления без связи с вопросами использования этих описаний в 

гидравлических расчѐтах. Также в  СНиП 2.04.02-97   в некоторой мере 

учитывает вероятностный характер водопотребления, так как величина 

коэффициента часовой неравномерности изменяется в зависимости от 

численности населения из-за неодновременности появления пиковых нагрузок, 

но не даѐт рекомендаций по правильному использованию этих коэффициентов 

при гидравлических расчѐтах. Формально использование данных СНиПа 

приводит к дебалансу между суммой нагрузок потребителей и нагрузкой суммы 

потребителей, т.е. к несоблюдению первого закона Кирхгофа для 

водопроводных сетей [2,3].    

Первыми попытками преодоления указанных трудностей явились работы 

Л.Ф.Мошнина и М.М.Андрияшева, предложения которых базируются на таком 

способе нормирования часовых нагрузок, который содержится в СНиП 2.04.02-

97, и поэтому не являются объективным решением проблемы[4]. 

Цель состоит в том, чтобы рассмотреть одновременно и способы 

нормирования случайных величин нагрузок потребителей, и методы 

базирующихся на них гидравлических расчѐтов и таким образом подготовить 

достоверные и объективные рекомендации по методике управления развитием 

водопроводных сетей на ЭВМ. Первым шагом на пути решения этой задачи 

является имитационное моделирование процесса функционирования 

водопроводной сети. Для этого разработана программа, основными блоками 

которой является блок моделирования случайных величин нагрузок 

потребителей, блок гидравлического расчѐта сети и блок обобщѐнных данных 

этого расчѐта[3]. 

При моделировании нагрузок используются датчик псевдослучайных 

чисел, вырабатывающий числа, равномерно распределенные в интервале 10  , 
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которые преобразуются по уравнению логической кривой в числа, 

распределѐнные по закону, близкому к нормальному (математическое 

ожидание равно нулю, дисперсия – единице). Количество чисел, полученных на 

каждом шаге работы программы, равно количеству узлов сети. Перед расчѐтом 

для каждого узла сети задаются графики математических ожиданий расходов и 

графики коэффициентов их вариации за каждый час суток.  

На основе этих исходных данных и полученных случайных величин 

определяются значения случайных нагрузок во всех узлах сети в каждый час 

заданного периода моделирования, Этот период принят равным 1200 час., так 

как ранее в работах НИИ КВОВ АКХ им. Памфилова (РФ) было показано, что 

выборка часовых расходов за 50 дней с достаточной точностью позволяет 

определять параметры распределения часовых расходов за год. Предлагаемый 

метод моделирования нагрузок не единственный[2]. 

При гидравлическом расчѐте исходные данные уравнения линеаризуется, а 

полученные системы решаются методом Гаусса. Данные решения 

анализируется в качестве корней исходных уравнений, и расчѐт продолжается 

путѐм новой линеаризации до тех пор, пока не сойдѐтся решение исходной 

нелинейной системы.  

Такой путь решения, в принципе невыгодный в нашем случае даѐт 

хорошие результаты, так как при незначительном изменении расходов в узлах 

по часам суток  решение, полученное для одного часа, является достаточно 

хорошим первым приближением для последующего. 

Блок обобщения и анализа данных расчѐта позволяет выводить на печать 

величины расходов и потерь напора по каждому участку схемы сети, а также 

рассчитывать значения их математических ожиданий и средних квадратических 

отклонений. 

По составленной программе рассчитана сеть, включающая 30 узлов и 50 

участков, время расчѐта на ЭВМ, средней производительностью составляет 10 

с. (один шаг моделирования нагрузки и соответствующий гидравлический 

расчѐт). Расчѐт может прерываться после любого наперед заданного числа 

шагов. 

Проводимое имитационное моделирование не должно использоваться при 

проектных расчѐтах, так как занимает много времени и требует большой 

подготовки исходных данных. Оно выполняется в исследовательских целях и 

должно помочь при сопоставлении функций распределения расходов и потерь 

напора по любой линии сети с функциями распределения расходов 

потребителей. При этом наша задача состоит в разработке алгоритмов 

пересчѐта нагрузок, задаваемых неслучайными параметрами распределений 

(математическое ожидание и дисперсия), а также параметры для расходов и 

потерь напора по линиям сети. Здесь должны использоваться данные о роли 

каждой линии в работе сети, которые можно получить, используя, например, 

метод фиктивных расходов Л.Ф.Мошнина. Накапливаемый опыт 

имитационного моделирования различных сетей (с одним или несколькими 

источниками, с регулирующими емкостями и узлами регулирования и т.п.) 



ISSN 2312-8348  Баишев Университетінің Хабаршысы   №2(64) 2019 
 

- 111 - 
 

позволит более обоснованно анализировать как гидравлические условия их 

работы, так и технико-экономические показатели (затраты электроэнергии на 

подачу воды). В этом случае данные расчѐта будут характеризовать не только 

отдельные (в общем случайные) моменты работы сети, а полностью весь 

расчѐтный период. 

 
   
Кроме того, ожидается, что именно выполнив настоящею работу может 

быть решѐн вопрос о нормировании неравномерности (режимов) 

водопотребления в городе Нукус. Если будет доказана, что в расчѐтах 

достаточно использовать только математическое ожидание и дисперсию 

нагрузок потребителей, то это будет решением дискуссионной в настоящее 

время проблемы выбора расчѐтной обеспеченности (вероятности 

непревышения) нормируемых нагрузок потребителей.                      
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Аннотация 
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Необходимость разработки  теоретических основ взаимодействия   в 

системе «воздействие-отклик»  для флюидосодержащих  пород  определяется  

неспособностью  существующих математических  моделей   определять 

физически   обоснованные  условия резонанса,  фокусировки  и  задающей роли  

состояния границы раздела фаз. 

Нефть относится к флюидосодержащим системам, включающим твердое 

вещество подложки и «крыши». Фазы – это органические составляющие нефти 

и воды с определенным типом минерализации. В природных условиях эта 

система подвергается следующим видам внешнего воздействия: периодическая 

смена дня и ночи; приливно – отливные перепады давления;изменение 

концентрационных соотношений на границе раздела фаз;импульсные 

воздействия сейсмических волн; сезонные колебания температурного режима. 

Закон сохранения равновесия вынуждает систему реагировать на любое 

внешнее воздействие. Откликом являются изменения ее параметров в 

зависимости от вида внешнего воздействия. В условиях замкнутого объема 

месторождения чаще всего откликами являются: 

Изменение растворимости в компонентах системы; изменение 

внутрипластового давления; перепад градиента концентраций на границе 
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раздела фаз; изменение теплового режима; синтез и разложение компонентов 

системы; изменение геометрии месторождения. 

Параметры релаксации (восстановления) являются динамической 

характеристикой конкретного процесса, и зависит от скорости его протекания. 

Ниже в таблице 1 представлены скоростные соотношения для основных 

компонентов флюидосодержащей системы.                                                                                                                                

Таблица 1.Параметры призматических взаимодействий 

Вид 

взаимодействия, 

скорость, м/с 

Отклик при 

 = 0,17, Гц 

Резонансный 

отклик, рез, Гц 

Диапазон, процессы 

Электромагнитное, 

 = 3 х10
8
 

1,7 х 

10
9 

3,5 х 10
9
 СВЧ - разогрев; 

деструкция Н2О, УВ 

Механические: 

Для твердых тел 

 = 6280 

для нефти 

 = 1450 

для газа 

 = 333 

 

36 х 

10
3 

 

8,5 х 

10
3
 

 

1958 

 

74 х 10
9 

 

17 х 10
3
 

 

3900 

УЗВ; 

Дробление твердых 

тел, кавитация 

 

Звуковой; 

уплотнения, 

смещения                           

Так, если размер неоднородности меньше 1 м, необходимо принять во 

внимание вероятность проявления поверхностных эффектов. Для них скорость 

распространения гр групповых поверхностных волн рассчитывается по 

формуле:
 






2

g
гр    (1) 

для  = 0,17м гр= 0,515 м/с 

Динамические взаимодействия для этого вида процессов приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2- Результаты призматических взаимодействий для поверхностных 

волн 

 = h =0,17м 
Вид взаимодействия, 

скорость, м/с 
Частота   Гц 


 грС
  Следствия, масштабные 

элементы отклика 

Электромагнитные, 

 = 3 х 10
5 

1,7 х 10
9 

2,9 0  Параметр кр. решетки Cr, 

Ti, -, -Fe, U 

Механические: 

Для твердых тел 

 = 6280 

 

36 х 10
3 

 

14,3 км 

ИК- спектр спиртов вал. С-

С.деф. С-Н 

Для нефти 

 = 1450 

8,5 х 10
3
 60 км Порошки, поры,сорбция 

Для газа 

 = 333 

1958 260 км Гранулы, молекулы, 

орган.соединений 
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Из данных таблицы 2 следует, что этот вид взаимодействий охватывает 

весь диапазон частиц в кристаллическом веществе, межмолекулярные 

расстояния в органических и неорганических веществах, а также определяет 

возможности возникновения поляризационных процессов в порошках и других 

формах дисперсности. 

Таким образом, любое отклонение от состояния равновесия 

(возникновения неоднородности) порождает цепь электрических 

взаимодействий, преобразующих избыточную энергию в режиме 

призматического отклика на причину дисбаланса. Полученные результаты 

позволяют разрабатывать принципиально новые виды мониторинга для оценки 

состояния минерального вещества в зависимости от масштаба элементов 

структуры в ответ на любое динамическое внешнее воздействие. 

Поверхностный слой Земли представляет собой комплексное 

образование, состоящее из трех фаз – твердой, жидкой и газообразной. 

Свойства их и изменения состояния изучают в специальных разделах науки – 

геология, почвоведение, гидрология, метеорология и т.д. География 

распределения этих фаз и динамика взаимодействия их между собой 

принадлежит новой науке – биокибернетике, с появлением которой предметом 

изучения стала новая фаза, называемая биомассой. Именно открытие обратных 

связей в этих взаимодействиях породило необходимость системного подхода к 

поверхностному слою Земли как к единому целому, подчиняющемуся на 

разных уровняхрассмотрения некоторым общим законам, характеризующим 

поведение металлического и минерального вещества в рамках целостной 

системы [1 - 4].  

Возникающее противоречие между конкретным явлением и оценкой его 

поведенческой линии в рамках целостной системы можно устранить только в 

том случае, если для параметризации процессов и состояний выделить 

минимальное количество величин, общих для всех уровней рассмотрения.Для 

проведения системного анализа предлагается использовать два параметра: 

пространство и время. В качестве пространственной характеристики 

используется размер структурной единицы для данного уровня рассмотрения, 

временным параметром является частота их колебаний около некоторого 

положения равновесия.Например, для твердых материалов максимальная 

частота [5] тепловых колебаний  в акустическом спектре составляет 10
13 

Гц. 

Зная, что любое движение V в окружающей среде вызывает как механическую, 

так и электромагнитную реакцию (эффект «рамки с проводником»), можно 

рассчитать по известной формуле в каких пространственных условиях λ 

реализуется резонансный отклик на этой частоте: 

:



V

 (2) 

 - для электромагнитных волн: 

λ = 3 х 10
8
 /10

13
 = 3 х 10

5
 – м = 10 мкм – размер, характерный для 

структурных элементов в поликристаллах; 

 - для акустических: 
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λ = 5 х 10
3
 /10

13
 = 5 х 10

-10
–5Å – размер, присущий межатомным 

расстояниям в кристаллической решетке; 

 - для медленных поверхностных волн с νп =1 м/с 

λ0,5/10
13

=5х10
-12

м – порядок величин, характерный для внутриатомных 

взаимодействий. 

Величина этого отклика существенно зависит от состояния материалов и 

среды, условий на границе раздела фаз [2-3].В систематизации знаний о 

твердых материалах наиболее существенными являются величина их 

структурных элементов (пространственная характеристика) и период их 

колебаний около положения равновесия (временная характеристика). Затем по 

уровню значимости следуют пространственно-временные параметры влияющей 

среды, так как состояние материала при внешнем воздействии зависит от 

времени релаксации. Влияние мощности внешнего воздействия в большей 

степени зависит от граничных условий взаимодействия процессов. 

Для выявления причинно - следственных связей при воздействии внешних 

источников переменных полей с твердым веществом выделены 

пространственно-временные параметры, влияющие на массоперенос, состояние 

и граничные условия взаимодействующих фаз. При этом в систематизации по 

пространственному признаку выбраны следующие масштабы расстояний для 

любого уровня структур [4]: 

- микроскопический – вблизи масштабов нулевой степени, 10
0
 м х 1 м; 

- поликристаллический, 10
-3

 м; 

- монокристаллический, 10
-6

 м; 

- решеточный, 10
-9

 м; 

- электронный, 10
-12

 м. 

У каждой модели, меняющейся через три порядка расстояний, есть 

специфические ведущие элементы структуры, своя группа соотношений 

физической модели, свои группы математических реализаций. Каждой группе 

соответствует конкретный диапазон колебаний элементов 

структуры.отличающий друг от друга на три порядка величин. Анализ 

причинно-следственных связей выполнен по схеме (таблица 3) диалектико-

логического подхода к любой рассматриваемой проблеме, т.е. с учетом 

категорий единичного, общего и всеобщего для каждого пространственного 

уровня. 

Таблица 3 - Систематизация видов динамических процессов для твердого 

вещества с учетом пространственно-временных признаков 

Уровни 

рассмотрения, 

м 

Частотный   диапазон, Гц 

Спектр 

колебаний 

электронов, 

10
15

 …10
12 

Спектр колебаний 

точечных 

дефектов, 

10
12

 …10
9
 

Спектр 

колебаний 

линейных 

дефектов, 

10
9
 …10

6
 

Спектр 

колебаний 

других 

несплошностей

, 10
6
 …10

3
 

 

Электронный, Контактная Самодиффузия Поляризация Электроакусти
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10
-12 

разность 

потенциалов 

ческая эмиссия 

Решеточный 

10
-9 

ТермоЭДС 

(теплопровод

ность) 

Диффузия 

(концентрационн

ый перенос) 

Полиморфн

ые 

превращения 

Мартенситные 

превращения 

Структурный 

10
-6 

Термомагнет

изм 

Внутризереннаяд

еформация 

Зерногранич

ная 

деформация 

Двойниковани

е 

Масштаб 

реального 

образца, 10
-3 

Термоэлектр

оупругость 

Ньютоновское 

течение 

Неньютонов

ское течение 

Сверхпластичн

ость 

 

Если рассматривать процессы, связанные с превращениями в твердой 

фазе (1 столбец таблицы 4), например, в ходе механохимической активации  

можно для всех уровней рассмотрения найти каталитически активные вещества 

для соответствующей модификации углерода, а это значит определить условия 

резонансного взаимодействия. 

Из таблицы 5 следует, что энергетическое соответствие идеально для 

обеих форм углерода только с никелем и хромом, степень подобия с другими 

веществами немного меньше, но и они могут быть каталитически активны в 

определенном температурном интервале. Для графита диапазон активных 

веществ намного больше, так как он имеет анизотропную структуру и в 

заданный интервал соответствия (4,45 - 4,81 эВ) укладывается 12 веществ, 

которые проявляют каталитическую активность в различных технологических 

процессах, связанных с использованием углерода. 

 

Таблица 4- Матрица параметров сопоставления для реакций 

гетерогенного катализа 
Уровень 

рассмотрения 

Твердая фаза Жидкость 
Газ 

Граница раздела 

фаз поверхность 

Внутриатомный работа выхода 

электронов  

коэффициент 

преломления 

удельная 

теплоемкост

ь 

атомная 

теплоемкость 

Межатомный потенциал 

ионизации, 

энергия разрыва 

связей 

электродный 

потенциал, 

энергия 

диссоциации 

атомная 

поляризация 

контактная 

разность 

потенциалов 

Внутримолекуляр

ный 

теплопроводность

, 

электропроводнос

ть 

константа 

диссоциации 

скорость 

звука 

сорбция 

Межмолекулярны

й 

параметр 

кристаллической 

решетки 

ковалентный 

радиус 

ионный 

радиус 

масштаб 

экспериментальн

ого образца 
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Таблица 5- Параметры соответствия для дисперсного углерода и графита для 

внутриатомного уровня рассмотрения 
Вещество Работа выхода 

электронов, эВ Вещество 
Работа выхода 

электронов, эВ 

углерод дисперсный 4,62 
графит 

4,45-4,81 

никель 4,61 хром 4,62 

хром 4,62 никель 4,61 

цинк 4,38 золото 4,80 

кремний 4,30 серебро 4,70 

алюминий 4,21 бор 4,60 

железо 4,40-4,71 

германий 4,66 

ртуть 4,52 

иридий 4,57 

родий 4,75 

сурьма 4,08-4,56 

олово (β) 4,50 
 

Потенциал ионизации также относится к энергетическому признаку, но 

он характеризует межатомный уровень рассмотрения. Здесь углерод имеет 

энергию, необходимую для перевода внешнего электрона в возбужденное 

состояние, равную Uв = 11,264 эВ.Потенциалами, близкими по абсолютной 

величине обладают: - бром - 11,84 эВ;- иод - 10,44 эВ;- сера - 10,357 эВ;- ртуть - 

10,43 эВ. 

В соответствии с выводами мультиплетной теории каталитическую 

активность должны обеспечивать вещества, энергетический потенциал 

которых в два раза меньше активируемого вещества (Uв/2). Этому условию 

соответствуют вещества: 

- литий – 5,39 эВ;- гафний – 5,5 эВ;- стронций – 5,69 эВ;- индий – 5,785 

эВ;- барий – 5,81 эВ;- лантан – 5,61 эВ. 

В качестве катализаторов в этом ряду чаще всего используется железо и 

цинкосодержащие соединения и можно предположить высокую 

каталитическую активность других веществ, например, в радиолиза. 

В реакциях синтеза заданных веществ необходимо учитывать и 

молекулярный уровень рассмотрения – здесь преобладающим признаком для 

принципа мультиплетности являются расстояния как внутри молекулы, так и 

между разными молекулами. Для молекулы С-С внутримолекулярное 

расстояние определено как 1,52-1,54 Å. С кратностью n=2 r=3,04-3,08 Å 

близкими значениями обладают элементы: 

- ртуть 3,005 Å; 

- дельта – железо 2,92 Å; 

- молибден 3,14 Å; 

- вольфрам 3,16 Å; 

- магний 3,2 Å; 
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- цирконий 3,2 Å. 

Среднее расстояние между атомами в разных молекулах углеродных 

соединений определяют в пределах 4,18÷4,2 Å. Геометрическое соответствие 

этому масштабному признаку имеют следующие элементы: 

 - кобальт 4,002 Å; 

 - алюминий 4,049 Å; 

- торий 4,11 Å. 

Из приведенных данных видно, что многие вещества, удовлетворяющие 

геометрическому принципу мультиплетной теории катализа, являются 

каталитически активными при создании углеродсодержащих катализаторов. 

Анализ  существующих экспериментальных данных свидетельствует о 

том, что вещества – активаторы, перечисленные в приведенных таблицах давно 

используются в промышленной и лабораторной практике современной 

физической химии, но систематизация их применимости для каждого уровня 

рассмотрения выполнена впервые. Системный подход к подбору катализаторов 

на основе разработанной матрицы позволяет осуществлять разработку новых 

технологических приемов для получения материалов с заданными свойствами и 

структурой. Например, процесс механохимической активации углерода или 

углеродсодержащего вещества можно осуществлять комплексно, используя 

каталитически - активные вещества каждого уровня рассмотрения, что 

позволяет проводить синтез или деструкцию активируемого вещества с 

минимальными энергетическими затратами.На примерах наиболее 

распространенных компонентов горных пород показаны результаты 

электромеханического воздействия на них, сопровождающиеся изменением 

структуры и способностей поляризации в ответ на внешнее воздействие. 

Полученные данные позволяют понять природу возникновения 

волноводов и зон повышенной проводимости некоторых слоев литосферы.  

         Выявлены общие закономерности возникновение резонансного отклика 

для атомного, молекулярного и структурного уровней рассмотрение при 

использовании электромеханических воздействий. Так для атомного уровня 

рассмотрения предложено использовать для оценки состояния компонентов 

горных пород: работу выхода электронов, коэффициент преломления, 

теплоемкость, потенциал ионизации, электродный потенциал, поляризацию, 

контактную разность потенциалов. Для внутри молекулярного уровня 

рассмотрения можно использовать замеры электро- и теплопроводности, 

константы диссоциации, скорости звука, параметры сорбции. 

Межмолекулярный уровень проявляет себя при измерениях параметра 

кристаллической решетки, ковалентного и ионного радиусов, масштаба 

структурных элементов изучаемого минерала. Установлены причинно-

следственные связи, позволяющие прогнозировать возможность возникновения 

резонансного проявления для инициирования определенного процесса или 

состояния, что позволяет использовать разработанные принципы не только в 

технологических режимах для получения заданных свойств, но и в процессах 

мониторинга для оценки состояния исследуемого вещества. 
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Предложенный системный подход к подбору катализаторов на основе 

разработанной матрицы пространственно-временных соотношений, позволяет 

осуществлять разработку новых технологических приемов для получения 

материалов с заданными свойствами, а также осуществлять многоуровневый 

мониторинг состояния различных компонентов горных пород. 
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Аннотация 

  Жҧмыстың ӛзектілігі мҧнай ӛндіру әдістерінің қымбаттауымен, 

сапасының уақыт ӛте келе нашарлауына байланысты негізделеді.Мҧнайды 

табиғи орналасу жағдайында ӛңдеудің жаңа концепциясы нақты теореялық 

негіздеуді талап етеді. 
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НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 

ДАМУЫ  

  

Аннотация 

Мақала ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту Қазақстан 

экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың маңызды факторларының 

бірі бола отырып, жаһандану, әртҥрлі елдердің экономикаларының 

конвергенциясы мен диффузиясы процесі Қазақстаннан дамудың сапалы жаңа 

деңгейіне кӛшуді талап ететіндігі, онсыз әлемдік экономикалық жҥйеде 

лайықты орын алу мҥмкін еместігі,  қазіргі заманғы телекоммуникация саласы 

ел экономикасында ерекше орын алады,ӛйткені ӛсу қарқыны, ҧсынылатын 

қызметтердің бәсекеге қабілеттілігі, ғылыми-техникалық базаның даму деңгейі, 

менеджменттің кәсібилігі сияқты ӛлшемдер бойынша әлемдік стандарттарға 

барынша жақындығы туралы айтылған. 

Кілт сӛздері: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар,  инфрақұрылым, 

телекоммуникация, техникалық прогресс, интеграция. 

 

Техникалық прогресс және жаңа әзірлемелердің ҥздіксіз пайда болуы 

ақпараттандыру саласындағы мамандардан ҥнемі жетілдіруді және дамытуды 

талап етеді. Кәсіпорындарды автоматтандырумен, Ақпараттық жҥйелерді 

енгізумен, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланумен 

байланысты процестер бҥгінгі кҥні ӛмір тіршілігінің барлық салаларында ең 

перспективалы және сҧранысқа ие болып табылады. Ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды дамыту Қазақстан экономикасының 

бәсекеге қабілеттілігін арттырудың маңызды факторларының бірі болып 
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табылады. Жаһандану, әртҥрлі елдердің экономикаларының конвергенциясы 

мен диффузиясы процесі Қазақстаннан дамудың сапалы жаңа деңгейіне кӛшуді 

талап етеді, онсыз әлемдік экономикалық жҥйеде лайықты орын алу мҥмкін 

емес. Қазіргі заманғы телекоммуникация саласы ел экономикасында ерекше 

орын алады, ӛйткені ӛсу қарқыны, ҧсынылатын қызметтердің бәсекеге 

қабілеттілігі, ғылыми-техникалық базаның даму деңгейі, менеджменттің 

кәсібилігі сияқты ӛлшемдер бойынша әлемдік стандарттарға барынша жақын.  

Бҥгінгі кҥні Қазақстанда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(АКТ) саласы қарқынды дамуда.  АКТ-ның дамуы, біріншіден, соңғы бірнеше 

жыл ішінде ел экономикасының тҧрақты ӛсуінен туындады. Екіншіден, 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі қазіргі уақытта елдегі ІТ-қызметтердің ең 

ірі тапсырыс берушісі бола отырып, АКТ-ға кӛбірек кӛңіл бӛледі ("электрондық 

ҥкіметтің" мемлекеттік бағдарламасы ІТ-нарығының кӛлемін жылына 20% - ға 

дейін арттырды). 

"Ақпараттық Қазақстан - 2020" мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2013 жылғы 8 қаңтардағы №464 Жарлығымен 

бекітілген. Бағдарламаның мақсаты ақпараттық қоғамға кӛшу ҥшін жағдай 

жасау болып табылады. Қазақстанның АКТ саласы Қазақстан экономикасының 

дербес секторы болды. Ол телекоммуникация саласынан, пошта қызметтерінен, 

Ақпараттық технологиялар саласынан және телерадиосигналды таратудан 

тҧрады. Бҧл тәсіл бҥкіл әлем бойынша соңғы онжылдықта байқалатын 

байланыс технологияларының, телерадио хабарларын тарату мен ақпараттық 

технологиялардың ӛзара енуімен байланысты. 

Бағдарламаның негізгі іс-шаралары: 

 Қазақстан Республикасының Ҧлттық ақпараттық инфрақҧрылымының 

нормативтік қҧқықтық базасын қҧру. 

 Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеу тетіктерін жетілдіру  

 Жаңа ақпараттық технологиялар мен техникалық қҧралдарды енгізу. 

 Ел халқының кең жігінің Интернет желісіне қол жеткізуін қамтамасыз 

ету. 

 Мемлекеттік ақпараттық ресурстарды басқару жҥйесін қҧру. 

Қаржыландыру кӛздері  

 Республикалық және жергілікті бюджеттерден бӛлінетін қаражат, жеке 

инвестициялар, кепілгерлер 

Күтілетін соңғы нәтиже:  

 Ақпараттық қызметтердің ӛркениетті нарығының қалыптасуы мен 

дамуы. 

 Ақпараттандыру саласында бірыңғай нормативтік қҧқықтық база қҧру. 

 Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеудің тиімділігін 

арттыру  

 Халықаралық даму стандарттарын ескере отырып, ақпараттық жҥйелер 

мен желілердің ҥйлесімділігін қамтамасыз ету. 

 Мемлекеттік ақпараттық ресурстарды қҧру мен пайдалануға бӛлінетін 

бюджет қаражатын оңтайландыру. 
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 Телекоммуникациялық техниканың отандық қҧралдарының, ақпараттық 

ӛнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру ҥшін жағдайлар 

жасау  

 Жобалар мен бағдарламаларға жеке инвестицияларды тарту. 

Акт әлеуеті қазірдің ӛзінде мемлекеттік басымдықтардың қатарына кіреді. 

Елімізде ақпараттық ӛнімдер мен қызметтер ӛндірісі ӛсуде. ХХІ ғасырда бизнес 

ақпараттық технологиялардың ең гҥлденген бірі болды. Жыл сайын 

Қазақстанда ақпараттық технологиялар саласы 13-18% - ға ӛсуде. Акт 

таралуынан туындайтын қазақстандық қоғам ӛміріндегі ӛзгерістер 

экономикалық, әлеуметтік-саяси және мәдени сипатта болады. 

Коммуникациялық инфрақҧрылымның қоғамға әсер етуінің әлеуметтік-

мәдени сипаты қарым-қатынас пен ынтымақтастық мҥмкіндіктерін арттыруда, 

ӛз мәселелерін, проблемаларын шешу ҥшін әртҥрлі ақпарат пен білімді 

пайдалануда кӛрінеді. Теледидардың тҥрлі тҥрлері, бейнеақпараттар, 

компьютерлік ойындар, компакт-дискілер, Ноутбуктер, банкоматтар, ҧялы 

телефондар, сандық фотоаппараттар, кинокамералар, пластикалық карточкалар, 

факстер, телекстер, электрондық қорғаныс және қауіпсіздік қҧрылғылары, 

дистанциялық пульттер, бейнебақылау, тҥрлі мультимедиялық ӛнімдер – 

осының барлығы біздің бҥгінгі ӛміріміз. Акт әлеміне "қосылу" әлеуметтік 

ҧтқырлықтың, әлеуметтік қамтамасыз етудің және қорғалудың нақты 

факторына айналды. 

Қазіргі уақытта әлем бойынша шамамен 2,1 млрд.адам интернетке 

қосылған. Тағы 10 жыл бҧрын Facebook және Twitter жай ғана болған жоқ,ал 

бҥгінде олардың пайдаланушылары бҥкіл жер шарындағы 1,5 млрд. адам болып 

табылады. [4] 

Мемлекеттің қазіргі даму деңгейі айтарлықтай дәрежеде белсенді ӛндіріс 

және ақпаратты пайдалану негізінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану негізінде қалыптасады. Табиғи қазбалар мен 

материалдық байлық ғана емес, сонымен қатар телекоммуникациялық 

инфрақҧрылым мен ақпараттық ресурстар ҧлттық байлықты қҧрайды. 

Болашақ сала ҥшін және жалпы мемлекет ҥшін ҧлттық ІТ-жобаларды 

отандық компаниялардың жасауы маңызды және бҧл тек қауіпсіздік пен бедел 

мәселесі ғана емес, бҧл ірі ақпараттық жҥйелерді қҧру тәжірибесі бар жоғары 

білікті мамандардың ҥлкен санын ӛсірудің бірегей мҥмкіндігі.  Бҧл мамандар 

кейінірек біздің Республикамыздың әлемдегі жағдайы мен мәртебесін 

айқындайтын болашақтың ең маңызды салаларының бірі — саланың негізі 

болады. 

Қазақстанда ақпараттық технологияларды дамытуды жақсарту ҥшін келесі 

жолдармен ӛту қажет: 

1.  Халықты практикалық оқытуды арттыру.  

2. Жас ҧрпақтың зияткерлік әлеуетін дамыту, ақпараттық ӛзара 

әрекеттесудің қазіргі заманғы технологияларын белсенді қолдану жағдайында 

ӛз бетінше білім алу қабілеті. 

3.  Сыртқы нарыққа шығу кезінде отандық IT фирмаларды қолдау. 
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4. Әлемдегі компьютерлік техниканы ӛндіруші негізгі жетекші 

компаниялардың дамуын, сондай-ақ маркетингтік стратегияларын зерттеу және 

оларды қазақстандық нарыққа енгізу. 

Ақпараттық ағындар адамзат ӛмірінің барлық салаларына енеді және 

әлемдік қауымдастықтың жаһандануы жағдайында ӛспелі рӛл атқарады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту және тарату, олардың 

тіршілік әрекетінің барлық салаларына енуі әлемдік интеграцияның, 

мемлекеттің әлеуметтік дамуы мен экономикалық ӛсуінің маңызды факторы 

ақпараттық алмасудың кҥшті катализаторы болып табылады. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

Развитие информационно-коммуникационных технологий является одним 

из важнейших факторов повышения конкурентоспособности казахстанской 

экономики. Процесс глобализации, конвергенции и диффузии экономик 

различных стран требует от Казахстана перехода к качественно новому уровню 

развития, без которого невозможно занять достойное место в мировой 

экономической системе. Современная телекоммуникационная отрасль занимает 

особое положение в экономике страны, поскольку наиболее приближена 

к мировым стандартам по таким критериям, как темпы роста, 

конкурентоспособность представляемых услуг, уровень развития научно-

технической базы, профессионализм менеджмента.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

инфраструктура, телекоммуникации, технический прогресс, интеграция. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT  

IN MARKET ECONOMY 

 

Annotation 

The development of information and communication technologies is one of the 

most important factors in improving the competitiveness of Kazakhstan's economy. 

The process of globalization, convergence and diffusion of economies of different 

countries requires Kazakhstan to move to a qualitatively new level of development, 

without which it is impossible to take a worthy place in the world economic system. 

Modern telecommunications industry occupies a special position in the economy of 

the country, as it is most close to international standards on such criteria as growth 

rates, competitiveness of services, the level of development of scientific and technical 

base, professionalism of management.  

Key words: information and communication technologies, infrastructure, 

telecommunications, technological progress, integration. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗЖИЖЕНИЯ ВЫСОКОПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ 

      

Аннотация 

В данной  работе решается задача подготовки нефти к транспортировке 

путем  интенсификации природного состояние  процесса образования 

нефтепродуктов. Решение такой проблемы, не усложняя существующий 

технологический цикл, лежит через  интенсификации природно-медленно 

идущего процесса образования нефтепродуктов. Дело в том, что химический 

состав при нефтеобразовании в природных условиях меняется в ходе 

протекания реакций синтеза и деструкции углеводородов различного строения 

под влиянием повышенных температур и давлений. 

Ключевые слова: нефть, компоненты, добыча, транспортировка, 

технология, анализ,эксплуатация, магистраль, интегсификация, эмульсия, 

адсорбция, концентрация. 
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Нефть Республики Казахстан характеризуется  с преобладанием тяжелых 

высоковязких углеводородов(УВ),  доставка  которых усложняется 

перманентом застыванием при транспортировке на большие расстояние. 

Подготовка нефти к транспортировке тесно связано со многими аспектами 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, особенностями 

процессов перекачки нефти по магистральным трубопроводам.  

Промысловая технология подготовки шло по пути углубления знаний об 

образовании эмульсий в разнообразных условиях, а также разработки и 

применения различных средств интенсификации процессов разделения потока 

на нефть, газ и воду. 

Водонефтяные эмульсий происходит в основном в процессе добычи и 

транспортировки нефти. Пластовая вода и нефть интенсивно перемешиваются 

при прохождении забойного фильтра, погружного насоса, компрессорных труб, 

сборных коллекторов. 

Перспективы эффективности разрушения эмульсий влияет большое количество 

факторов. Формирование поверхностного слоя на каплях воды является 

результатом адсорбции различных видов естественных эмульгаторов, 

содержащихся в нефти с определенными структурно-механическими 

свойствами. Кроме этого на поверхности раздела «вода-нефть» происходит 

изменение фазовых и энергетических взаимодействий.  

Внешняя видимость органических поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

обусловлена их химическим строением и  побочными условиями. Такие 

соединения в различных количествах присутствуют практически во всех 

нефтях и пластовых водах. 

Схема подготовки нефти к транспортировке предусматривает  циклическое 

или непрерывное заполнение емкостей эмульсией, отстаивание, сброс воды и 

откачку обезвоженной нефти. Возникающий промежуточный слой не 

разрушенной эмульсии сбрасывали в «амбары», что привело к загрязнению 

огромных территорий. 

Решение такой проблемы, не усложняя существующий технологический 

цикл, лежит через  интенсификации природно-медленно идущего процесса 

образования нефтепродуктов. Дело в том, что химический состав при 

нефтеобразовании в природных условиях меняется в ходе протекания реакций 

синтеза и деструкции углеводородов различного строения под влиянием 

повышенных температур и давлений. 

Следует знать, что химический состав исходной нефти содержит все 

компоненты, которые приняли участие в ее образовании: 

- готовый продукт  - углеводороды различного строения и химического 

состава; 

- водные рассолы разной минерализации, являющиеся поставщиками 

водорода и кислорода; 

- минеральные компоненты, преимущественно - алюмосиликаты, которые 

являются каталитически активными веществами в технологических процессах 

переработки сырой нефти; 
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- биологически-активные вещества, включающие специфичный для 

каждого месторождения бактерицидных структур живого вещества и продуктов 

их жизнедеятельности в виде ферментов, органических кислот и т.п. 

При существующем технологическом цикле переработки сырья с 

предварительной его очисткой от воды и минералов существуют возможности 

его модернизации путем использования всех природных компонентов нефти в 

местах подготовки ее  к транспортировке. 

Приведенные предпосылки позволяют сформулировать задачу 

интенсификации природных процессов нефтеобразования с целью изменения 

химического состава нефти при подготовке ее к транспортировке. 

Интенсификацию процессов синтеза и деструкции природных компонентов 

углеводородного сырья можно осуществить с помощью реакций синтеза легких 

масел и спиртов с использованием определенного вида механо-химического 

воздействия. 

От вышеуказанных  следует вывод о необходимости осуществлять 

обработку нефти в условиях ее природного залегания или на выходе ее из 

скважины. Реализуемость предлагаемых решений подтверждается 

существованием современных технологий подземного и кучного 

выщелачивания при добыче некоторых  полезных ископаемых. 

Представленые результаты работы первого этапа лабораторных 

исследований, посвященной использованию воды и ее компонентов для синтеза 

водородонасыщенных углеводородов. 

Для проведения экспериментальных работ использовали образцы нефти 

Кумкольского месторождения (Казахстан) имеющие следующий фракционный 

состав и плотность: плотность при 20˚С равна 815 кг/м
3
; начало кипения  56˚С; 

10% перегоняется при 114˚С; 20 % перегоняется при 145˚С; 30% перегоняется 

при 194˚С; 40% перегоняется при 260˚С; 50 % перегоняется при 312˚С. 

Примечание: Испытания проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 

20287-91, ГОСТ 2177-99 (метод Б), ГОСТ 3900-85 (метод 2). 

Универсиальный метод ультразвуковой  обработки позволяет резко 

увеличивать температуру и давление в локальных объемах, ограниченных 

пузырьком кавитации [1,2]. Поэтому образец  Кумкольской нефти обработали в 

ультразвуковой ванне с рабочей частотой 37,8 кГц. Для получения водорода и 

гидроксильной группы (ОН) использовали связанную воду в разветвленных 

полисахаридах в соотношении 1:3. 

На рисунках 1 и 2 приведены ИК-спектры исходной и механо-химически 

обработанной нефти (спектрометр FT-JR Satellite «Mattson» - США). В 

исходном образце (рис. 1) хорошо различается линии валентных колебаний 

насыщенных углеводородов (2912 и 2851 см 
-1

). Присутствуют линии 

алифатических углеводородов (1462) и линии производных бензола (1377) [3]. 

После обработки на ИК-спектрограмме сохранились линии насыщенных 

углеводородов, но в области высоких частот (3400 – 3600 см
-1

) появилась 

полоса, характерная для разбавленных спиртов. Как следствие, изменились 

реологические свойства в сторону уменьшения вязкости. 
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Таким образом, проведенный первый этап экспериментального 

исследования изменения свойств Кумкольской нефти показал, что проблема 

использования всех природных компонентов для изменения химического 

состава и, соответственно, реологических свойств может быть решена с 

минимальными затратами для целей подготовки нефти к транспортировке. 

Определение концентрационных соотношений связанной и свободной воды, а 

также разработка способов активации свободной минерализованной воды 

является одним из этапов проведения экспериментальных  работ для решения 

поставленной проблемы. 
  

 
 

Рисунок 1 - ИК-спектр Кумкольской нефти – исходное состояние 

 

 
 

Рисунок 2 - ИК-спектр Кумкольской нефти после УЗВ обработки (15 мин.). 
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Аннотация 

Бҧл жҧмыста мҧнай ӛнімдерінің пайда болу процесінің табиғи жай-кҥйін 

қарқындату арқылы мҧнайды тасымалдауға дайындау міндеті шешілуде. 

Қазіргі технологиялық циклды қиындатпай, мҧндай проблеманы шешу мҧнай 

ӛнімдерінің табиғи-баяу келе жатқан қалыптасу процесін қарқындату арқылы 

жатыр. Табиғи жағдайларда мҧнай тҥзілу кезінде химиялық қҧрам жоғары 

температура мен қысымның әсерінен әртҥрлі қҧрылымдағы кӛмірсутектердің 

синтезі мен деструкциясы реакцияларының ӛтуі барысында ӛзгереді. 

Кілт сӛздер: Мұнай, компоненттер, ӛндіру, тасымалдау, технология, 

талдау,пайдалану, магистраль, интегсификация, эмульсия, адсорбция, 

концентрация. 
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INFLUENCE OF NATURAL COMPONENTS IN THE PROCESS OF 

DILUTION OF HIGHLY PARAFFINOUS OIL 

 

Аnnotation 

This paper solves the problem of oil preparation for transportation by 

intensifying the natural state of the process of formation of petroleum products. The 

solution to this problem, without complicating the existing technological cycle, lies 

through the intensification of the natural-slow process of formation of petroleum 

products. The fact is that the chemical composition during oil formation in natural 

conditions changes during the reactions of synthesis and destruction of hydrocarbons 

of various structures under the influence of high temperatures and pressures. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ 

ВЫСОКОПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ 

 

Аннотация 

В статье приводится обзор новых способов снижения вязкости 

высокопарафинистых нефтей. Метод гидроакустического воздействия 

отличается от описанного выше метода акустического воздействия способом 

генерации ультразвуковых волн, то есть конструкцией генератора. 

Метод гидроимпульсного воздействия основывается на импульсном 

дренировании продуктивных пластов, что приводит к рассредоточении 

кольматирующего эффективное пустотное пространство материала по объѐму 

пласта, к разблокированию зон целиков, насыщенных нефтью, и пластовой 

водой, к изменению первичной структуры пустотного пространства пород 

продуктивных зон пласта за счѐт развития в них «техногенных» микротрещин. 

Ключевые слова: нефть, вязкость, технология, экология, анализ, конструкция, 

дегидратор, термодеструкция, депрессатор, генератор, субстансия, 

вибросейсмика. 

 

В общем  объѐме разведанных запасов нефтей непрерывно возрастает 

доля высоковязких – парафинистых и асфальтосмолистых нефтей, проблемы 

добычи и транспортировки которых постоянно находятся в центре внимания 

специалистов-практиков, учѐных, экологов и экономистов. На начальной 

стадии были разработаны, исследованы и введены в эксплуатацию различные 

методы термического разогрева нефтяных суспензий с применением 

разбавителей, химических добавок, ПАВ, депрессаторов, способных улучшить 

реологические свойства высоковязких нефтей. «Горячая перекачка» впервые 

реализована в трубопроводах Узень-Атырау-Самара, Белек-Красноводск, Озек-

суат-Грозный. По этой технологии нефть перед подачей в магистраль 

подогревают до 50 - 90
0 

С и перекачивают до очередной тепловой и насосной 

станций, которые расположены через каждые 30-50 км.  Серьѐзными 

недостатками этой технологии следует признать высокую энергоѐмкость и 

расход для подогрева ценного химического сырья и топлива (мазут, нефть), 

частые «замораживания» трубопроводов, сложность обслуживания, 
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ненадѐжность конструкции и осложнения в технологии строительства 

трубопроводов. 

Добавки депрессаторов, функциональных присадок, химических 

реагентов в отдельных случаях позволяют снизить вязкость нефтей до 50 раз, 

температуру застывания  - на 5 – 10
0
С, уменьшить сопротивление течению на 

50 – 70%. К недостаткам этой технологии относится очень высокая дороговизна 

ингредиентов и отсутствие универсальности действия: отечественные 

депрессаторы пригодны только для высокопарафинистых нефтей. Всестороннее 

испытание депрессаторов фирмы БАСФ типа «Сефафлюкс ES 3137», «Сепарал 

ES 3495» и «Сепар ES 3315», а также российского «ТУМА» на месторождении 

Кумколь показало низкую эффективность при обработке высокопарафинистой 

нефти при высокой стоимости ингредиентов (около 1500 долларов за тонну) 

[1]. 

 Систематические исследования показали, что применяемые методы 

физико-химического воздействия (ультразвук, кавитация) на нефтяную систему 

лишены указанных выше недостатков [1].   

При осуществлении технологического процесса с помощью 

установленного на забое гидродинамического генератора возбуждаются 

высокоамплитудные колебания давления, которые передаются в пласт. 

Снижение давления на забоях скважин обеспечивается струйными насосами 

различной модификации, принцип работы которых обеспечивает одновременно 

создание депрессии и оптимальное функционирование генераторов колебаний.  

Рациональные режимы работы виброволнового оборудования 

определяются с использованием специальной компьютерной программы. 

Упругие колебания в условиях депрессии на пласт способствуют 

тиксотропному разжижению глинистых включений, дезинтеграции 

кольматирующего материала. Они уменьшают блокирующее влияние фаз – 

воды, нефти или газа, ускоряют фильтрацию жидкости и вынос 

кольматирующего материала в скважину, в результате чего возрастает 

проницаемость приствольной зоны коллектора.  

Поводом для применения виброволновых методов для воздействия на 

нефтяные пласты явились многочисленные промысловые наблюдения, 

указывающие на то, что сейсмические волны, генерируемые землетрясениями и 

шумами существенно увеличивают добычу нефти и воды [2]. Лабораторные 

эксперименты подтвердили влияние упругих волн на проницаемость 

насыщенных пород. К настоящему времени выработаны две группы 

виброволновых технологий, различающихся по способу воздействия: с 

поверхности земли на низких частотах (вибросейсмические технологии) и из 

скважины на высоких частотах (скважинные технологии).  

Недостаток высокочастотных скважинных технологий заключается в 

ограничении по энергии, передаваемой с поверхности земли по кабелю. 

Основным объектом обработки здесь является прискважинная зона 

ухудшенной проницаемости – так называемая область гидродинамического 

стока, которая является критической для эффективной работы скважины. 
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Область стока характеризуется максимальными скоростями фильтрации 

флюида, поэтому именно здесь возникает кольматация и, соответственно, 

ухудшение проницаемости пород. Глубина этой зоны от стенки скважины – от 

десятков сантиметров до одного метра, и поэтому для еѐ обработки не 

требуется значительных энергий. [2]. 

Экспериментально было установлено [2], что наиболее эффективным 

способом разрушения коллоидных систем является акустическое воздействие. 

Оно позволяет существенно снизить предельное напряжение сдвига флюида и 

восстановить проницаемость пористой среды до первоначального состояния. 

Также акустическое поле снижает силы межфазного взаимодействия, 

способствуя тем самым движению флюида в пористой среде. В применении к 

добывающим скважинам это означает, что ранее не работавшие из-за 

кольматации нефтенасыщенные пропластки могут включиться в процесс 

фильтрации, что приведѐт к увеличению дебита и снижению обводнѐнности 

продукции. За счѐт инерционных сил, действующих на жидкость, акустические 

волны также эффективно производят очистку пористой среды от 

кольматирующего материала, что необходимо для восстановления работы 

нагнетательных скважин. 

 Высокопарафинистые нефти требуют больших энергозатрат при добыче 

и, в особенности при транспортировке. Стенки трубопроводов покрываются 

парафинами и требуют регулярной очистки, снижается скорость 

транспортирования. В условиях пониженных температур (зимой, поздней 

осенью) требуется дополнительный термический разогрев нефти 

непосредственно в транспортном нефтепроводе, использование депрессаторов 

для снижения температуры затвердевания и т. д. Кардинальное решение этого 

вопроса было предложено и осуществлено руководством и сотрудниками 

канадской компанией Синкруд сандойл из провинции Альберта [3]. 

Преимущество рабочего процесса компании Синкруд заключается в том, 

что он включает в себя непрерывную технологическую цепочку от разработки 

месторождения до получения конечного продукта товарной кондиции, 

требующей минимум затрат для транспортировки и, что немаловажно, 

пользующегося постоянным спросом на рынке нефтепродуктов. Уникальность 

конструктивных решений, относительная дешевизна реализации и, что самое, 

пожалуй, важное, разработанные и запатентованные в компании Синкруд 

технические новации объясняются последовательностью руководства компании 

в наращивании научного потенциала и накоплении производственного опыта. 

В процессе из вязкой, смолоподобной субстанции получают продукт с 

фирменным названием Синкруд Свит Блэнд, высококачественное, лѐгкое 

нефтяное сырьѐ  без асфальтового остатка, золотистого цвета с самым низким 

во всей Северной Америке содержанием серы. Выпускаемый синтетический 

продукт с содержанием серы от 0,2 до 0,3%,  имеет исключительно низкую 

температуру розлива. Он не содержит осадка, хотя в обычной сырой нефти 

может содержаться до восьми процентов асфальтового осадка. [4 ].    
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 Метод гидродинамического разрыва пласта основан на использовании 

высокотемпературных (1200-1600К) газов, образующихся при сгорании 

горючеокислительных составов и твѐрдотопливных пороховых систем с 

регулируемым импульсом давления. Метод гидродинамического разрыва 

пласта комплексный, и его воздействие на обрабатываемый пласт 

осуществляется в два этапа. 

 Первый этап – собственно разрыв пласта давлением, создаваемым 

газообразными продуктами сгорания и горюче-окислительными составами, и 

создание «техногенных» трещин.  Второй  этап – воздействие на породы пласта 

температурой и циклическими колебаниями столба жидкости в скважине, 

возникающими после сгорания горюче-окислительного состава и порохового 

генератора, что приводит к очистке созданных трещин и перфорационных 

отверстий от обломков пород, расплавленных углеводородных соединений и 

продуктов химических реакций. Длительность импульсных воздействий 

составляет не менее 10 секунд [4]. Объѐмы закачиваемых в скважины горюче-

окислительных составов определяются горно-геологическими параметрами 

пласта, техническим строением скважины и обычно составляет 700-1000 л. По 

успешным скважинам дебиты нефти возрастают в 2-5 раз, средние величины 

добытой нефти в расчѐте на 1 месяц варьируют от 200 до 900 т.  

зафиксированное время сохранения эффектов от проведения 

гидродинамического разрыва пластов составляет 2-8 месяцев [4].        

 Метод акустического воздействия на коллектора прискважинных зон 

продуктивных пластов экологически чист и основан на использовании большой 

гаммы физико-химических явлений, развивающихся в породах и содержащихся 

в них флюидах под воздействием на них ультразвуковых полей. При 

акустическом воздействии на образцы коллекторов в них происходят 

следующие наиболее яркие массообменные процессы: 

 - изменение структуры пустотного пространство пород за счѐт 

межзернового скольжения, приводящего к образованию новых путей 

фильтрации и увеличению их проницаемости, дезинтеграции минеральных и 

диспергации углеводородных соединений, кольматирующих пустоты пород, в 

результате чего увеличивается их проницаемость, дезинтеграция агрегатов и 

срыва чешуек глинистых минералов цемента пород с породообразующих зѐрен, 

приводящих к закупорке поровых каналов и снижению проницаемости; 

 - изменение деформационных прочностных свойств пород за счѐт 

межзернового скольжения породообразующих зѐрен и развития новых путей 

фильтрации, что в целом увеличивает проницаемость пород, а не учѐт этого 

влияний, - наоборот, к еѐ  быстрому снижению; 

 - изменение поверхностных свойств эффективного пустотного 

пространства коллекторов за счѐт активации кристаллических решѐток зѐрен 

пород, а  фазовой проницаемости; 

 - интенсификация физико-химических взаимодействий между 

минеральной компонентой пород коллекторов жидкой фазой, что ведѐт к 

увеличению проницаемости и снижению вязкости нефти; 
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 По данным гидродинамических исследований [4], при акустическом 

воздействии на продуктивные пласты наблюдается увеличение количества 

работающих пропластков и их суммарной мощности, гидропроводности и 

проницаемости. Дебиты нефти и газа в добывающих скважинах и приемистость 

нагнетательных скважин после акустического воздействия прискважинных зон 

пласта повышаются соответственно в 1,5-7 раз и в 1,5-3 раза.  Дополнительная 

добыча нефти от акустического воздействия на коллектора варьируются в 

широких пределах. В расчѐте на 1 месяц работы скважины с дебитами до 

проведения акустической обработки не более 10 т/сут. В среднем составляют 

150-200  т, с дебитами 10-50 т/сут – 550-600 т, а при дебитах более 50т/сут. – 

1000=1100 т/сут. Продолжительность эффекта увеличения дебитов скважин от 

поведения акустической обработки при соблюдении основных технологических 

параметров составляет 6-18 месяцев, а коэффициент успешности работ – не 

менее  95%.    

 Область применения метода акустического воздействия распространяется 

на фонтанные, газлифтные, механизированных добывающие и нагнетательные 

скважины. При этом две первые разновидности скважины обрабатываются 

ультразвуковым полем в процессе их работы. 

 Однако на этом положительном фоне от акустического воздействия 

достаточно часто наблюдаются и отрицательные результаты, обусловленные, с 

одной стороны, отсутствием у исполнителей представлений о характере и 

направленности процессов, протекающих в породах под воздействием 

ультразвукового поля, и составе флюидов, насыщающих коллектора (в 

практике работ по акустическому воздействию часто обрабатывались и 

обрабатываются сейчас пласты с, содержащие воду), а с другой - технической 

подготовленностью скважин к проведению операций по акустического 

воздействия, что приводит к частичной или полной потере эффекта за счѐт их 

простоя после выполнения работ, которые составляют 1 – 12 месяцев. Вместе 

эти факторы, часто имеющие место при выполнении работ на промыслах, 

приводят к снижению общей эффективности работ по акустическому 

воздействию, а их коэффициента успешности – до 50%. 

 Метод гидроакустического воздействия отличается от описанного выше 

метода акустического воздействия способом генерации ультразвуковых волн, 

то есть конструкцией генератора. 

 Метод гидроимпульсного воздействия основывается на импульсном 

дренировании продуктивных пластов, что приводит к рассредоточении 

кольматирующего эффективное пустотное пространство материала по объѐму 

пласта, к разблокированию зон целиков, насыщенных нефтью, и пластовой 

водой, к изменению первичной структуры пустотного пространства пород 

продуктивных зон пласта за счѐт развития в них «техногенных» микротрещин. 

 Для создания импульсов при выполнении операций в скважинах 

используются гидроимпульсный насос типа НГП, гидроимпульсные 

пульсаторы типа П-1 или ПГС-1.  в качестве силовых флюидов используется 

вода, нефть, и водные растворы химических реагентов (кислоты, 
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поверхностноактивные вещества и др.).  При выполнении операций расход 

силового флюида составляет 100-500 м
3
/сут. При этом величины давлений 

силового флюида достигают 20 МПа, амплитуды колебаний – 10-12 МПа, а 

частоты генерируемых импульсов составляют 5-50 кГц [4]. Метод 

гидроимпульсного воздействия применяется в компаниях «Лукойл-

нижневолжскнефть», «Когалымнефтегаз», а также «Сургутнефтагаз» и 

«Ноябрьскнефтегаз». Коэффициент успешности работ составил 75-95%, а 

среднесуточный прирост добычи нефти из малодебитных скважин – 5-6 т/сут. 

Приемистость нагнетательных скважин возросла в 1,5-4 раза. Оценка времени 

сохранения эффект от обработки пород методом гидроимпульсного 

воздействия не была выполнена. 

 Как показывает анализ, приведѐнные методы воздействия не эффективны 

для горно-геологических условий и реологических свойств казахстанских 

нефтей и требуется разработка новых технологий снижения их вязкости. 
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MODERN WAYS TO REDUCE THE VISCOSITY OF HIGHLY 

PARAFFINIC OILS 

 

Abstract 

The article provides an overview of new ways to reduce the viscosity of high-

paraffin oil. The method of hydroacoustic influence differs from the method of 

acoustic influence described above by the method of generation of ultrasonic waves, 

that is, the design of the generator. 

The method of hydroimpulse action is based on pulse drainage of productive 

layers, which leads to the dispersion of the colmatating effective void space of the 

material in the volume of the reservoir, to the unblocking of the zones of Tselikov 

saturated with oil and reservoir water, to change the primary structure of the void 
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space of rocks of productive zones of the reservoir due to the development of 

"technogenic" microcracks in them. 

Key words: oil, viscosity, technology, ecology, analysis, design,dehydrator, thermal 

degradation, depressant, generator,substance, vibroseismic. 
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ЖОҒАРЫПАРАФИНДІ МҰНАЙДЫҢ ТҰТҚЫРЛЫҒЫН АЗАЙТУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ 

  

Аннотация 

Мақалада жоғары парафинді мҧнай тҧтқырлығын тӛмендетудің жаңа 

тәсілдеріне шолу келтірілген. Гидроакустикалық әсер ету әдісі ультрадыбыстық 

толқындарды генерациялау тәсілімен, яғни генератордың конструкциясымен 

жоғарыда сипатталған акустикалық әсер ету әдістерінен ерекшеленеді.  

Гидроимпульстік әсер ету әдісі ӛнімді қабаттарды импульстік 

дренирлеуге негізделеді, бҧл қабат кӛлемі бойынша материалдың тиімді бос 

кеңістігін кольматациялайтын шашыратуға, мҧнаймен және қабаттық сумен 

қаныққан кентіректердің аймақтарын оқшаулауға, оларда "техногендік" 

микротрек сызаттардың дамуы есебінен қабаттың ӛнімді аймағы 

жыныстарының бос кеңістігінің бастапқы қҧрылымының ӛзгеруіне әкеледі. 

Кілт сӛздер: Мұнай, тұтқырлық, технология, экология, талдау, дизайн, 

дегидратор, термодеструкция, депрессатор, генератор, субстансия, 

вибросейсмика. 
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GEOHERITAGE AND GEOSITES IN SWAZILAND – PROTECTION AND 

CONSERVATION STATUS 

 
Abstract 

Despite being one of the smallest countries in Africa, the Kingdom of Swaziland 

is characterized by many locations, which are due to their geoscientific significance 

to be termed as geosites, and which are here briefly reviewed. Their Geoheritage 

comprises themes sometimes home for very different scientific approaches, but which 

are all embedded in the same geo-environment. Swaziland yields remarkable 

landscapes like the Mahamba Gorge and the Sibebe Monolith, it exhibits one of the 

largest in granite formed caves (Gobholo) and possibly the oldest dated rocks in 

Africa (Piggs Peak gneisses), as well as beautiful and scientifically relevant rock 

painting sites (Nsangwini, Sandlane and Hholoshini) and three abandoned mines in 

Forbes, Ngwenya and Bulembu, the three latter having contributed largely to the 

infrastructural development of the country. The geotouristic value of the respective 

sites is evaluated and commented, and it is assumed that in future these and other, not 

yet here noted geosites, may contribute to income generating processes for the 

country and the local communities.  

Keywords: Geoheritage, geosites, geology, geomorphology, archaeology, mining, 

geo-tourism. 

       

          Introduction        

The primary premise of conservation is the protection of heritage. Geological 

conservation involves recognising, protecting and managing sites, which may be 

identified as important for their rocks, minerals, fossils, landscape, various 

archaeological (prehistoric) features or as former mining sites. Geoconservation or 

Earth heritage conservation is the broad term that refers to all aspects of conservation, 

the protection and management of geological, geomorphological, archaeological and 

mining related landscapes and soil sites. It is the endeavour of trying to conserve 

geodiversity and geoheritage (Schutte, 2009).     

Geosites represent places or locations where the dynamics of the Earth and the 

resulting geological, geomorphological and human-made features are exceptionally 

well indicated and preserved, sometimes yielding aesthetic landscapes or geo-

historically relevant places. Often such sites have the potential of economic income in 

the form of ―Geotourism‖, and they may therefore also serve for the purpose of 
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education about environmental protection and nature conservation (Viljoen and 

Reimold, 1999). 

Themes and Background of Geoheritage in Swaziland      

The country`s surface geology is dominated in its western part by rocks of 

Precambrian – mostly Archaean – age, i.e. of rocks that are more than 2.5 Ga old, 

whereas outcropping rocks in the east are of sedimentary and volcanic origin of 

younger Palaeozoic (= Karoo) age. There is a gap in the stratigraphic record ranging 

from at least Jurassic to Cenozoic times. The predominant rock types in the west are 

of metamorphic origin (mostly gneisses), but sometimes igneous and sedimentary 

rocks appear also on the surface. Geosites with pure and entirely geological 

background are comparatively few and rare in Swaziland.    

Swaziland is embedded in south-eastern Africa`s landscape, which comprises a 

narrow coastal plain, separated from a plateau by a horseshoe-shaped escarpment. 

The drainage network of southern Africa is characterized by three divides, broadly 

parallel to the coastline. The drainage divides have been interpreted as axes of 

epeirogenic uplifts. The ages of these uplifts, which young from the margin to the 

interior, correlate with spreading regimes in the oceanic ridges surrounding southern 

Africa, suggesting an origin from stresses related to plate motion. Successive uplifts 

were focused along these axes, which initiated cyclic episodes of denudation, to be 

coeval with erosion surfaces recognized elsewhere in Africa. There are numerous 

specific landscapes in Swaziland that can be designated to episodes of these 

processes and may therefore represent geosites as overviewed in the following 

paragraph (Schlüter, 2008, 2010). 

The mountainous Highveld of Swaziland is characterized by steep slopes with 

an average gradient of 17 %. Due to heavy – often human-caused – erosion in the 

past, the hilly areas are now dominated by rock outcrops and stony ground. Most 

streams there are perennial and the riverbeds are generally stony as a consequence of 

the floods of the rainy seasons. The natural vegetation of the Highveld consists of 

short grassland covered by bushes and small trees interspersed with rock-outcrops. 

Wet grassland systems and spots of temperate forests can also be found, mostly in the 

valleys. The land has been inhabited for a long time, implying that the present 

vegetation is a consequence of earlier land use (with long-term grazing and fire 

periods). The Middleveld comprises rocks hills with granite outcrops, rounded ridges 

and hills with frequent valley slopes. The riverbeds generally consist of pebbles, 

gravel and sand. The vegetation is a mixture of temperate and tropical elements. In 

the Lowveld, topographic features are made of rounded ridges with gentle slopes. 

Around the rivers, narrow terraces composed of river alluvium occur frequently. The 

riverbeds mainly contain sand, but patches of gravel, pebbles and hard rock also 

exist. Originally the natural Lowveld vegetation consisted of woodland, dominated 

by large trees, but has now largely been deforested.    

Archaeology is often synonymously used and understood as the term 

prehistory, which literally means the history of peoples whose cultures are lacking 

written documents. But in a western sense archaeology includes also many cultures 

that have invented some kind of hieroglyphs to be deciphered later and thus telling 



ISSN 2312-8348  Баишев Университетінің Хабаршысы   №2(64) 2019 
 

- 139 - 
 

the history of these cultures. We are here however only dealing with human records 

that are left without any written documentation, and whose evidence is largely based 

on the geo-environmental context in which these sites were preserved.   

On the basis now available, the archaeological or prehistoric record of Swaziland 

may possibly go deep into the early Pleistocene, i.e. about 2 to 1.5 Ma ago. Isolated 

artefacts of a probable Oldowan stone tool industry were found among high-level 

Pleistocene river gravels (Price Williams, 1980; Watson and Price Williams, 1985), 

which almost exclusively consist of quartzite and contain numerous crudely 

manufactured unifacial and bifacial chopping tools. No exact dating of this surface 

material is possible, but in analogy with the southern and east African dating of the 

Developed Oldowan artefacts an age of at least 1.5 Ma can be postulated. The more 

advanced Acheulean handaxe culture lasted from about 1.5 to 0.5 Ma and is 

characterized by better manufactured cleavers and choppers, which are found 

throughout northern Europe, western Asia, India, Indonesia, and also in large 

quantities in southern and East Africa. In Swaziland Acheulean stone age sites occur 

for instance along the river terraces of the Komati valley, where sometimes large 

handaxes and cleavers were found (Masson, 2011). Apart from these remains also 

rock painting sites represent valuable geosites, which were used by human ancestors 

as shelter and for ritual purposes. The latter sites are sometimes also under threat of 

human-caused pollution and vandalism.        

Another example of geosites represent former mining sites, which for instance 

in South Africa have already lost their original industrial function, but are currently 

turning to tourism for heritage preservation, regional revitalization and wider 

education. This in turn may serve for economic development of the surrounding 

communities. Swaziland was in its near past a substantial producer of asbestos, iron 

ore, gold and tin, but currently (2017) the mining industry accounts altogether for less 

than 2 % of the Gross Domestic Product (GDP). Therefore most of the old mining 

sites were abandoned, but are now often used as waste dump sites, thus being an eye 

sore in the larger landscape and contributing to environmental pollution. An 

alternative use in the context of geoheritage conservation seems often possible.  

This magnificent gorge lies west of the small town of Nhlangano off the tarmac 

road to the Mahamba border point with South Africa. A few kilometres before the 

border gate turn right and pass the Gothic style Methodist church, which was built in 

1912 and is the country`s oldest intact place of Christian worship. It has been 

thoughtfully restored and preserved over recent years, with a display board outlining 

the establishment and development of Christianity in Swaziland. The stony material 

used for building of the church comes largely from sandstone of Karoo age 

outcropping not far away in the west and south of the Mahamba gorge. The gorge 

itself is cutting through Mesoarchaean quartzites of the Mozaan Group, which is part 

of the Pongola Supergroup leaving behind an impressive landscape where hiking is 

possible along a marked footpath with breathtaking views of the scenery. 

Just 10 km east of Mbabane, the capital city of Swaziland, this large, rather 

homogeneous porphyritic granite monolith of probably monzogranitic to 

granodioritic composition is exposed. On the geological overview map of Swaziland 
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this monolith is forming part of the Mbabane Pluton. The pluton or batholith formed 

deep in the Earth´s crust during Neoarchean times, some 2.6-2.7 Ga ago, as 

evidenced by radiometric age determination, and was later exposed to the surface due 

to tectonic forces. Now it reaches an altitude of 1488 m a.s.l. In Swaziland it is 

assumed that the Sibebe dome after Ayers in Australia is the second largest in the 

world, which is debatable, but surely it is one of the biggest granitic monoliths at 

least in Africa. From top of the Sibebe rock a nice stunning, panoramic view is 

guaranteed. Hiking tours are periodically organized by the Natural History Society of 

Swaziland. Rather small but beautiful rapid falls appear at the foothill of Eagles Rock 

cutting through the Sibebe porphyritic granite. And not to forget: The most famous 

beer brand of Swaziland is named after the Sibebe rock.        

 Conclusion  

From the examples of geosites in Swaziland here presented it can be concluded 

that a sustainable geotourism approach implies that the natural, cultural and other 

recourses of tourism in Swaziland should be conserved for continuous use in the 

future, sometimes already currently bringing benefits to people in the surrounding 

communities. This approach is very important because development in geotourism 

depends largely on attractions and activities related to the natural environment, but 

often to a lesser extent on the historic heritage and cultural patterns of the area 

(Schutte, 2009). When the original georesources are destroyed or degraded, then the 

geotouristic destinations will not more attract tourists. As here exemplarily indicated, 

some of the Swazi destinations are already under threat of vandalism, pollution or 

congestion. The majority of geotourists seek destinations that have a high level of 

environmental quality simply because they like visiting places that are attractive, 

clean and neither polluted nor congested. Additionally, one of the most important 

benefits of geotourism is that, if the respective areas are properly developed and 

based on the concept of sustainability, geotourism can greatly help to justify and pay 

for conservation of this area’s natural and cultural resources (Reimold et al., 2006).          
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Bulembu, the Czech team of speleologists, Dr. Jiri Bruthans, Dr. Michal Filippi, 

Jaroslav Rihosek and Martin Slavik, who provided photographs and information of 

the Gobholo Cave, and Dr. Elisabeth Linnebuhr, Mbabane, who has shown us the 

rock art paintings at the Hhloshini Shelter. 
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ГЕОНАСЛЕДИЕ  И ГЕООБЪЕКТЫ В СВАЗИЛЕНДЕ – ОХРАНА И 

СОХРАНЕНИЕ СТАТУСА 

 

Аннотация 

Несмотря на то, что Королевство Свазиленд является одной из самых 

маленьких стран в Африке, оно характеризуется множеством мест, которые в 

силу своей геонаучной значимости можно назвать геообъектами, и которые 

здесь кратко рассматриваются. Их географическое наследие включает в себя 

темы, в которых иногда используются разные научные подходы, но все они 

включены в одну геосреду. В Свазиленде есть замечательные пейзажи, такие 

как ущелье Махамба и монолит Сибебе, в нем представлены одна из 

крупнейших в гранитных пещерах (Гобхоло) и, возможно, самые старые 

датированные скалы в Африке (гнейсы Пиггс-Пик), а также красивые и научно 

значимые места наскальной живописи. (Nsangwini, Sandlane и Hholoshini) и три 

заброшенные шахты в Forbes, Ngwenya и Bulembu, причем три последних 

внесли значительный вклад в развитие инфраструктуры страны. 

Геотуристическая ценность соответствующих участков оценивается и 

комментируется, и предполагается, что в будущем эти и другие, еще не 

отмеченные здесь геосайты, могут способствовать процессам получения дохода 

для страны и местных сообществ. 

Ключевые слова: геонаследие, геобъектілер, геология, геоморфология, 

археология, горное дело, геотуризм. 
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СВАЗИЛЕНДТЕГІ  ГЕОСФЕРА ЖӘНЕ ГЕОБЪЕКТІЛЕР-

СТАТУСТЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ САҚТАУ 

 

Аннотация 

Свазиленд Корольдігі Африкадағы ең кішкентай елдердің бірі болып 

табылғанына қарамастан, ол ӛзінің геон ғылыми маңызына байланысты 

геозиттер деп атауға болатын және мҧнда қысқаша қарастырылатын кӛптеген 
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жерлермен сипатталады.  Олардың географиялық мҧрасы кейде әртҥрлі ғылыми 

тәсілдер қолданылатын тақырыптарды қамтиды,бірақ олардың барлығы бір гео-

ортаға енгізілген. Свазилендте Махамбет шатқалы мен сибебе монолиті сияқты 

тамаша пейзаждар бар, онда гранит ҥңгірлеріндегі ең ірілерінің бірі (Гобхоло) 

және Африкадағы ең ескі жартастар (Пиггс-Пик гнейстері), сондай-ақ жартас 

кескіндемесінің әдемі және ғылыми маңызды орындары бар. (Nsangwini, 

Sandlane және Hholoshini) және Forbes, Ngwenya және Bulembu-дегі ҥш 

қараусыз қалған шахталар, сондай-ақ соңғы ҥш ел инфрақҧрылымын дамытуға 

елеулі ҥлес қосты. Тиісті учаскелердің геотуристік қҧндылығы бағаланады 

және тҥсініктеме беріледі, және болашақта осы және басқа да, мҧнда әлі 

белгіленбеген геосайттар ел мен жергілікті қоғамдастықтар ҥшін табыс алу 

процестеріне ықпал етуі мҥмкін деп болжанады. 

Кілт сӛздер: геосфера, геобъектілер, геология, геоморфология, 

археология, тау-кен ісі, геотуризм. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРМОДАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗА 

 

Аннотация 

        Более широко применяется трейлера-поезда для развитие быстрых 

результатов на железнодорожных бимодальных систем транспортировки. 

Стоимость трафика многократно снижается, в частности, переменные затраты. 

С другой стороны, загрязнение окружающей среды от выхлопных газов, также 

уменьшается. Поэтому, грузовой транспорт должен быть использован 

преобладающе, который будет характеризоваться быстрым электропоездов, 

производящих меньше шума, при меньших затратах и с чистой окружающей 

средой. 

Ключевые слова: транспортные средства, бимодальная система, 

транспорт, мультимодальные перевозки. 

 

         1.  В европейских странах новая технология комбинированных 

автомобильно-железнодорожных перевозок в настоящее время используется 

уже в течение нескольких лет. Увеличение автомобильного грузового 

транспорта под угрозу окружающую среду выхлопными газами автомобилей. 

Таким образом, новые решения в настоящее время изыскиваются и один из них 

является комбинированным дорожно-железнодорожного транспорта. Наряду с 

этими двумя видами транспорта, а также водный транспорт может быть 
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включена, если это географически подходит. Идея заключается в том, чтобы 

разработать такой автомобиль, который будет работать как на дороге, так и на 

рельсах при минимальных затратах и расходах. Такие транспортные средства, 

которые могли бы работать в этих условиях, были названы Road-trailer и могут 

быть легко включены в качестве отдельных поставок в течение составе 

грузового поезда и пассажирского поезда, но они также могут образовывать 

отдельный поезд, так называемый трейлер -поезд. Этот вид транспорта 

называется бимодальная система, и это означает перевозка грузов на поддонах 

или контейнерах, погруженных на дорожно-железнодорожных транспортных 

средств и с использованием сменных тележками или соответствующим 

оборудованием. 

            2. Бимодальная система 

        В отличие от обычных дорожно-железнодорожных систем, бимодальная 

транспортная технология имеет определенные преимущества благодаря 

простоте перехода от дороги к железной дороге и наоборот, без необходимости 

каких-либо специальных манипуляций и обработки сконструированных 

терминалов. В большинстве второстепенных железнодорожных вокзалах есть 

проложенные части дорожек, а также дополнительные дорожки, которые 

обеспечивают необходимое пространство для работы с манипуляциями с 

автомобильного транспорта на железной дороге, и наоборот. 

       Первая технология, разработанная в США, а также последующие два, 

начали с применением двухрежимного «roadrailer» т.е. дорожно-

железнодорожных грузов полуприцепами представлен как Mark IV. Вторая 

технология была разработана в трейлере TRAIN TIGER RAIL`S 

(Великобритания) и имел в виду применение дорожных прицепов, оснащенный 

некоторыми подкреплениями для поддержки железнодорожных тележек - 

узлов. Они соединены специальными спиральными фиксирующих устройств. 

Они могут быть интегрированы в поезде по отдельности или в группе. 

Скорость перевозки до 120 км / ч. Переход от одного вида транспорта на другой 

занимает около пяти минут, и никакое специальное погрузочно-разгрузочное 

оборудование не требуется. На рисунке 1 показана автоприцеп -поезд- 

процедуры бимодальной системы. Обработка осуществляется посредством 

направления по специальным полозья тележки. 
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Рисунок 1. Аавтоприцеп -поезд- процедуры бимодальной системы 

 

         Технические характеристики прицепа поезда являются, длина 12000 мм, 

ширина 2430 мм и высота 2219 мм. Объем 65,78 м3, тарные 9 тонн. Тройной 

мост механизм прицепа поднимается при транспортировке по железной дороге 

с помощью гидравлики и опускают при транспортировке по железной дороге с 

помощью гидравлики и опускают при транспортировке автомобильным 

транспортом. Интеграция производителей, а также перевозчиков в проект 

транспортных технологий бимодального привело к различным моделям и 

типам полуприцепов. Таким образом, была разработана бимодальный 

процедура в США называется Mark V и в Великобритании трейлер Поезд .В 

морском транспорте бимодальная технология была применена в полном объеме 

контейнерных судов. Этот тип кораблей полностью заменены гавани заводы и 

погрузочно-разгрузочное оборудование. Бимодальная система, как часть 

интегральной и мультимодальных перевозок, играет важную роль в 

транспортной системе, подсоединив менее развитые регионы. 

          Мультимодальные перевозки подразумевает перевозку уникального 

транспортного узла, образованного несколькими видами транспорта, 

дорожного транспортного средства, железнодорожного транспортного 

средства, судна или самолета с возможностью одного транспортного средства 

вместе с грузом становится объектом перевозки на большом транспортном 

средстве (контрейлерные).Бимодальное транспортное средство перевозки 

грузов на поддонах или контейнеров, погруженных на дороге - 

железнодорожное транспортное средство или судно, которые не зависят от 

объектов погрузочно-разгрузочных работ. В новой транспортной дорожно- 
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железной дороги, расходы должны быть рассмотрены, но в то же время 

текущие и новые способы транспортировки необходимо сравнить. Сравнение 

показывает, эффективное улучшение в области промышленного производства, 

так как она позволяет: 

а) сокращение инвестиционных затрат, поскольку затраты на бимодального 

единицы являются приблизительно 23% ниже "карман вагон", который 

считается изолированным, даже на 40% ниже, чем стоимость обычного 

комбинационного "карманный вагон" + полуприцепа; 

б) снижение по крайней мере 40% от общей собственной массы 

железнодорожного и дорожного транспортного средства, когда перемещаемого 

вдоль дорожек; 

в) снижение примерно на 30% от расходов на обработку без каких-либо 

значительных инвестиций в оборудование терминала; 

г) избегать риска инвестиций в железнодорожной части комбинации 

транспортировки становятся устаревшими из-за развития в отношении 

размеров дорожное транспортное средство, так как узлы оси новой системы 

принимают полуприцепы различной длины без каких-либо проблем; 

д) меньшее количество персонала, поскольку один вагон обслуживается двумя 

людьми, по сравнению с оговоренного числа водителей в дорожном движении; 

е) уменьшение загрязнения выхлопных газов транспортными средствами, что 

очень важно сегодня в отношении охраны окружающей среды в Европе и в 

мире, посредством использования электрической железной дороги. 

         3. Возможности и недостатки двухрежимного технологии 

        Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что бимодальное 

технологии могут быть использованы исключительно на больших расстояниях, 

независимо от прямого подключения к дороге и интеграции в 

железнодорожной системе в течение 5 минут. Преимущество автомобильного 

транспорта на короткие расстояния не могут быть компенсированы любым 

мультимодальной транспортной технологии. Бимодальный транспорт 

используется на больших расстояниях будучи включенным, по возможности, в 

прямых отношениях поездов в составе единой композиции. Использование 

двухрежимных транспортных средств представляет на самом деле расширение 

услуг развитых железных дорог в мире, а также новые возможности для менее 

развитых стран, которые не имеют адекватных железнодорожно-дорожных 

терминалов для внедрения новых технологий.Преимущество бимодальных 

перевозок связан с регионами, которые необходимы для доставки массовых 

грузов и что очень часто недостаточно развиты.Технология контрейлерных, как 

дорожно-железной дороги один, ближайший к бимодальной технологии. При 

изучении итальянских железных дорог, то очевидно, что threshord 

экономической эффективности лежит на расстоянии между 800-915 км. 

Экономика и прибыльных перевозок Контрейлерных, а также бимодального 

транспорта зависит от того, является ли конечный пункт назначения груза 

вблизи железной дороги, то порог рентабельности составляет около 800 км за 

28 тонн грузов и 850 км для 24 тонн грузов , в случае отдаленного 
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автомобильного транспорта, от погрузки и разгрузки объекта, порог 

рентабельности находится в пределах 915 - 1000 км и варьируется от 7-17% за 

тонн грузов, т.е. от 1-9% за 24 тонн грузов. очевидно, что существуют реальные 

возможности по внедрению бимодальных перевозок, в отношении 

определенных методов контрейлерных перевозок, требующих сократить 

расходы, но только в случае транспортировки на большие расстояния. Одной из 

причин для использования этой технологии может быть также защита 

окружающей среды. 

Вывод 

        Бимодальная система имеет свое будущее в Казахстане, потому что в 

Европе и США новых технологий и видов оборудования для упрощения 

операций перехода от дороги к железной дороге и наоборот, уже 

разрабатываются. Это необходимо указывать в сравнение обычной дороги, 

железная дорога и дорога - железная дорога (контрейлерных) перевозок, что 

приведет к финансовой и эксплуатации оптимальных и расстояний, на которых 

некоторые методы обеспечивают преимущества по сравнению с 

традиционными автодорожных и железнодорожных технологий. С 

экологически точки зрения, это является удовлетворительным видом 

транспорта. Грузовые перевозки должны осуществляться почти в полном 

объеме высокоскоростных поездов при более длительных отношений. Там 

должно быть взаимное отношение между потоком товаров и информации. 
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        Темір жолда бимодальдық тасымалдау жҥйелерінің жылдам тасымалдау 

ҥшін нәтижелерді дамыту ҥшін трейлер-поездар кеңінен қолданылады. Трафик 

қҧны бірнеше рет тӛмендейді, атап айтқанда ауыспалы шығындар. Екінші 

жағынан, пайдаланылған газдардан қоршаған ортаның ластануы да азаяды. 

Сондықтан, жҥк кӛлігі басым пайдаланылуы тиіс, ол аз шығынмен және таза 

қоршаған ортамен шу шығаратын жылдам электр поездарының сипатталатын 

болады. 

Кілт сӛздер: кӛлік құралдары, биомодаль жүйесі, кӛлік, мультимодальді 

тасымалдау. 
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USE OF INTERMODAL CARGO TRANSPORTATION SYSTEM 

 

Annotation 

        The development of fast railway results in an increased application of trailer 

train bimodal system transportation. The traffic costs are multiply reduced, 

particularly the variable costs. On the other hand, the environmental pollution from 

exhaust gases also reduced. Therefore,cargo transport should be preponderantly used 

which would be characterized by fast electric trains producing less noise, at lower 

costs and with clean environment. 

Key words: transport, bimodal system, means of transport, multimodal 

transportation 
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В один номер принимаются не более 2 статей одного автора. В 

редакцию необходимо представить электронную версию статьи в полном 
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