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Абай атындағы ҚазҰПУ  

Ғылыми жетекші: МАХМЕТОВА А.А., PHD, аға оқытушы 

Алматы қаласы 

 

Аннотация: Бұл мақала көру қабілеті зақымдалған бастауыш мектеп 

оқушыларының эмоционалды интеллектісін дамыту жолдары мен шарттарын 

қамтиды.Мақалада ұсынылған формалар мен әдістерді жан-жақты қолдану балаға өзіне 

деген сенімділікті арттыруға, жағымды эмоционалды тәжірибе алуға, сындарлы қарым-

қатынас дағдыларын және мінез-құлық пен өз сезімдері мен эмоцияларын білдірудің 

тиімді модельдерін үйренуге, сұхбаттасушының көңіл-күйін түсінуге, өзін-өзі реттеудің 

қарапайым дағдыларын игеруге және құрдастарымен және ересектермен сенімді қарым-

қатынас.көмектеседі 

Кілт сөздер: көру қабілеті зақымдалған балалар, АКТ, математикалық түсінікті 

қалыптастыру. 

Эмоционалды интеллект-бұл эмоцияларды саралау және түсіну,өздерінің 

эмоционалды күйлерін және қарым-қатынаста серіктестерінің эмоцияларын басқару 

қабілетін біріктіретін құбылыс. 

Көру адамның әлемді қабылдау процесінде жетекші рөл атқарады және бұл  

баланың эмоционалды ерік-жігерінің қалыптасуына, сондай-ақ эмоционалды 

интеллектке әсер етеді. Көру қабілетінің төмендеуінде бала эмоционалды көріністерді 

жақсы ажырата алмайды, әңгімелесушінің қимылдарына, пантомимикаға және 

мимикалық экспрессивтілікке назар аудара алмайды. Бұл көру қабілеті бұзылған 

балалардың өздерінің эмоцияларын  және басқалардың эмоционалды жағдайларын тани 

алмауына әкеледі, сонымен қатар эмоционалды көріністерін бақылай алмайды және 

басқалардың эмоцияларына еліктемейді.  

Ойын барлық баланың жетекші әрекет саласы болып табылады. Ойынның 

дамытушы қабілеттері шексіз болғандықтан, оны көру қабілеті бұзылған  балалардың 

эмоционалды интеллектісін дамыту үшін қолдану тиімді нәтиже көрсетеді. 

Адам өмірі әр түрлі оқиғаларға, заттарға толы және кез-келген құбылыс адамға 

белгілі бір әсер етеді. Адамдар объективті және субъективті шындықты түсініп қана 

қоймайды, сонымен қатар кез-келген объектілерді, оқиғаларды, басқа адамдарды, 

олардың даралығын және жеке адамның іс-әрекетінің барлық көріністерін қабылдайды. 
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Эмоционалды интеллект мәселесі шетелдік психологияда кең ауқымда зерттеле 

бастады. Эмоционалды интеллектті дамыту идеясы г. Эйзенк, Д. Гилфорд, Э. Торндик 

жасаған әлеуметтік интеллект ұғымынан пайда болды. 

Балалардың өз ағзаларын және қоршаған әлемді танып-білуімен қатар олар 

өздерінің ішкі әлемін де зерттей білуі қажет. Баланың логикалық ойлауы мен таным 

көкжиегін жетілдіріп ғана қою оның өміріндегі болашақ жетістіктерінің кепілі бола 

алмайды. Эмоционалды интеллектті дамыту үшін бала келесі қабілеттерді игеруі керек: 

• өз эмоцияларына саналы түрде әсер ету қабілеті; 

• өз сезімдерін "шектен шығып кетпеу"үшін басқара білу; 

• өз сезімдерін түсіне алу және оларды сол қалпында қабылдау (оларды 

мойындау); 

• өз эмоцияларыңызды өз пайдаңызға және 

• айналадағыларға пайдалану мүмкіндігі ; 

• басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас жасай білу, олармен ортақ 

байланыс нүктелерін табу; 

• өзгелердің сезімдерін тану және мойындау, өзін басқа адамның орнына қоя 

білу, оған жанашырлық таныту.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың эмоциялары мен сезімдерінің дамуы 

бірқатар жағдайларға байланысты: 

Құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынас.Басқа адамдармен қарым – 

қатынасқа түсу, олардың іс-әрекеттері мектеп жасына дейінгі баланың сезімдерінің 

маңызды көзі болып табылады: қуаныш, нәзіктік, жанашырлық, ашу-ыза және басқа да 

сезімдер. Отбасындағы достық қарым-қатынас та өте маңызды рөл атқарады. 

         Арнайы ұйымдастырылған қызмет.Мысалы, музыкалық сабақтар барысында 

балалар музыканы қабылдаумен байланысты белгілі бір сезімдерді сезінуге үйренеді. 

Ойын қызметі. Бұл эмоциялар мен сезімдердің қарқынды дамуы үшін негізгі 

қызмет. 

Бірлескен ұйымдастырылған еңбек қызметі (ауланы , топтық бөлмені тазарту) 

мектеп жасына дейінгі балалар тобының эмоционалды бірлігі дамиды. 

Балалардағы мінез-құлық бұзылулары мен эмоцияларын түзетудің негізгі 

стратегиялары: 

Адамгершілік сезімдерді ынталандыру стратегиясы 

Бұл эмпатия, жанашырлық, көмек және қамқорлық; баланың тәртібі немесе 

жағдайына көңіл бөлу . 

Саналылық стратегиясы 

Бұл ересек адамның балаға түсіндіруі және баланың тәртібінің, мінез-құлығының 

себептерін оның жақын немесе алыс салдарын түсінуі. Бұл баланың ересек адаммен 

сөйлесу барысында болады. Ересек адам болған жағдайға бағалау қатынасын 

білдірместен, басқа біреудің жағдайына назар аударуға, оны түсінуге тырысады. 

Жағдайға бағдарлау стратегиясы 

Бұл көңіл аудару және жағдайларды тану, басқа адамдардың және өздерінің 

эмоцияларын оқу. 

Жағдайға жауап қайтару (реакция) стратегиясы 

Бұл теріс эмоцияларды сөз арқылы, физикалық әрекет арқылы білдіруді жеңілдету. 

Ересек адамның мақсаты-баланың   жағымсыз сезімдеріне "осында және қазір"жауап 

беруі және баланың біршама жеңілдік сезінуі. Стратегия стресстік жағдайларды 

модельдеумен байланысты. 

Баланы басқа күйге ауыстыру стратегиясы 

Бұл әдеттен тыс, күтпеген әрекеттер арқылы жағдайдың тез өзгеруі. Ересек адам 

балада таң қалу сезімін оятады(инсайт). Ересектер жаңа , ерекше, күтпеген әрекеттер мен 
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мінез-құлықтарды баланы басқа күйге немесе мінез-құлыққа ауыстыру құралы ретінде 

пайдаланады. 

Отандық педагогика мен психологияда жетекші іс-шаралар туралы жалпы 

қабылданған теория  бойынша мектеп жасына дейінгі баланың жетекші қызметі ретінде 

ойын эмоционалды зияткерлікті қалыптастырудың негізгі әдісі болып табылады. Ойын 
жаттығулары арқылы балалар білім алады, өздерінің және басқалардың эмоцияларын 

түсінуге және түсіндіруге үйренеді. Ойын әдістерінен басқа, эмоционалды интеллект 

компоненттерін қалыптастыру арнайы таңдалған балалар әдебиетін, этикалық 

әңгімелерді, үздіксіз білім беру іс-әрекеттерін оқу және талқылау, сондай-ақ 

технологиялық әдістер арқылы жүзеге асырылады. 

А.В. Игнатьева көру қабілетінің бұзылуы сенсорлық білім саласына және 

балалардағы психикалық қасиеттердің (қабылдау, бейнелеу, ойлау) көрінуіне әсер етеді 

, осылайша олардың эмоционалды саласын тарылтатынын атап өтті . Бұл жағдайда бала 

өз сезімдерін ашық білдіре ме, әлде "өзіне енеді" ме, жасырын тілектері бар ма сол 

маңызды. 

Эмоционалды интеллектті дамыту үшін балалармен мақсатты жүйелі жұмыс 

жасауда К.Изардтың негізгі эмоцияларға негізделген жіктемесі ең қолайлы болып 

табылады: қызығушылық, қуаныш, таңдану, қайғы, ашу, жиіркеніш, жеккөрушілік, 

қорқыныш, ұят, кінә. Қалған эмоциялар, осы классификацияға сәйкес, туынды болып 

табылады. Сондықтан түзету жұмыстарына негізгі эмоцияларды дамытуға арналған 

ойындар мен жаттығулар кіруі керек: "Мен қуанамын,егер..."; "Айна", "Ашудан арыл", 

"Эмоциялар текшесі", "Эмоцияны тап", "Вулкан", "Мен істей аламын" және 

эмоционалды жағдайларды көрсетуге арналған этюдтер және т. б. 

Л.И. Плаксина мектеп жасына дейінгі балалардағы әлемді қабылдау процесі 

ересектердің қатысуымен ғана мақсатты түрде қалыптаса бастайтынын атап өтті. 

Баланың үлкендердің мінез-құлқына еліктеуі жоғары моральдық, зияткерлік және 

эстетикалық сезімдерді қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. 

И.В. Ковалец ойындардың, сабақтардың мазмұнын балалардың күнделікті 

тәжірибесімен және олармен таныс жағдайлармен біріктіруге тырысу, өткен материалды 

бекіту үшін жаңа формаларды іздеу, тосынсыйлар туралы ойлану, сабақтарға кішігірім 

сергіту үзілістерін қосу маңызды екендігін атап өтті. 

Г. А. Бордовский, Н. В. Гороховская атап өткендей, балаларға достықтың қарым-

қатынас қуанышын беретінін түсінуге көмектесу керек және бұл қуанышты басқа адамға 

жеткізе білулері керек: мерекемен немесе туған күнімен уақытында құттықтау, басқа 

адамға сыйлық жасау және беру немесе жақсы сөздер айтып көңіл білдіру. 

А.В. Игнатьевтің айтуынша мұғалімдер көру қабілеті бұзылған кейбір балалар 

заттардың түс пен оның күйін нақты ажырата алмайтынын ескеруі керек. Сондықтан 

сыныпта және сабақтан тыс жеке жұмыста балаға әр түрлі эмоцияларды білуге, өз және 

басқа адамдардың сезімдерін түсінуге және білдіруге үйренуге көмектесетін арнайы 

ойын жаттығуларын қолдану керек. Мысалы: "Жануарлардың бейнесімен ойнау", 

"Пиктограммалармен ойнау", "Сиқырлы дорба" және т. б. 

Осындай қызықты және тиімді технологиялар мен әдістерге толығырақ 

тоқталайық: 

- Корнельдің рефлексивті шеңбер технологиясы. Оны Н. А.Матвиенко егжей-

тегжейлі сипаттайды. Технология балалар ұжымын біріктіруге, бір-бірін тыңдау және 

түсіну қабілетін қалыптастыруға, өз сезімдері мен тәжірибелерін білдіру қабілетін, 

талдау және қорытынды жасау қабілетін дамытуға бағытталған. 

- Кинезитерапия - сабаққа психоэмоционалды стрессті жеңілдетуге көмектесетін, 
релаксацияны, эмоционалды жағдайларды реттеуді, мотор саласын түзетуді қамтамасыз 

ететін түрлі жаттығулар кіреді. Сабақтың тақырыптары: "Көк құспен саяхат"," Теңіз 

патшасында қонақта"," Жәндіктер балы " және т. б. 
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- Тас терапиясы - бұл баланың эмоционалды саласына психотерапиялық әсер 

етудің қол жетімді және тиімді әдісі. Бұл  өз сезімдерін жеткізуге, жағымды эмоцияларды 

дамытуға үйренуге мүмкіндік береді. Тастармен жұмыс жасау барысында балалар еріксіз 

өз сезімдері мен эмоцияларын білдіруге мүмкіндік алады. 

- Символдық-белгілік кодтау және декодтау (эмоциялар бейнеленген 

пиктограммалар, қимылдар-белгілер, мысалы, "мені түсін" ойынын өткізу кезінде, 

символдар және т. б. 

- Әлеуметтік бағытталған ойындар. 

- Драматизация –ойындар. 
- Аяқталмаған сөйлемдер "Бірге көңілді". 
- Әңгімелер мен ертегілерді құрастыру. 

- Ертегі терапиясы 

- Психогимнастикалық   жаттығулар   баланың   танымдық  және эмоционалды - 
жеке саласының психикасының әртүрлі аспектілерін дамытуға және түзетуге 

бағытталған мектеп жасына дейінгі балалардың эмоционалды интеллектісін дамытудың 

тиімді құралдарының бірі болып табылады, балаларға құрдастарымен қарым-қатынас 

жасауға, өз сезімдерін көрсетуге және басқалардың сезімдерін түсінуге көмектеседі. 

- Экспрессивті этюд. Бұл баланың басқа адамдардың эмоцияларын түсіну қабілетін 
және жеке экспрессивті құралдарды белсенді қолдана отырып, өз эмоцияларын басқару 

қабілетін дамытуға бағытталған психогимнастиканың бір түрі. Мұғалім оқушыларға 

бұрылып, оқылған шығарманың қандай да бір кейіпкерін дене қимылымен бейнелеуді 

сұрайды: ол қалай айтады, қалай әрекет етеді, белгілі бір жағдайда не сезінеді. 
Осылайша, мұғалім экспрессия құралдарының дамуына жағдай жасайды: мимика, 

пантомимика, ым-ишара және интонация. Балалардың бір бөлігі көрсетеді, басқалары 

қарайды. Осы тәсілдің арқасында бақылаушы балалар экспрессивті бейнелі қабылдауын 

кеңейтеді, басқа адамдардың эмоцияларын олардың экспрессивті бейнесінен түсіне 

білуін байытады. 

Сонымен қатар, балаларға арналған EQ дамыту әдістері бар: эмоциялар қорабы, 

бақыт банкі, эмоциялар тілі, эмоционалды фотоальбом – саяхат, эмоциялар компасы 

және т. б. 

Л.И. Солнцева атап өткендей бала өмір процесінде игеретін және оны өмірлік 

тәжірибе ретінде қабылданатын және ұзақ мерзімде есте сақтайтын сезімдер мен әр түрлі 

әсерлер жүйесінің арқасында бала жеке тұлғалық бағдарлануға, әр түрлі нақты 

әрекеттерге қызығушылық танытуға, бейімділуге  қабілетті болады. Осылайша, балада 
когнитивтік саланы да, эмоциялар мен іс-әрекеттер саласын да қамтитын бірыңғай жеке 

психологиялық жүйе қалыптасады, соның арқасында ол қоршаған ортаның дұрыс емес  

әсерден аулақ болады және өзінің  өзіндік саналы мінез-құлық жолын жасайды. 

Көру қабілеті бұзылған балалардың эмоционалды интеллектінің даму 

ерекшеліктерін түсіну және ескеру тифлопедагогтарға, арнайы педагогтарға , сондай-ақ 

ата-аналарға көру қабілеті бұзылған баланың эмоционалды интеллектінің дамуындағы 

жағымсыз көріністерді болдырмауға немесе түзетуге мүмкіндік беретін тиісті әдістер 

мен әдістерді таңдауға көмектеседі. 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

 

1.Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4–6 лет / И. А. Пазухина. – Санкт-Петербург : ДЕТСВО-ПРЕСС, 2004. – 

272 с. 

2.Игнатьева, А. В. Эмоциональная сфера детей с нарушениями зрения / А. В. 

Игнатьева // Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: Материалы Международной научно-практической 
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конференции (24–25 мая 2012 года, г. Уфа). – Уфа : Издательство ИРО РБ, 2012. – С. 

202–204. 

3.Ковалец, И. В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И. В. 

Ковалец. – Москва : Владос, 2013. – 136 c 

4.Матвиенко, Н. А. Методы и технологии формирования эмоционального 

интеллекта детей дошкольного возраста // Вопросы дошкольной педагогики / Н. А. 

Матвиенко. – 2020. – № 1(28). – С. 1–3: [сайт]. – URL: 

https://moluch.ru/th/1/archive/150/4745/ . –  

5. Плаксина, Л. И. Теоретические основы коррекционной работы в детском саду 

для детей с нарушением зрения / Л. И. Плаксина. – Москва : Город, 1998. – 262 с. 

6.Корнилова, И. Г. Коррекция недостатков развития коммуникативных качеств 

старших дошкольников с нарушениями зрения в креативной игре-драматизации // 

Дефектология / И. Г. Корнилова. – 1998. – № 6. – С. 50–58. 

 

 

ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ АГРЕССИЯЛЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАРЫНЫҢ 

СЕБЕПТЕРІ 

МҮСАН А.Э. 

«Педагогика және психология» білім бағдарламасының 2 курс магистранты 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

ғылыми жетекші: п.ғ.к., доцент Ш.С. НАБИДОЛЛИНА 

Орал қаласы 

 

Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2014ж. 17 қаңтарындағы 

«Қазақстандық жол – 2050: Ортақ мақсат, ортақ мүдде, ортақ болашақ» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында: «Ұлт денсаулығы – біздің жетістікті болашағымыздың негізі», деп 

ерекше көрсетілген. Сонымен қатар, білім беру саласындағы басымдықтарды аша келе, 

«жоғары оқу орындар білім беру жұмысымен ғана шектелмеулері керек» [1] деп 

айтылған.  

Болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер қазіргі адамның психикасына 

және оның бейімдік қабілеттеріне жоғары талаптар қояды. Қазіргі кезде Қазақстан 

Республикасында  барлық   психосоматикалық бұзылулар, балалар арасындағы агрессия, 

әр түрлі тәуелділіктердің, сонымен қатар әлеуметтік-мәдени факторлардың салдарынан 

болатын ауыртпалықты күйініштердің (бұқаралық ақпарат құралдарының әсерінен 

пайда болған беймазалық қорқыныштар, ноогендік, мазасыз қынжылулардың және т.б.) 

өсуі байқалады. Осының барлығы жаһандық әлеуметтік-экономикалық және саяси 

дағдарысты оқиғалармен күрделене түседі. Жеткіншектердің арасында құқық 

бұзушылық пен агрессивті мінез-құлықтың кең таралуы жеткіншектердің деликтвентті 

мінез-құлыққа тап болуына да себеп болып отыр [2]. Осыған байланысты қазіргі 

қоғамның ғылымға жүктейтін өзекті сұранысы, тұлғаның және жалпы қоғамның 

психологиялық денсаулық мәселесі болып саналады. Ерекше адами көріністерге назар 

қоюдың сыры осында.  

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде «агрессия» түсінігі артүрлі 

түсіндіріледі. Агрессияны зерттеген көптеген авторлар оған жағымсыз баға беруге 

тырысады. Бірақ агрессияға позитивті зерттеушілер көзқарастар да бар. 

Жеткіншектер ортасында агрессиялық беталыстың өсуі, соңғы жылдары 

жастардың қылмыс істеуі күрт өсіп кетуі, әсіресе жеткіншектердің қылмыс істеуі көбейіп 

кеткен біздің қоғамның өткір әлеуметтік мәселелерінің көрінісі болып табылады. 

https://moluch.ru/th/1/archive/150/4745/
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Тұлғаларға қарсы, артынан ауыр дене жарақаттарын қалдыратын қылмыстар санының 

фактісі алаңдатып отыр. Аяусыз сипатқа ие болған жеткіншектердің топпен төбелесуі 

жағдайлары жиілеп кетті.  

Бұл жағдайларда, жеткіншек жастағы балалардың агрессивті тәртібі мәселесінің 

анализі белсенді болып табылады. Мәселе, біздің елімізде, сонымен қатар, шет елдерде 

көптеген психологиялық жұмыстардың негізі болып табылады.  Агрессия әрқашан 

антигуманизм, күштеу дөрекі күшке табыну бірден теріс бағаланады. Сонымен қатар, 

агрессиялық әрекеттерді жігерлі шабуылшылар ретінде айтатын және оларға оң баға 

беретін жағдайлары да бар. Бұл әдетте спорттық жарыстар кезінде болады: командада 

спорттық «ашу» немесе агрессивтіліктің жоқтығы, маңызды кемшілік ретінде 

бағаланады. Бірақ, «оның агрессия» мамандықтың тар шеңберінде орын алатын ерекше 

жағдай болып табылады. Негізінен агрессия зиянды тәртіп ретінде түсіндіріледі. 

Сонымен бірге «агрессия» түсінігінде формасы және нәтижелері бойынша әртүрлі тәртіп 

көріністері – қатыгез қалжыңдар, өсектер, қастық ойлардан бастап бандитизм мен 

өлтірушілікке дейінгі тәртіптің диструктивті формалары.  

Жеткіншектік шақта «бұзақылық», «төбелескіштік», «ашуланшақтық», 

«қатыгездік» терминдерінде анықталатын күштеу тәртібінің формалары жиі кездеседі. 

Бұл қасиеттердің жиынтығы, әдетте, өз іс-әрекеттеріндегі шамадан тыс прагматизмге 

және мақсатқа жету үшін құралдарды таңдауға, оған шығармашылық көзқарастың 

жетіспеушілігіне, сондай-ақ тұлғааралық қатынастардағы қиындықтар мен 

қақтығыстарға әкеледі, осыған байланысты балалардың агрессивтілігі мәселесі жеке 

тұлғаның агрессивті мінез-құлқының өте өзекті мәселесі болып табылады. Көптеген 

жұмыстар отандық және шетелдік психологияда ғалымдар Г.М.Андреева; 

Т.В.Драгунова, В.И.Желвис, Ф.С.Сафуанов,  Л.М.Семенюк,  Ю.М. Антонян, Е.И. 

Бережкова, И.А.Горький, С.Н. Ениколопов, П.А. Ковалев, Н.Д.Левитов, Н.В.Пинчук, 

А.А. Реан, Т.Г. Румянцева, Т.В. Слотина, С.Л. Соловьева, А.К. Осницкий, И.А. 

Фурманов, Г. П. Ярмоленко, Ammon G., Bandura A., Berkowitz L., Buss A., В. В. 

Лебединский, Л.Н. Винокуров, Н.В. Вострокнутов, В.И. Гарбузов, А.В. Запорожец, А.И. 

Захаров, О.А. Карабанова, В.В. Ковалев, В.В. Лебединский еңбектерінде зерттелген [3].  

Балалардың агрессивтілігі мәселесін қарастыру кезінде оның дамуына әсер ететін 

биологиялық факторларға ерекше назар аударылады. Бұл аспектіні зерттеу Б.Глейзер,  

Е.М.Гаспарова, Н.Д.Левитов, Р.Р.Сирс, Х.Хекхаузен және басқа да биологиялық 

факторлар тек әлеуметтік орта тұрғысынан әрекет етеді. Л.Берковиц көзқарасымен 

бөлісе отырып, жақында агрессивтілік құбылысын тек биологиялық қана емес, сонымен 

бірге әлеуметтік және психологиялық факторлардың әсерінен пайда болатын күрделі 

құбылыс ретінде зерттеу үрдісі байқалды деп санайды. Шетелдік әдебиеттерде Гарбузов 

В.И., Захаров А.И., Реан А.А., Сагатовская Л., Хоментаускас Г.Т., Шилов И.Ю., 

Юстицкис В.В., Эйдемиллер Е.Г., Берковиц Л., Buss A., Bandura А. және т.б. сияқты 

авторлар балаға дөрекі қарым-қатынас, оған қатысты қатыгездік баланың және оның ата-

анасының қарым-қатынасының ықтималдығын арттырады деп айтуға мүмкіндік беретін 

фактілерді сипаттайды. Осылайша егер балалар микросоциумда күшті эмоционалды 

және жеке байланыстарды қалыптастырмаса, онда олар ересектерге де, құрдастарына да 

агрессивті әрекет етуі мүмкін [4]. 

Сонымен қатар, агрессивтілікті нақты мысалдардан ғана емес, сонымен қатар 

ұсынылған бұқаралық ақпарат құралдарынан да білуге болады. Сонымен, Е.И. 

Бережкованың зерттеуінде бұқаралық ақпарат құралдарының әлеуметтік агрессияны 

көрсету кезінде агрессивтілікке әсер ететін маңызды жеке психологиялық 

сипаттамалары ұсынылған фрагменттерге қатысты ой қозғаған болатын. 

Алайда, зерттеу әйелдердің агрессивтілігі жиі кездесетінін көрсетті, сондықтан бұл 

сапа екі жыныстың өкілдерінің мінез-құлқында зерттелуі керек. Алайда, бұл жас 

тобының зерттеулері негізінен батыс зерттеушілері Берковиц Л., Бютнер К., Миллер А., 

Поппер П., И.Раншбург сонымен қатар, психоаналитикалық бағыт тұжырымдамасында 
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кіші мектеп жасы төмен белсенділікпен сипатталатын "жасырын" агрессивтілік деп 

саналады. Сонымен қатар, жоғарыда аталған авторлардың жұмыстарының болуы 

агрессивтіліктің әртүрлі көріністері осы жаста әлі де орын алатындығын көрсетеді. 

Мұның бәрі бастауыш мектеп жасындағы балалардағы агрессия мен агрессивтілікті 

қарастыруды перспективалы етеді. Оқу іс - әрекетінің қолайсыз әсері мектептегі 

бұзылуды дамытудың негізгі факторы ретінде танылады, онда агрессия 

гиперкомпенсация реакциясы ретінде түсініледі, мысалы: Н.Г.Атаянц, Т.А. Артемова, 

М.М. Безруких, Е.И. Бережкова, Е.Ю.Борисов, Т.В.Бурменская,  Н.В. Вострокнутов, Л.А. 

Грищенко, С.П. Ефимова, Н.Н. Заваденко, В.Е. Қаған, О.А. Карабанова, В.В. Ковалев, 

С.А. Косабуцкая, Н.Г. Манелис, Г.Р. Новикова, А.С. Петрухин, А.М. Приходиан, Е.Е. 

Сапогова, Н.Н. Снегинова, В.В. Сорокина, Л.В. Тарабакина, О.А. Таротенко, Т.Ю. 

Успенская, А.Н. Фомичева және т.б. әдебиеттерде агрессивті балалар тұрақты 

академиялық сәтсіздікке ұшырайтын балалар арасында жиі кездесетінін сипаттаған. 

Бірақ агрессивті мінез-құлық пен академиялық проблемалар арасындағы байланыс 

күрделі болып саналады.  Г.С. Абрамова, А.Л. Венгер, В.В. Давыдов, Л.Б. Ительсон, Я.Л. 

Коломенский, В.Я. Ляудис, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин және басқалардың 

еңбектерінде жеткіншектердің агрессиясы баланың өзіне, әлеміне, ол қатысатын іс-

әрекетке қатысты экзистенциалды қатынастарының жаңа жүйесі деп аталады, бұл оның 

мотивациялық-қажеттілік, моральдық-адамгершілік, операциялық және басқа 

салаларының дамуын анықтайды. А.К. Әбілханова - Славская, А.В. Брушлинский, А.А. 

Волочков, М.И. Воловикова және т.б. еңбектерінде бұл жаңа қатынастар жүйесі жетекші 

қызметтегі жеке тұлғаның субъективті белсенділігі тұжырымдамасының мазмұнын 

сипаттайды. Бірақ агрессия мәселелерін зерттеудің көптігіне қарамастан бұл проблема 

өзекті болып қала береді[5].   

Ал психолог зерттеуші А.Ұ.Ескендірова «Түрлі факторларға байланысты 

жеткіншекдерде агрессивтіліктің пайда болуының психологиялық ерекшеліктері» атты 

зерттеуінде агрессивтіліктің пайда болуының себептерінің бірі - отбасында да, мектепте 

де, араласатын ортасында да ынтымақты қарым-қатынас орнатылмауынан 

жеткіншекдерге еріксіз күш қолданып, жазалауынан деп түйіндейді.[3]  Соңғы жылдар 

ішінде педогог пен психологтар диагностика және жеткіншекдердің құқық бұзушылығы 

жайында көптеген зерттеулер жүргізді. Бұған Г.С.Абрамованың, С.А Беличеваның, 

В.М.Бехтеревтың, И.В Дубринованың., В.В.Знакованың, А.Г.Ковалеваның, 

И.С.Конаның, В.Т.Кондрашенконың, А.Е.Личконың, К.К.Платонованың, 

Г.М.Андрееваның, С.В.Еникополовтың, Л.П.Колчинаның, Н.Д.Левитовтың, 

Е.В.Романиннің, С.Е Рощиннің,  Т.Г. Румянцеваның жұмыстары арналған.  

Ал өз елімізде агрессия мәселесін зерттеген ғалымдар: Ақажанова А.Т., 

Ескендірова А.Ұ., Жаманбалаева Ш.Е., Ахтаева Н.С. Әбдіғаппарова А.І., Бекбаева З.Н., 

Айгерім Қарамурзаеваның жұмыстарынан көруге болады.      

Зерттеушілерге ортақ мәселе аспектілері: биологиялық және әлеуметтік агрессия 

детерминанты, оны игеру мен бекітудің механизмі, агрессияның пайда болуын 

анықтайтын шарттар, агрессиялық тәртіптің жыныстық және индивидуалды 

ерекшеліктері, агрессияның алдын алу әдістері. Адам агрессиясына қатысты сұрақтар 

көптеген психологиялық ерттеулерде қамтылған. Қоғамдағы барлық жоғарғы 

концентрацияның және бұл күрделі феноменнің бір мағыналы және адекватты ғылыми 

анықтамасы жоқтығы, маңызды теориялық және тәжірибелік тапсырма, қазіргі заманның 

актуалды мәселесі болып отыр. 

Агрессия сапалы немесе мөлшерлі сипаттамаға ие. Кез келген қасиет тәрізді, ол өз 

кезегінде анықтылықтың әртүрлі сатысына ие: оның мүлдем жоқтығынан дамуына 

шейін. Әрбір тұлға агрессияның нақты бір сатыса ие болу керек. Оның жоқтығы адамды 

белсенді емес, ақпараттың жоқтығына әкеледі. Оның шектен тыс дамуы тұлғанаң барлық 

бейнесін нақтылайды, ол конфликт яғни араздыққа әкеледі. Қолданыста агрессия түсінігі 

«әдейі жауыздасуға» синоним ретінде жүреді. Бірақ  «әдейі жауыздасу» әрекеті 
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дестуктивті болмайды, оны агрессия себептері мен құндыл ықтар жетелейді. Сыртқы 

практикалық әрекеттер ұқсас болғанымен, оның себеп компоненттері қарама – қарсы 

болады. Осыдан барып, агрессия көрінісін екі топқа бөлуге болады: біріншісі - өзін 

бағалау тәрізді, себебі бар агрессия, екіншісі – құралдық, яғни құрал ретінде (екі түрде 

бақылауда болуы және болмауы мүмкін, және эмоционалды уайымдаулармен қатар 

жүреді (ашу, өшпенділік). Психологтарды көбінесе себепті агрессия деструктивті 

тенденция ретінде қызықтыруы тиіс. Осындай деструктивті тенденция дәрежесін 

анықтап алып, ашық себебі бар агрессияны болжауға болады. Осындай диагностикалық 

әдістерінің бірі болып Басс-Дарки сауалнамасы табылады.  А.Басс агрессиялық және 

өшпенділік түсінігін бөліп көрсетті, ал соңғысына мынадай анықтама берді: «жағымсыз 

сезімдерді және адамдар мен оқиғаларды жаман бағалау реакциясы». Агрессия мен 

өшпенділіктің пайда болуын дифференциалдайтын өз сауалнамасын құра отырып, 

А.Басс және А.Дарки келесі реакция түрлерін ерекшелеп, атап кетті: физикалық 

агрессия, жанама, тітіркекену, реніш, күдіктілік, ауызша агрессия, кінәні сезіну[6].  

Алайда, жеткіншектердің агрессиялық мінез-құлықтарын жайындағы бар 

зерттеулерге қарамастан, әдіснамалық, терминологиялық қиындықтар орын 

алғандықтан, оның құрылымы мен мазмұны толық ашылмағандықтан, мәселенің 

әлеуметтік-психологиялық аспектілері жетілдіруді талап етеді. Зерттеулердің талдануы 

жеткіншектердің агрессивтілік мінез-құлық мәселесіне қызығушылықтың бар екендігін 

көрсетті. 

Қорыта айтқанда, агрессия дегеніміз қоғамдағы ережелер мен құқықтарға қарсы 

деструктивтік мінез-құлық. Қазіргі таңда адамның агрессивті мінез –құлқы жайлы 

көптеген теориялар  бар, әсіресе соның ішіндегі танымалылары З.Фрейд,  К.Лоренцтің 

агрессия теориялары. Агрессияның қай түрі болса да, бұл өзгеге қиянат көрсету дегенді 

байқатады. Агрессияның қай түрін зерттейтін психологиялық бағыт болмасын әр 

қайсысы өзінше түсіндіреді. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТІН ЖЕТІЛДІРУ-

ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

БЕЙСЕМБАЕВА З.- педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

ГАРИПОВА Ж.Ғ.- «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» 

мамандығының 4-курс студенті 

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті. 

«Педагогика, бизнес және құқық» институты. Алматы қаласы. 

 

Түйіндеме. Мақалада тәуелсіздігіміздің тұғыры болар жасөспірімдердің 

құқықтық мәдениетін жетілдіру арқылы құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелері сөз 

болады. 

«Жастар» деген қолданыстың негізінде қаншама сенім, қаншама үміт, қаншама 

талап-тілек жатқанын аңғару қиын емес. Өйткені біздер, жастар, ақиық ақын 

М.Жұмабаевтың: 

Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты, 

Қырандай күшті қанатты, 

Мен жастарға сенемін,-деген ұранды-өлеңінің әлдиінде өсіп келеміз. Ақын 

армандаған «көздерінде оты бар, сөздерінде жалын бар» жастарымызға қарап: жастар— 

жарқын болашағымыз, қоғамымыздың қозғаушы күші, келешектің тізгінін берік ұстап, 

еліміздің көк байрағын желбірететін де, оны әлемге танытатын да жастар т.т.деген 

сенімге, үмітке толы толғаныстар да жастардың қоғамдағы орнын айқындап отырғаны 

аян. Демек, мұндай сенімге ие болуы үшін жастар қандай болуы керек деген сұрақтың 

туындайтыны заңды. Әрине, жастардың білімі мен білігі толысқан, ұлтының терең 

тамырлы тарихы мен бай тілінен нәр алған , озық ойлы, өресі кең, рухы биік, талабы 

таудай болуы керек деген пікір қалыптасқан. Мұндай нәтижеге жету үшн, ең алдымен, 

балаға тәрбие керек екені де белгілі. Тәрбиесіз берілген білім адамның қас жауына 

айналатынына да ойшылдар үлкен мән бергені аян. Яғни жастарға елімізде барлық 

жағдай жасалған, қоғам талабына сай тәрбие де, білім де беріліп келеді. Соған 

қарамастан, жасөспірімдердің арасында тәртіп бұзушылық, заңға қайшылық 

әрекеттердің кездесіп жататыны неліктен? Оның басты себебін ғалымдар: бос уақыттың 

көптігі, пайдалы іспен айналыспау, ата-ана тарапынан бақылаудың өз дәрежесінде 

болмайтындығы, құқықтық білімнің аздығы, интернетке тәуелділік десе [1], кей 

ғалымдар жасөпірімдер арасындағы заң бұзушылықтың себебін: әлеуметтік-

педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік-экономикалық, құлықтық-әдеп 

факторларынан іздейді [2]. Бұл уәждердің негізін отбасында, мектепте рухани 

мәдениеттің, оның құрамдас бөлігі құқықтық тәрбиенің (құқықтық сананың, құқықтық 

мәдениеттің) жан-жақты қалыптаспауынан деуге болады. Құқық бұзушылықтың алдын 

алуда ең маңызды мәселе – жасөспірімдердің бойына құқықтық тәрбиені сіңіру, 

құқықтық сауаттылықты қалыптастыру. Осыған орай ғылыми зерттеулерге негіздей 

отырып, алдымен  құқықтық мәдениет, оның түрлерін, мән-маңызын сөз етеміз. 

Құқықтық мәдениет – қабылданған заңға қатысты  құқықтық білім. Яғни заң нормаларын 

білу, оны орындау, заңды бұзбау, оның күшіне сену [3]. Құқықтық мәдениет – саяси, 

адамгершiлiк нанымға негiзделген терең, жан-жақты және құқықтық бiлiм мен дағдының 

ажырамас бiрлiгi, заңды сыйлау, белсендi құқық қорғау әрекеттерi. Ал құқықтық тәрбие 

қоғам мүшелерінің құқық санасы мен құқық мәдениетін қалыптастырудағы мемлекеттік 

органдар мен қоғамдық ұйымдардың іс- әрекетінің көрінісі болып табылады. Мемлекет  

құқықтық тәрбиеге мән берсе, құқықтық сана, құқықтық мәдениет, құқықтық білім 

қалыптасатыны сөзсіз. Құқықтық мәдениет құқық нормаларын білу, түсіну, оны 

басшылыққа алу, адамзаттың ортақ мүдделеріне қызмет істеу. Заң және құқықтық 

мәдениет бір нәрсе емес. Заң қабылданады. Ал құқықтық тәрбиенің мақсаты– 
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қабылданған заңды құрметтеуге деген құқықтық мәдениетті, яғни құқықтық 

сауаттылықты қалыптастыру. Құқықтық мәдениеттің жүрегі– құқықтық сана. Құқықтық 

мәдениет құқықтық сана-сезіммен тығыз байланысты, содан негіз алып дамиды, 

жетіледі. Құқықтық сана тұлғаның қолданыстағы немесе қабылданатын құқық 

нормаларына деген көзқарасы мен сезімдерінің, оларға баға беру мүмкіншілігінің 

жиынтығы болып табылады. Құқықтық санасы жетілмеген адам құқықтық қатынаста 

мәдениеттілік көрсете алмайды. Құқықтық сана адамзаттың құқықты заңды түрде 

түсінуге, игеруге, меңгеруге бағытталған алғашқы қадамы болып табылады.Демек, 

құқықтық сана қоғам нормаларын қалыптастырудың қажетті шарты. 

Жас ұрпаққа құқықтық тәрбие берудiң мақсаты – елiмiздiң заңдары мен тәртiп 

ережелерiн сыйлау, оны орындау, жастарды азамат ретiнде Отаншылдыққа баулу, 

елiмiздiң материалдық және рухани байлығын үнемдi пайдалануға, оны байытуға, адал 

еңбек етуге тәрбиелеу, айналамыздағы адамдарға қиянат, зорлық-зомбылық, қылмыс 

жасамауға үйрету, бауырмалдыққа, мейiрiмдiлiкке, iзгiлiкке баулу десек, ондай нәтижеге 

қалай жетуге болады деген сұрақтың маңызы зор. Мұндай сұрақтың жауабы да белгілі. 

Жас ұрпақтың құқықтық мәдениетін қалыптастыру жұмысы отбасы мен бастауыш 

сыныптардағы білім мен тәрбиеге байланысты  екені даусыз. Мұндағы ең маңызды нәрсе 

құқықтық сауаттылықты қалыптастырудың жолдары екені де даусыз. «Отан-от басынан 

басталады», «Ел боламын десең, бесігіңді түзе»,- деген даналық тұжырымдардың негізі 

де отбасындағы тәрбиені меңзейтіні айқын. Отбасы – адам үшін ең жақын әлеуметтік 

орта. Отбасында бала алғаш рет өмірмен, қоршаған ортамен танысып, мінез-құлық 

нормаларын игереді. Демек, отбасындағы тәрбие құқықтық сауаттылықты 

қалыптастырудың алғашқы баспалдағы деуге болады. Ана құндақтағы сәбиін  бесік 

жырымен тербеткенінде ,баланың тәй-тәй басып жүре бастағанында, қолына түрлі-түсті 

суретті ктап ала бастағанында құқықтық тәрбиенің, салт-дәстүріміздің элементтерін 

баланың құлағына сіңіре бастауы керек. Ата-ананың бұл кезеңдегі тәрбие құралы: бесік 

жыры, ертегілер, суреттер, мультфильмдер болатыны белгілі. Бұл құралдардың басты 

мақсаты–халқымыздың адалдыққа, батырлыққа, жақсылыққа, тәртіпке толы өлең-

жырларын баланың құлағына сіңіру. Мультфильмдерді де осы мақсатқа қарай таңдай 

отырып, адалдықтың жеңетінін, қайырымдылықтың, қамқорлықтың  маңызының қандай 

екеніне баланың  көңілін аударып отырған тиімді. Ертегілерді де осы мақсатқа бағыттап 

отырған  маңызды. Бала есейеді, мектеп табалдырығын аттайды. Бастауыш сатыдағы 

кезең – бала дамуының ұйытқысы, іргетасы болғандықтан, отбасындағы игерген тәлім-

тәрбие ары қарай жалғасады. Бұл кезеңде құқықтық тәрбие арнайы жоспармен жүргізіле 

бастауы тиіс. Яғни қоғам, заң, оны бұзушылықтың қандай нәтиже беретіні ашық-айқын 

айтыла бастайды. Ондай мүмкіндіктің негізі оқу құралдарында, тәрбие сағаттарында, 

мұалім мен оқушының қарым-қатынастарында  болады. Жасөспірімнің бойынан құқық 

бұзушылықты байқаған мектеп ұжымы ата-анамен бірлесе отырып, оның себебін 

айқындауы тиіс.Бұл орайда әлеуметтік педагогтің қызметі іске қосылады. Әр баланың 

өзіндік ерекшелігі бар, оны байқай білу де, дұрыс бағытқа сілтей білу де педагогтан 

шеберлікті талап етеді. Қандай қиын бала  болса да,  оның жеке ерекшелігін ескеріп, 

икемі бар жаққа қарай баули білу, қамқорлық таныту, алдына мақсат қойдыра отырып, 

оған жетуге көмектесу сияқты сан-салалы тәрбие жұмысы мен түзету шаралары арқылы 

ғана мақсатқа жетуге болады. Ең алдымен, психологиялық қызмет көрсетілуі тиіс. Яғни 

психолог отбасы жағдайының  жасөспірімнің бойындағы ауытқушылыққа әсерін 

айқындайды, соған қарай көмек көрсете бастайды. Әлеуметтік педагог жасөспірімнің 

араласатын ортасымен жұмыс істей бастайды. Заң орындарының қызметкерлерімен 

кездесулер ұйымдастырады, тәртіп бұзушылықтың салдары қандай болатыны туралы 

ақпараттармен таныстырады, қылмыс пен жаза туралы түсінік береді, адамның еркіндігі 

мен бостандығының маңызын  салыстырмалы түрде сипаттай келе, қоғамдағы ең басты 

құндылық–адам бостандығы екеніне оқушылардың назарын аударады.  Пән мұғалімі мен 

сынып жетекшісі оқушының адами қадір-қасиетін, ар-намысы мен беделін құрметтей 
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отырып, жан-жақты құқықтық білім қалыптастыруға жағдай жасайды. Өзінің құқықтары 

мен міндеттері туралы білімнің болуы әрбір адамның дамуы үшін міндетті шарт екенін 

түсіндіреді. Құқықтық тәрбиенiң мазмұнын жастардың бойына сiңiру үшiн Ата 

Заңымыздың баптарына сүйене отырып, оларға өзi өмiр сүрiп отырған қоғам идеясын 

ұғындыруы керек. Құқықтық тәрбие мақсат көздей ұйымдастырылып, жеке адамның 

талап-тiлектерiне, мұң-мұқтажына, қоғамдағы мiндеттерiне негiзделе отырылып 

жүргiзiлсе, жас ұрпақтың моральдық мiнез-құлқын қалыптастыруға, тәртiптiлiкке 

баулуға жол ашылады. Жасөспірімдерге құқықтық білім беру–оларды әр ісінде жауапты 

болуға, тәртіпке бағынуға, заңды құрметтеуге, өз құқықтары мен міндеттерін білуге, 

сауатты және мәдениетті болуға баулу.Ұрпақ тәрбиесі– ұлттың тағдыры. Өз ұрпағының 

тәжірибесін өз жолына қоя алған ұлт қана өз тағдырын өзі шеше алады. Білімді де 

тәрбиелі, құқықтық мәдениеті, сана-сезімі жоғары ұрпақ тәрбиелегенде ғана: «Алаш 

атын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін»,- деген ақын арманы 

орындалатыны сөзсіз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Керімов Л.К. Қиын жасөспірімдерді жеке-дара қайта тәрбиелеу теориясы мен 

практикасы.- Алматы, 2003.123- б. 

2.Халитова І.Р., Сұраншиева М.Қ. Әлеуметтік педагогика.-Алматы, 2020. 177-б 

3. Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А. Мемлекет және құқық теориясы.-

Алматы,1997.45- б 
 

 

 
БОЛАШАҚ ЖАСТАРДА ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ- 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН АРТТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 

 

ӘБІЛТАЕВА А. ҚазҰПУ дің  Phd  докторанты 

ТУРКМЕНБАЕВА К. п.ғ.к.. аға оқытушы 

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті, Алматы қ.  

 

Егеменді еліміздің болашағы- жас ұрпаққа білім мен тәрбие берумен қатар 

болашақ жастардың бойында ұлттық болымысын қалыптастыру, ұлттық тәрбиенің басты 

негізі болуы қажет. Әр ұлттың өзінің жас ұрпақ тәрбиесінде, қазақ  халқының әу бастан 

келе жатқан салттық  дәстүрімен бірге әдет-ғұрыптарының терең мәні мен ерекшелігі 

бар.  

Бұл жөнінде К.Н. Ушинский: «Әр халықтың өзіндік жеке тәрбие жүйесі бар. 

Қаншалықты тартымды, қызығарлықтай болса да, өзге елдің үлгісімен өмір сүруге 

болмайтыны сияқты, қаншалықты ойланып жасалған, озық деген бөтен елдің 

педагогикалық жүйесі бойынша тәрбие беруге болмайды. Әр халық бұл істе өз ісіне 

және өз тәжірибесіне сүйенгені жөн деген екен.» 

Жастардың тәрбиесі негізінен отбасынан бастау алып, мектеп қабырғасында, 

жоғары білім ортасында , қоғамда қалыптасып, өмірінің ақырына дейін өз жетегінде 

болатыны сөзсіз. Жеке тұлғаның тәрбиелілігі, білімі, адамгершілігі, өз еліне деген 

сүйіспеншілігі, ұлттық санасы, өз бойындағы құқықтық тәрбиесі, мейрімділігі, жеке 

тұлғалық тәрбиесімен қатар, еңбекке, дене тәрбиесіне, экологиялық тәрбиесінің 

түрлерімен қалыптасып, өмір бойы өзінің іс-әрекет қимыл-қозғалыстары арқылы 

қоғамда өмір сүреді. 
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Қазақ ұлтының зерттеушісі, ұлы  ғалым Ш. Уәлихановтың  ұлттық намыс деген 

ұғымды, «қазақ  халқының қозғаушы  күші» деп бағалаған. Ұлттық намыс жеке тұлғаны 

жігерлендіруші күш екенін атап көрсеткен. 

Ата-бабаларымыз «малымыз жанымның садақасы, жаным арымның садақасы » 

деп ұлттық намысты (арды) бәрінен жоғары қойған. Негізінен халқымыздың  ұлттық  

ерекшеліктері: Ата-тегімізді қастерлеу, ата дәстүрімізді өз бойына сіңіріп, ұлттық 

адамгершілік қасиеттерімен тәрбиелену.   

Болашақ ұрпақта, жақсылыққа жаны жақын,  ұлттық саналы,  білімді,,  мейірімді, 

табанды, еңбек сүйгіш,  және ар тазалығын  ар ождан еркіндігін тереңнен меңгертудің  

маңызы өте қажет. 

 Сыйластық- отбасынан бастау алып, әдет-ғұрыптық мәдениет қалыптасып, 

мысалы: «Өзіңді –өзің жатша сыйла, жат бойыңнан түңілсін» деп қазақ халқының тәлім-

тәрбиелік мәнді мақалдарынан бүгінгі жастардың бой түзеулері қажет. 

Бұлардың мазмұнын  мемлекетіміздің басты заңдылықтарына сүйеніп, жас 

ұрпақтың яғни қоғамдағы өмір сүру ерекшеліктерін құрметтеу, сол заңдылықтар 

аясында болуымен қоғамдық тәртіпті сақтау енеді.  

Әрине қоғамның  құқықтық  ережелерінің негізгі айғағы құқықтық мәдениетті 

сақтау болуы қажет. 

Бұл құқықтық межелер мен құқықтық қатынастар. Құқықтық мәдениет екі тұрғыдан 

тұрады. Біріншісі кең мәнінде. Бұл құқықтық межелер, құқықтық қатынастар, құқықтық 

мекемелер әркетінің ауқымын қамтиды. Екіншісі жеке тұлғаның, педагогикалық - 

психологиялық мәніне негізделеді. 

Құқықтық мәдениет жеке тұлғаның кешенді қасиеттері.Олар негізінен олардың 

бойындағы құқықтық мазмұны бар іс әрекеттері мен қылықтарының бағытын 

анықтайды. Дегенмен, қоғам байланысы мен қарастыратын болсақ, жастардың іс-

тәжірибесі мен қарым-қатынасы тәжірибесін жалпыламай қарастыра отырып, жастардың 

құқықтық тәрбиесі мәселесін педагогикалық тұрғысында қарастыру жөн екендігін жөн 

деп білеміз.  

Қоғамда өмір сүруші жастар, қоғамның іс-әрекетіндегі негізгі межелерге, мәдени 

дәстүрлерге бойсынады, дегенмен өзінің еркінен тыс санада жүреді. Әйтседе,  қоршаған 

ортаның өмір сүру талаптарынан өз бойларын тасалатуға болмайды .Әрине қоғамдық 

өмірдің құқықтық негізін бекітуге тікелей тәуелді. Себебі жеке тұлғаның қоғам алдында, 

бүкіл жұрттың мүддесін қорғау, мәдениетін көтеру, өз міндетін ардақтап, ар ожданы 

алдында кіршіксіз таза болуы мен ерекшеленеді. 

Жастардың саналы білімді,  ақылды, еңбекшіл болуында оқытумен бірге сабақ 

процесінде, биология сабағын алсақ, тіршіліктің негізгі көзі табиғаттағы өсімдіктерді 

танып білумен оларды баптап өсіру, аялау. Өсімдіктердің түзілісі, тіршілікке маңызын 

тереңнен түсініп, оларда мейрімділік сезімдерін ояту, өз елінің табиғатына сүйіспеншілік 

оятумен бірге еңбекке қалыптастыруда тәрбиелік мәні өте тиімді. Сонымен бірге, ата-

бабаларымыздың мақал-мәтел өсиеттерінен, сабақ бағдарламалары негізінде тәрбиелік 

іс-шаралардың тиімді ұйымдастырылуыда  өте ауадай қажет.  

Мысалы: « Әсем табиғатымызды – қорғау басты міндетіміз » атты тақырыпта 

тәрбиелік іс-шаралар өткізу өте тиімді. Себебі бұл тақырыптың мақсаты: жастардың 

бойында туған өлкенің табиғатына сүйіспеншілігін арттыра отырып, туған жердің 

табиғат байлықтарын қорғай біліуге және аялауға үйретудің тиімді жағы бар. 

Абай атамыздың қара сөздерінің қайсы бірін сабақ процесінде алып қарасақта, 

жастардың бойында, қажырлылық, табандылық, ақыл-парасат, ар ождандық мінез-
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құлықты қалыптастыратын мазмұнды мағыналы тәрбиелілігі жағынан жастар санасына 

қалыптастыру өте тиімді.  

Хәкім Абай бабамыздың қара сөзінен бастау алатын болсақ; өткен 

бабаларымыздың тұрмыс тіршілікке деген іс-әрекетінен, білімі, ақылы, санасы, 

табандылығы, күтімі, сыпайылығы, өз денгейіне лайықты болғанын суреттейді. Бірақ сол 

дәуірлердегі адамдарда тайға тамға басқандай артық екі мінезі бар екенін баса айтқан. 

Ол екі мінез қайсы десеңіз; біріншісі,ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болған. 

Сол денгейде көші-қонды елдің   жағдайы, елде дау-жанжал болса билік соларды басады 

екен. Өзге қара –жұрт жақсы-жаман өздерінің шаруаларымен жүретін болған екен. Олар 

ел басының, топ басының шешімдеріне бойсынып, бір-біріне жүгірсінбек болмайды 

екен. Екінші мінезі; намысқорлық болған. Ол заманда «Ағайынның азары болсада, безері 

жоқ», «алтау ала болса ауыздағы кетеді», «төртеу түгел болса төбедегі келеді», «жол 

қуған қазынаға жолығады», «дау қуған бәлеге жолығады», деген мақал-мәтелдер 

арқылы, тәлім-тәрбиелік жол жоба көрсетіп отырғанын көреміз. Қанекей осы екі мінез 

жастар арасында ұдайы болуы ауадай қажет.  

Әрине құқықтық ар ожданның әр заманда да өзіндік ерекшелігі болған. Бірақ 

жастардың жеке ерекшеліктерінің өз бойларына қалыптастыруы сан алуан. Сондықтан 

тәлім-тәрбиелік ұлттық құндылықтардың жастар бойында сіңдіруде, тәрбиелік іс-

шараларды дамытудың маңызы өте тиімді.  

Сондықтан адам ұғымының екі нәрседен тұратынын ата-бабаларымыздың мақал-

мәтелдері, ұлттық сананы қалыптастыратын  данышпандық ақыл кеңестерімен, тәрбиелі 

іс әрекеттерін Абай бабамыздың   өз дәуірінде әңгімелесу кештеріндегі мазмұнды 

тәрбиелік сөздерінің мәні зор екендігін көруге болады. Осы әңгіме дүкен кештерінен 

Шәкәрім бабамыздың мол ғибраттарын мынадан көруге болады. Шәкәрімнің «Ар 

ғылымы» атты еңбегінде «Ар түзер адамның адамдық санасын» деген ұғымын алып 

қарасақ, бұл  Шәкәрім бабамыздың ар ғылымы туралы ой топшылауының арғы 

төркінінде, Абайдың «толық адам» ілімінің дәстүрлі жалғасы деп біліміз. Мұның себебі 

Абайдың өз үйінде, апта сайын әр салада әңгіме дүкен құратын әдеби кешіне тікелей 

байланысты. Бұл кешке Шәкәрім үзбей қатысқан. Сондықтан Шәкәрімнің рухани дүние 

танымы мен бірге білімі шыңдала түскен. Сондықтанда Шәкәрім бабамыз өз 

ағымындағы әділетсіздікке   ой жіберген сыншыл ақынға айналған. 

Абайдың «толық адам» ілімінің ірге тасы - ақылды, әділеттілікті, біліммен 

тәрбиені өз бойына сіңірмей, өзінің рухани жағынан жаңарып толыспай, толық адам 

денгейіне келе алмаймыз деген тұжырымын жаңа таным жолы ретінде бойсынуымыз өте 

қажет. 

Мінекей,жастар бойында халқымыздың мақал - мәтелдерінен тәрбиелік іс-шараларды 

өткерудің маңызы өте тиімді болуы сөзсіз әрине. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.Абайдың «толық адам» ілімі Мекемтас Мырзахметұлы.Алматы 2020 жыл  

2.Абай Қара сөздер жинағы. Алматы- 2015 жыл 

3.Патриоттық экологиялық және әдеп тақырыптарындағы тәрбие сағаттар жинағы. 

Алматы 2006 жыл 
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ҒҰЛАМА ҒАЛЫМНЫҢ ҒИБРАТТЫ ЖОЛЫ – БҮГІНГІ  ЖАСТАРҒА ҮЛГІ 

АХАТАЕВА К.Б. п.ғ.к., доцент м.а.  

АСТЕМЕС Г.К. т.ғ.магистрі, аға оқытушы  

КҮРЕБАЙ Б.Е. п.ғ.магистрі, аға оқытушы  

Алматы гуманитарлы экономикалық университеті, Алматы қаласы 

 

Андатпа. Мақалада 20-ғасырдың ұлы реформаторы,мемлекет және қоғам 

қайраткері, қазақ ұлттық ғылымының негізін салушы А.Байтұрсыновтың өнегелі өмірі 

жан - жақты баяндалған. Қазақстан Республикасының білім берудегі нормативтік 

құжаттары негізге алынған. Ұлттық тәрбие берудегі өзекті мәселелермен тығыз 

байланыстырылған. 

Тірек сөздер: Ұлы реформатор, ұлттық тәрбие, ұлт ұстазы, руханилық, салауатты 

өмір. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңының 8 бабында : 

 «Жеке адамның шығармашылық , рухани дене мүмкіндіктерін дамыту адамгершілік пен 

салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру,  қазіргі білім беру жүйесіндегі 

басы міндеттердің бірі» деп қарастырылған /1/. 

Осы тұрғыдан, Қазақ жастарының ардақты тәрбиешісі, кейінгі ұрпаққа қалдырған 

үлгі – өнегесімен  өшпес мұра қалдырған А.Байтұрсыновтың биыл туғанына 150 жыл 

толмақ. 

А.Байтұрсыновтың саналы ғұмырындағы бар арман – мақсаты қазақ халқының 

ұлттық санасын ояту, тұрмыс – жағдайын жақсарту, білім алу керектігін айтып 

насихаттаған. Ол өзінің болашақ мұғалімдерді қалай дайындау керектігіне арнайы 

әдістемелік жинақтар дайындап, ұлттық негіздегі оқулық пен арнайы бағдарламалар 

дайындады. Қазақ халқының жанашыры  ретінде қазақ зиялыларымен бірігіп, 1905 жылы 

патша үкіметіне петиция жариялайды. Онда «Қазақ даласында оқу – ағарту дұрыс жолға 

қойылсын, ол үшін ауыл мектептерінің балалары қазақша сауат ашатын болсын, оқу ана 

тілінде жүргізілсін» деп   талап қойды /2/. 

1912 жылы тұңғыш әліппе «Әліпбиін» жазды. Мұны ол «Оқу құралы» деп атады. 

А.Байтұрсыновтың ұлттық тәрбие беру туралы, өзі редакторы болған «Қазақ» газеті 

беттерінде жарияланып жүрді. 

Сонымен қатар, А. Байтұрсынов «Қазақ» газеті беттерінде оқу – ағарту 

мәселелеріне арналып жазылған «Қазақша оқу жайында», «Оқу жайы», «Мектеп 

керектері», «Қазақ арасында оқу жұмыстарын қалай жүргізу керек», «Бастауыш мектеп» 

т.б. мақалаларында ұлттық тәрбие беру туралы көзқарастарын білдірді. Әуелі елді 

түзеуді бала оқыту ісін түзетуді, балаға керекті оқу құралдарының сапасына қарау 

керектігін, мұғалім мамандығындағы аса жауапты болуды ескертіп отыруды жөн 

санаған. 

А. Байтұрсынов «Мектеп керектері» деген еңбегіндегі  мұғалімге қояр талаптары 

мынадай: «Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай 

болмақшы, яғни мұғалім білімді болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, 

мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі, мектепке 

керегі – білімді, педагогика, методикадан хабары бар, оқыта білетін мұғалім»/3/. 

Білім берудегі оқыту ісіне керекті құралдар мен мектепке керекті арнайы 

бағдарламалардың да жүйелі болуына ерекше мән бергендігін аңғарамыз. 

А. Байтұрсыновтың заманы бодандық қамытын киген, тәуелді, мал соңында өз 

тіршілігімен  көшіп- қонып, ілім- білімнен қашықтау ел болатын. 20-ғасыр басындағы 

саяси әлеуметтік,экономикалық жағдайға қарамастан «Алаш» зиялыларының бірі 

ретінде А.Байтұрсынов елі үшін, ұйқы басқан қалың қазақты оятып, оның намысын 

жыртып, көзін ашты. Халық тағдыры талқыға түскен шақта  қара бастарының қамын 

ойламады. 
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Отаршыл үкіметтің қазақтың тілін, салт-дәстүрін, діни сенімін, ерекше болмыс-

бітімін, мәдениетін ұлт ретінде жойып жіберуді тоқтату керектігін басты назарда ұстады. 

Қай жұрт болса да біліммен ілгері басатынын, оқусыз халық қанша бай болса да, біраз 

жылдардан кейін өнерлі халықтың соңында қалып қалатындығын топшылаған. 

Сондағысы надандықпен күресу керектігін, олай болмаған жағдайда, былайғы жұрттың 

басынатынын сипаттайды, өнер- білімді мезгілі өтпей тұрып үйренгенде ғана ешкімге 

тапталмайтынын қайта – қайта ескертеді. 

Ұлт ұстазы ретінде, қазақ халқының жарқын болашағы үшін тынбай еңбек етті. 

Ұлттық тәрбиемен ұштастыру басты мақсаты екендігі ақиқат. Қазіргі таңда, әлі де 

кеңестік педагогика арқылы білім алып жатқан студенттердің этнопедагогикадан жүйелі 

түрде білім алмағандығынан, ұлттық тәрбие берудегі кемшіліктердің кездесіп 

қалатындығы өкінішті. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс –қимыл кезеңі» 

деп аталатын дәстүрлі Жолдауындағы 11. «Ұлттың жаңа болмысы» тақырыбындағы 

қозғалған мәселелер өзекті:  

 «Қазіргі міндет - ұлт сапасын арттыру. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Білімді 

болуға оқу керек. Бай болуға кәсіп керек.Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің 

жолында жұмыс істеу керек» дей келіп, ел Президенті ұлт ұстазының 20-ғасырдағы 

айтқанын бүгінмен байланыстырып, жастарды жат әдеттерден сақтанып жүруді, 

жауапсыздық елді қасіретке ұшырататынын, боссөздік, бөспелік абырой алып 

бермейтінін қадап ескертті /4/.  

Саналы ғұмырын қазақ халқының тағдырына арнаған А.Байтұрсыновтың өнегелі 

сабақтарын сол кездегі қазақ жастары мынадай міндеттерді шешуге атсалысты: 

-петицияларды осы мақсаттарда пайдалануға қатысу; 

-жергілікті жерлерде сауат ашуға белсенді қатысу; 

-қазақтарға арнап газет - журналдар шығару; 

-мамандық саласын игеруге атсалысу; 

-Ресейдегі депутаттық орындарға қазақ ұлты өкілдерінің көбірек сайлануларына ықпал 

ету т.б. 

Сөйтіп, қазақ зиялыларының ізін басқан жастардың легі, яғни жаңа толқыны оқу 

білімдерін Санкт – Петербургте, Мәскеуде, Казан, Саратов, Том, Омбы, Орынбор т.б. 

қалалардан алып, қазақ халқының рухани дамуына атсалысады. Олардың көпшілігі 

саясатқа бел шешіп араласып кетпесе де,  заман ағымын зерделеп отырғаны шындық. 

Оқып – тоқып, қоғамдық сана –сезімі байи түскен қазақ жастары  қай салада еңбек етсе 

де,  ел жанашыры ретінде, адами қасиеттерді пір тұтты. Оған ұлт ұстазы – А. 

Байтұрсыновтың берген өнегесі, сілтеген бағытының жемісі десек артық айтқандық 

болмас. 

А. Байтұрсыновтың тарихтағы орнын дәл ,ақиқатын сол кезде – ақ баға берген С. 

Сейфуллин болды. 

Ол: «Ахмет Байтұрсынұлы қарапайым кісі емес, оқыған кісі. Оқығандардың 

арасынан шыққан, өз заманында патша арам қулықты  атарман – шабармандардың 

қорлығына  мазағына түскен халықтың намысын жыртып, дауысын шығарған кісі. Өзге 

оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап,құлдыққа көніп, ұйқы басқан 

қалың қазақтың ұлт намысын жыртқан, ұлттың арын жоқтаған патша заманында  жалғыз 

– ақ Ахмет еді. Ол қазақ ұлтына жанын аямай, қызмет қылды»/5/.  

Күрес идеясы,келешек қамы үшін арпалысу, ел болу мақсаты бар тілектен жоғары 

қоятынын мына өлең жолдарынан аңғару қиын емес: 

Мен бұқтым,жаттым, 

Сен бұқтың жаттың,  

Кім істемек қызмет ?  

Ауызбен айтып, 

Істерде қайтып, 
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Жоламасақ ,не міндет? 

Тек жүрсек тоқ жүрмекті  

Қиын деме білмекті. 

Міне, осы шумақтан  А. Байтұрсыновтың ұлт болып ұйысудағы рухты оятып 

тұрғандығын байқаймыз. 

Белгілі ғалым, т.ғ.д., профессор Б.Т.Берлібаев 20 - ғасыр ұлт зиялыларының үлгі – 

өнегесі, бүгінгі студент – жастарға несімен құнды?- деген сауалдарға мынадай пікір 

білдіреді: 

«Олардың бойындағы Отан –анаға деген патриоттық сезімдерінің ерекше 

болуымен байланыстылығы,оған бірнеше себептерді келтіруге болады:   

-Білім іздеуге теген талпыныстың  жоғары болуы ; 

-Олар ұлтын сүйе білді; 

-Ұлт мүддесін алдыңғы орынға қоя білді; 

-Қиын сәттерде елмен бірге болды; 

-Екі ғасырға жуық, Ресей отарына айналған Қазақстанның тәуелсіздігі жолында, 

ұлтының санасын оятуға бірден – бір ат салысқан. 20-ғасыр басындағы Алаш 

зиялыларының өмірлік ұстанымы, бүгінге үлгі» /4/. Сол сияқты А.Байтұрсыновтың 

қызықтырғаны жекелік мүдде емес, халықтың тағдыры қызықтырып, жан кешті. 

Қазіргі біздің дәуіріміз ақпараттық ағыны тасыған, тез өзгермелі, жаһандық 

кезеңдеміз.Әрбір қазақ, перзенттерінің жоғары білім алғанына ден қоятын жағдайға 

жеткен. Тіпті, бірнеше жоғары білімді дипломдарымен кәсіпті меңгерген жастарымыз 

шетел асып, өз мүмкіндіктерін  шебер дәлелдеуде.  

Кеше ұлт ұстазы армандаған көзі ашық, рухани бай дүниеге жеткен ұлтты көру 

болса, бүгін  аманат жүгі орындалғандай. Дархан даланың тума таланттары қай саладан 

болса да, әлемді таңқалдырып жатқаны жаңалық емес. Десек те, әттеген – ай дейтін 

кемшіліктер де жоқ емес. Күнделікті өмірдегі жастар арасындағы  қарым – қатынасында, 

қазақ тілінің шұбарланған жағдайдағы көрінісіне қарап, қарнымыз ашатыны рас. Рухы 

биік халықтың іргесі де берік, әлеуеті де қуатты, ынтымағы да жарасты болмақ. Ұлт 

ұстазы А.Байтұрсынов : «Тіл тазалығы  дегеніміз – ана тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен 

шұбарламау, өз тіліңде бар сөздің орнына басқа жұрттан сөз алудан қашқын.  Мәдениет 

жемісіне жаңа аузы тиген жұрт, өз тілінде жоқ деп, мәдени жұрттардың тіліндегі даяр 

сөздерді алғыштап, ана тілі мен жат тілдің сөздерін араластыра –араластыра ақырында 

ана тілінің қайда кеткенін білмей, айрылып қалуы мүмкін » /2/. 

Бүгінгі заманда да ұлт ұстазының  бұл жан айқайын ескере жүрейік,  тілдің 

тазалығын сақтамайтындарға үлкен сабақ болатын кемшілікті сіз бен біз болып 

түзетейік. 

Міне, А. Байтұрсынов қай жерде жүрсе де ел қамын ойлаған, отаршылдық талау мен 

қанауға түскен ұлтының санасын оятуға жанын салған.Қазақстан Республикасының 

Гуманитарлық білім беру Тұжырымдамасында: «Біздегі бұрынғы білім беру жүйесіне 

шектен тыс идеологиялық тәуелділік пен кәсіптік тар бағдар тән еді. Оған қоса қоғамдық 

пәндер саласында көбінесе адам табиғатын оның өмірлік мүдделері мен қажеттіліктерін, 

шынайы мәдени құндылықтарды тиісінше ескере бермейтін өткендегі ғылыми білім 

үлгілеріне бағыт ұсталды » деп көрсетілген /6/. 

Олай болса, ұрпақ тәрбиесі-бүгінгі қоғамға лайықты азаматтар тәрбиелеуді басты 

ұстаным деп қарастырса, қазақ жастарының ардақты тәрбиешісі-А. Байтұрсыновтың 

ғибраты мол мұрасы, ұрпақтан –ұрпаққа жалғасын табатыны үлкен сабақ. 
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ӘОЖ 372.8:738 

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ОҚЫТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН МЕКТЕП ЖАСЫНА 

ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕ  ҚОЛДАНУ 

АБДУКАРИМОВА ЗӘБИРА АБЛЕХАНОВНА 

СЕЛКЕБАЕВА ШОЛПАН ТОКТАСЫНОВНА 

Алматы қаласы, Білім басқармасы КМҚК №171 бөбекжай 

 

Түйіндеме. Қазіргі таңда мектепке дейінгі орындарда инновациялық 

технологияны ендіруге көптеп күш жұмсалады. Сол себепті мектепке дейінгі ұйымдарда 

педагогтардың негізгі міндеті: әдіс тәсілдерді дұрыс таңдау,жаңаша педагогикалық 

технологияларды дұрыс қолдана білу,жеке тұлғаның дұрыс дамып қалыптасуы үшін 

ыңғайлы жағдай жасау. Мектепке дейінгі білім беру орындарында, педагогикалық 

технологиялар мектепке дейінгі білім беру стандартын жүзеге асыруға бағытталған. 

Кілт сөздер: Интерактивті тақта, ақпарат, мотивация, мультимедиалық 

технологиялар. 

Қазіргі кезеңде білім ғылым  саласында инновациялық педагогикалық 

технологиялар қаншалықты  маңызды болса, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту 

мен тәрбиелеуде де педагогикалық технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын 

ұғымдардың біріне айналды. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі 

мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Сондықтан мектепке дейінгі 

балаларды оқыту мен тәрбиелеудің негізгі мақсаты–баланың жеке басының қалыптасуы 

мен дамуы болып отыр.  

Жаңа заман баласы ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа заман баласын 

қалыптастырып, дамыту үшін, тұлғаның ішкі дүниесі мен оның қыр сырын анықтап, 

мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай туғызу қажет. Әрине, ол үшін мектепке 

дейінгі білім беру мекемелерінде балалардың жеке басының қалыптасуы мен дамуында 

педагогтардың педагогикалық технологияларды қолдана білу сауаттылығынада 

байланысты. Яғни, педагогикалық технологияны қолдану негізінде келешек ұрпақтың 

еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау 

қазіргі  таңдағы әрбір педагогтың міндеті [1].   

Білім беру жүйесінде педагогикалық технологияны қолдану келешек ұрпақтың 

еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау 

әрбір педагогтың міндеті болып табылады. Білім беру жүйесінде қолданылып жүрген 

педагогикалық технологиялар: ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру, 
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ойын арқылы оқыту, проблемалық оқыту, модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы 

оқыту, дамыта оқыту, түсіндіре басқарып оза оқыту, өздігінен оқыту, сын тұрғысынан 

ойлауды дамыту, оқытудың компьютерлік технологиясы, бағдарламалап оқыту, 

деңгейлеп оқытут.б. 

Білім берудің алғашқы деңгейлері балабақшадан басталмақ. Мақсаты - мектепке 

дейінгі білім балалардың білім алуына бірдей бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. 

Кез келген оқыту технологиясы тәрбиешіден терең теориялық, психологиялық, 

педагогикалық әдістемелік білімді, педагогикалық шеберлікті, бабалардың жан 

дүниесіне терең үңіліп оны ұғына білуді талап етеді. 

Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 

педагогикалық технологиялардың бірнеше түріне тоқталайық. 

Ойын арқылы оқыту технологиясының мақсаты дидактикалық, тәрбиелік, 

дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойын технологиясының ерекшелігі 

ойындық іс-әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың өзіндік талап-

талғамдарына сүйенеді. Баланың бойындағы білімділік, танымдық, шығармашылық 

қасиеттерін аша түсуді көздейді. Ойын - балалар үшін оқу да, еңбек те. Ойын айналадағы 

дүниені танудың тәсілі. Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездескен 

қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың ұйымдастырушылық 

қабілеттерін де қалыптастырады.Ойын-әлеуметтік қызмет. Ол баланың жасына қарай 

өзін қоршаған ортаны танып білуге құштарлығын арттырады.  

Дамыта оқыту технологиясы - баланы оқыта отырып, дамыту. Бала бойында 

еркіндік, мақсаткерлік, ар-намыс, мақтаныш сезім, дербестік, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік, белсенділік т.б. қасиеттер дамыту. 

Сонымен қатар, мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық білім беру 

құралдарын қолданудың да маңызы зор. Инновациялық білім беру құралдарына: аудио, 

видео, құралдар, компьютер, интерактивті тақта, интернет, мультимедиялық құрал, 

электрондық оқулықтар, мен оқу әдістемелік кешендер, инновациялық ақпараттық банк, 

инновациялық сайт және тағы басқалары жатады. Қазіргі таңда көптеген интерактивтік 

бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер құруға мүмкіндік беретін векторлық 

және графикалық жабдықтар көптеп шығып, қолданыс табуда. Осындай құралдардың 

бірі-мультимедиялық оқулықтарды балабақшаларда кеңінен пайдалану. Бұл жағдайда 

тәрбиеші әр оқу іс-әрекеттерін бастар алдында жиі көрнекіліктер ауыстырмаған болар 

еді. Ал, мультимедиялық оқулықтар арқылы тәрбиеші уақытты тиімді және ұтымды 

пайдаланар еді.Бала бақша баласына мультимедиялық оқулықтар біріншіден, 

балалардың қызығушылығын арттырады, екіншіден, зейін қойып көрумен қатар 

түсінбеген жерлерін қайта көруге мүмкіндік алады. Мультимедиялық оқулықтар 

балабақшада балаларға арналған таптырмас құрал болып табылады. Өйткені, 

балалардың зейіні әр түрлі әдемі түстерге, ойыншықтарға, әдемі суреттерге, әсемдікке 

әуес болады. Мультимедиялық электронды оқулықтар бала үшін де, тәрбиеші үшін де 

күнде дамытылып отыратын анық түрдегі әдістемелік жүйе болып табылады. Мектепке 

дейінгі мекемелерде ақпараттық қатынастық технология құралдарын қолданудағы 

мақсаты - баланың танымдық қызығушылығын қалыптастыру. Балада танымдық 

қызығушылықтың болуы олардың оқу іс-әрекеттерге белсенді, білімінің сапалы 

болуына, жағымды мінез құлықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді [2]. 

Заман талаптарына сай мектепке дейінгі мекемелерде АКТ оқыту процесінде 

кенінен пайдаланады. Түрлі танымдық салаларына арнаулы компьютерлік 

бағдарламалар құрылуда. Баланың жас ерекшелігіне және пайдаланатын компьютерлік 

бағдарламаларға  сай интерактивті тақта ойындағы баланың оппоненті, бағдарлаушы 

(әңгімелеуші), жаттықтырушы, емтихан қабылдаушы болуы мүмкін.  

Оқытуда балалардың түрлі психикалық функцияларын дамытуға араналған 

пайдаланатын компьютерлік құралдар бар: олар қөру, есту арқылы қабылдау, зейін, есте 

сақтау, логикалық ойлау, т.б. 
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Интерактивті тақтаның жетістіктерінің кіші жастағы балаларда оқуға, жаңа білім 

алуға деген құштарлық туғызады.  

Интерактивті тақта ақпаратты кеңінен ұсыну құралы болып келеді және баланың 

мотивациясын күшейтеді. Мультимедиалық технологияларды пайдалану арқылы (түс, 

графика, дыбыс, замануи видеотехникалық құралдар) түрлі жағдайлар мен ортаны 

моделдеуге болады. Мультимедиалық бағдарламаларға еңгізілген ойын компоненттері 

үйренушінің таңымдық әрекетін белсендіреді және материалды ұғынуды күшейтеді. 

Оқытуда пайдаланатын интерактивті құралдар: тақта, компьютерлер балаларды 

диагностикалауда жақсы көмекші болып келеді: 

• Зейінің дамытуда 

• Есте сақтау қабілетін дамытуда 

• Ойлау қабілетін дамытуда 

• Тілің 

• Жеке тұлғасың дамытуда 

• Оқу әрекетінің дағдыларын қалыптастыруда 

Ақпараттық мәдениетке бейімдеу – ол тек ғана компьютерлік сауаттылық емес, 

сонымен қатар этикалық, эстетикалық және интеллектуальдық сезімін меңгеруі болып 

табылады. Балалардың онай түрде түрлі электронды, компьютерлік жаңалықтармен 

жұмыстана білу тәсілдерін  меңгеруі сөзсіз. Бала бір минутта 1 мыңға дейін шартты 

бірлік ақпаратты қабылдап өндей алады, ал көру органдары «қосылғанда» 100 мың 

шартты бірлік ақпаратты қабылды деген эксперимент арқылы дәлелденген. Мектепке 

дейінгі ересек жастағы балада ырықсыз зейіні жақсы дамығаны белгілі, бірақ балаға 

ақпарат қызықты, көрнекілік  болғанда зейіні жинақталатыны, жағымды эмоциялар 

туғызатыны да белгілі. Компьютерді біріккен және өзбетімен әрекеттенуде қолдану 

баланың мотивациясын көтеру және  оқуға деген жекелендіруінің бір тиімді тәсілі болып 

келеді, шығармашылық қабілеттерін дамытады және жағымды эмоциялық фон 

туғызады. Осыдан АКТ-ні оқытуда пайдаланудың тиімділігі көрінеді.Мектепке дейінгі 

мекемелерде АКТ пайдалану балаларда қоршаған ортаның ақпарат ағымын бағдарлай 

білу дағдыларын дамытуға, ақпаратпен жұмыстанудың практикалық тәсілдерін 

меңгеруге көмектеседі, заманауи техникалық құралдар арқылы ақпаратпен бөлісу 

дағдыларын дамытады.Оқу іс-әрекеттерінде АКТ пайдалану түсіндірмелі-

иллюстративтік оқыту тәсілінен гөрі әрекет жасауға көшу мүмкіндігін береді, бала 

педагогикалық ықпалдын пассивті обьектісі емес, белсенді субьекті  болады. Осы, 

мектепке дейінгі балаларды саналы білім алуға әкеледі. Интерактивті оқу іс-әрекеттерін 

өткізу бөлмесі келесі міндеттерді орындайды: 

• балаларды жаңа технологиялары арқылы оқыту; 

• сауық және ойын орталығы; 

• мұнда көлемді білімдендіру және сауықтыру міндеттер 

орындалады; 

• балаларға және тәрбиешілерге жұмыстануға өте жағымды 

жағдайлар туғызады; 

• балаларды компьютерлік технологияның мүмкіндіктері мен 

дағдыларымен таныстырады. 

Интерактивті тақтаны пайдалану 

Оқытуда интерактивті кешендерді пайдалану сапалы, қызықты және оңтайлы 

болып келеді. Электрондық мультимедиялық бағдарламаларды дәстүрлі оқыту және 

педагогикалық инновациялармен қатар, оқыту үрдісінде үнемі қолдану дайындығы 

әртүрлі деңгейдегі балаларды оқыту тиімділігін көтереді. Бірнеше 

технологиялардың пайдаланудың әсері, оқыту нәтижесінін сапасын 

күшейтеді. Электрондық жүйеде оқытуда мультимедияны пайдалану, балаларға 

ақпаратты беру жылдамдығын, оны түсінуді көтеріп ғана қоймай, соңымен қатар 

мынандай маңызды сапаларды интуиция, образдық ойлауын дамытады. Мектепке 
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дейінгі мекемеде интерактивті тақтаны пайдалану тәсілдері өте көп. Бұлар 

презентациялар, интерактивті оқыту бағдарламалары, графикалық, бағдарламалық 

орталықтарда жобалар құрастыру [3]. 

Интерактивті тақтаны пайдалануда қандай дағдылар болу қажет: 

• Компьютерді қолдана білудің бастапқы білімі 

• Word, Power Point бағдарламаларымен жұмыстану 

• Интернет жүйесінде жұмыстану практикасы (бейнелерді, әзір 

презентациялар мен оқыту бағдарламаларын тауып алу). 

Өздігінен даму технологиясы (Монтессории мектебі) - бұл баланы жан-жақты 

дамыту, дербестікке тәрбиелеу, бала санасында нәрселер әлемі мен  ойлау әрекетінің 

бірігуіне, мұнда оқыту бала дамуына сәйкес болуы керек, сонда ғана бала өзін дамыта 

алады. Итальян психологі М.Монтесори түсіндіруінше баланың туғаннан азамат 

болғанға дейін барлық өмірі - оның еркіндігі мен дербестігінің дамуы болып табылады. 

Бұл технологияның ерекшелігі оқытудың бірыңғай бағдарламасы болмайды, әркім 

табиғат берген даму жолымен жүреді. Балабақшада сабақ болмайды әр күн жалпы 

жиыннан басталады және жиыннан кейін әркім өз еркімен қалаған жұмысымен 

айналысады. Әр баланың іс-әрекеті өз еңбегіне қарай үлкендермен бағаланады. Мұндағы 

басты мәселе, бала өз-өзін бағалайды. Балалар, әртүрлі жастағы топ болып 

жұмыстанады, мысалы 2 жастағы баланың қасында 4 жасар бала жұмыстанады, олар бір-

біріне кедергі келтірмейді, керісінше бір-біріне көмектеседі. Монтессори – топ көп 

орталықтардан тұрады: 

Бала сезімін дамыту орталығы 

Баланың сезім тәрбиесі, баланың қабылдауын дамыту және қоршаған әлемдегі 

заттардың  қасиеттері туралы түсініктерін қалыптастыру: пішіні, көлемі, түсі, салмағы, 

кеңістіктегі орны, иісі, шығаратын дыбысы, т.б. болып табылады. 

Іс-әрекет жасау орталығы 

Бұл орталықта балалар өздерін күтуге арналған заттар орналасады. 

М.Монтессори балаға өзбетімен жұмыстануға үйрету, баланың инттелектуальдық 

қабілеттерін дамыту, өз-өзін тәрбиелеу және жоғарғы баға беру күшті түрткіш болып 

келеді деп тұжырымдайды. Сонымен қатар практикалық жаттығулар орындау арқылы 

бала өзінің қимылын жетілдіреді. 

Тіл дамыту және жазу орталығы 

Материалдар баланың дұрыс тілін дамытуға көмектеседі, сөздік қорын байытады, 

қолын жазуға дайындайды, фонематикалық есту қабілетін дамытады, оқуға және жазуға 

үйретеді. 

Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Кейінгі кезеңде 

ғалымдар өз зерттеулерінде оқу-тәрбие ісіне жаңалықтарды енгізіп, тарату мәселесін 

қарастырады. 

Мемлекеттік білім стаңдарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Ал жаңа педагогикалық 

технологияның түрі, қолдану ерекшелігі, одан туындайтын ділгір мәселелер бүгінгі 

таңда әлі нақтыланып белгілі бір жүйеге түспеген дүние. [4]. 

Жаңа технологиямен жұмыс істеу үшін төмендегідей алғы шарттар қажет: оқу 

үрдісін интенсивтендіруді жаппай қолға алу; оқушылардың сабақтастылығын 

болдырмау шараларын кешенді түрде қарастыру. Оның ғылыми-әдістемелік, оқыту-

әдістемелік, ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау, жаңа 

буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, пәндік білім стандартымен жете танысу, 

білімді деңгейлеп беру технологиясын игеру арқылы оқушыларға білімді мемлекеттік 

стандарт деңгейінде игертуге қол жеткізу, оқыту үрдісін ізгілендіру мен 

демократияландыруды үнемі басшылыққа алу. Өйткені оқыту — тәрбиенің негізі. 

 

 



24 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Жанпейісова М.М. Технология модульного обучения. Актобе. РИПК СО, 2017. 

2. Б.Б.Аккуланова «Ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану 

арқылы білім беру деңгейін көтеру.Алматы.  2017.  

3. Н.Исабек «Компьютерлік технологияны пайдаланудың оңтайлы өлшемдері». 

Алматы: Қазақстан, 2014ж 

4. Қазақстан Республикасында орта білімнің дамыту тұжырымдамасы. – Алматы. 

2015. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

САКЕНБАЕВА САИДА СМАИЛОВНА  

Учитель начальных классов КГУ ОШ № 155. г.Алматы. 

Воспитание является приоритетным направлением педагогики начальной школы. 

Воспитание - сложный, многогранный, диалектически противоречивый, 

целенаправленный процесс формирования и развития личности школьника. Под 

воспитание следует понимать целенаправленный и сознательно осуществляемый 

педагогический процесс организации и стимулирования разнообразной деятельности 

формируемой личности по овладению общественным опытом: знаниями, практическими 

умениями и навыками, способами творческой деятельности, социальными и духовными 

отношениями. 

Воспитательный процесс-это целенаправленный процесс взаимо-действия 

педагогов и учеников, сущностью которого является создание условий для 

самореализации субъектов этого процесса. Цель воспитательного процесса- ориентация 

школьников на самовоспитание, саморазвитие, самореализацию. Организация 

воспитательного процесса как созидание и поддержка для саморазвития осуществляется 

в тесном взаимодействии с воспитанником, с учетом его доброй воли. 

Как отмечает Е.В. Бондаревская, в теории воспитания – это требование выражается 

через личностно – ориентированный подход, при котором воспитанник признается 

полноправным партнером в условиях взаимодействия – сотрудничества. Этот подход 

позволяет реализовать идеи гуманистической педагогики при образовании 

воспитательно-образовательного процесса в современных условиях. [1].  

Б.П Битинас считает, что по своей структуре воспитательный процесс может 

рассматриваться как последовательная, непрерывная смена следующих друг за другом 

воспитательных ситуаций, которые являются основным элементом воспитательного 

процесса. [2].  

Классный руководитель – центральное лицо воспитательного процесса. 

Деятельность классного руководителя в начальной школе является важнейшим звеном в 

воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к воспитанникам.  

Обусловлена она современной задачей, которую ставят перед учебным заведением 

мировое сообщество, государство, родители – максимальное развитие каждого ребенка, 

сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для 

создания духовного, умственного, физического совершенства.  
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Главное направление деятельности классного руководителя в воспитательном 

процессе – забота об индивидуальном развитии ребенка, проследить формирование 

личности, посодействовать максимальному проявлению личностных особенностей и 

выявить индивидуальные способности.  

Классный руководитель начальной школы курирует индивидуальное личностное 

становление школьника, прослеживает становление, корректирует обстоятельства и 

активность ребенка, осуществляет помощь и индивидуальную поддержку ребенку в его 

деятельности применяет не только известные формы воспитательной работы, а так же в 

свою практику включает и новые формы работы с ученическим коллективом. Формы 

работы определяются исходя из педагогической ситуации. Количество форм бесконечно: 

беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и экскурсии, конкурсы, общественно-

полезный и творческий труд, художественно-эстетическая деятельность, ролевой 

тренинг и т.д. 

Классный руководитель должен быть профессионалом в своем деле. Он должен 

постоянно совершенствоваться, опираться на опыт других классных руководителей. 

         Классный руководитель должен знать: 

1) Психолого-педагогическое основы воспитания, особенности возраста; 

2) Содержание, формы и методы воспитания 
3) Индивидуальный подход к воспитательной работе  
4) Педагогическое руководство и сотрудничество с учащимися, с опорой на 

ученическое самоуправление 

5) Как планировать внеурочную воспитательную работу  
6) Как формировать интерес к учебе, развивать познавательные потребности 

учащихся 

7) Как совмещать работу классного руководителя с учителями, работающими в 
классе  

8) Как взаимодействие с родителями 

9) Осуществлять взаимодействие с социальным окружением.  
Если оценивать с самой положительной точки зрения, то деятельность классного 

руководителя оценивается следующим образом: он владеет принципами современной 

психолого-педагогической концепции воспитания, использует их как основу в работе. 

Также проявляет глубокие, разносторонние знания, свободно ориентируется в 

методической литературе по проблемам воспитания, в нормативных документах, 

систематически изучает особенности учащихся, ведет таблицу уровня воспитания, 

осуществляет индивидуальную работу с каждым воспитанником. [3].  

Деятельность классного руководителя начальной школы достигает своей цели и 

дает наилучший результат при условии, если она проводится в определенной системе. 

Система работы классного руководителя – это совокупность взаимно связанных между 

собой воспитательных мероприятий, вытекающих из целей и задач воспитания. 

Она предполагает продуманный отбор посильного для учащихся воспитательного 

материала и умелое использование наиболее эффективных средств и методов 

взаимодействия. Попытаемся рассмотреть основные разделы деятельности классного 

руководителя, которые в своей совокупности и составляют систему его воспитательной 

работы. 

Во-первых, изучение учащихся. Классное руководство обычно начинается с 

изучения класса и отдельного каждого ученика. В результате создаются необходимые 

условия для правильной, рациональной организации воспитательной работы, для 

осуществления индивидуального подхода. Изучение учащихся продолжается на 

продолжении всего срока их обучения. 

Организация и воспитание классного ученического коллектива – это один из 

основных, ведущих разделов работы классного руководителя начальной школы. 

Объединяя учащихся в дружный и целеустремленный коллектив, классный 
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руководитель создает предпосылки для успешного решения учебно-воспитательных 

задач. 

Следующим разделом деятельности классного руководителя начальной школы 

является повышения качества знаний и укрепление дисциплины. Высокий уровень 

знаний и сознательная дисциплина – важнейшие показатели правильной организации 

учебно-воспитательной работы. [4].  

Классный руководитель начальной школы проявляется заботу о повышении 

качества знаний школьников, стремится предупредить отставание отдельных учеников 

и второгодничество в своем классе. 

Организация и проведения внеурочной и внеклассной воспитательной работы – 

еще один из важнейших разделов деятельности классного руководителя начальной 

школы.  Воспитание на уроках, в процессе обучения дополняется внеурочной 

воспитательной деятельностью.  В организации внеурочной работы обычно сочетаются 

два основных ее направления – идейно-воспитательная работа и организация 

практических дел школьников.  

Следующий раздел деятельности классного руководителя начальной школы – 

работа с родителями учащихся. Каждый учитель поддерживает контакт с родителями 

учащихся. Более тесная связь школы с семьей осуществляется через классных 

руководителей. Они чаще общаются с родителями, информируют их об учебной работе 

и поведении детей, намечают пути совместной деятельности по их воспитанию. 

Вот, пожалуй, основные разделы деятельности классного руководителя. В своей 

совокупности они составляют сложную систему, которая является основой деятельности 

любого классного руководителя. Педагог, выступающий в качестве руководителя 

детского коллектива, реализует свои функции относительно как класса в целом, так и 

отдельных учащихся. Он решает задачи в соответствии со спецификой возраста детей и 

сложившихся между ними взаимоотношений, строя отношения с каждым ребенком с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

Главное в деятельности классного руководителя – содействие саморазвитию 

личности, реализации ее творческого потенциала, обеспечение активной социальной 

защиты ребенка, создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий 

детей по решению собственных детей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ - ҰЛЫ ҰСТАЗ 

 

КУТЫБАЕВА АЯУЛЫМ АМИРХАНҚЫЗЫ 

«Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» мамандығының студенті 

Алматы Технологиялық университеті, 
Ғылыми жетекшісі: АЛДЕКЕН АЙНҰР САБЫРБАЙҚЫЗЫ, тарих магистрі,  

Алматы қаласы 

 

Қазақ әдебиеті сахнасында өзіндік орнын қалыптастыра білген ұлт зиялыларымыз 

жетерлік. Сондай ұлт жанашырларының бірі – Ахмет Байтұрсынұлы. Бұл тұрғыда, халық 

ауыз әдебиетінде ауыздан ауызға сақталып келе жатқан батырлар жырын әдебиет 

саласына енгізуде, қазақ жазу әліпбіиінің келер ұрпаққа жету жолында Ахмет 

Байтұрсынұлының рөлі ерекше. 

Ұстазымыз әр ұлттың өзіне тән тарихы, діні, тілі, сонымен қатар алфавиті мен 

жазу ерекшелігі болатындығын айтып, өмірінің талай уақытысын сол нәрселерді 

зерттеумен өткізді. 

Ахмет Байтұрсынұлы 1910 жылдан бастап қазақ тілінде оқулықтар мен әліппе 

жазуға ат салыса кіріскендігі тарихымыздағы ерекше істердің бірі болып қала бермек. 

Сонымен қатар қазақ жұртының графикасын жасауда көптеген еңбек сіңірді. Бұл 

графиканың негізінде қазақ елінің рухани дүниесіне жататын сан  ғасырлық дәстүр мен 

тарихы бар. Тіпті өзге де түркі халықтары Байтұрсыновтың бұл жазуын пaйдaлaнып 

отыpғaндықтaн, туыcтық, жaқындық cипaты бap apaб тaңбaлapы бірнеше халыққа ортақ 

болды. Графика барысында фонетикалық дыбыстарды зерттей отырып, ана тіліне таныс 

емес араб таңбаларын алып тастады. Сұрыптай келе, араб тінінен жалпы 24 таңбаны 

алып оны қазақ әліпбиіне қосады [1]. 24 таңбалардан тұрған графиканы Ахмет 

Байтұрсынұлыв «Қазақ жазуы» деп таныстырса, өзге түркі елдеріндегі  тіл филологтары 

«Байтұрсынов жазуы» деп атау берген екен [2]. 

Кез келген ұлт зиялысы болған тұлғаның мақсаты  халқының сауатын ашып, қара 

танытып,  білім нәрімен сусындату. Ол үшін ең басты дүние орыс әліпбиі емес, қазақ 

халқының өзіне ғана тән әліпбиі болуы. Аңғарып қарайтын болсақ, ғалым өзінің жарты 

жылдық өмірін осы әліпбиге сарып еткен екен. Нәтижесінде,  жаңа қазақ әліпбиінің 

пайда болуына себеп болған тұлға Ахмет Байтұрсынұлы болып қазақ тарихында мәңгі 

қалды. Сонымен қатар ғалым сол әліпбилерге байланысты ережелерді ойлап табады 

және әріптер тобын дауысты мен  дауыссыз  қылып екіге бөледі.  Келесі кезекте, қазақ 

халқына есімдік, зат есім, сан есім, сын есім, шылау, одағай, етістік атты 7 сөз табымен 

таныстырады. Жоғары да, Байтұрсынұлының жазған әліпбиінде 24 түрлі дыбыстан 

тұратынын айтып өткен болатынмын. Бұнда, дыбыстардың бесеуін дауысты, он жетісі 

дауыссыз, ал қалған екі дыбысты жартылай  дауысты, жартылай дауыссыз қылып бөлген 

екен [3]. 

Алғашында оның жасаған әліпбиіне ғалымдар оң және сол көзқараспен қарады. 

Ұлт ұстазын қолдамаған көптеген тіл ғалымдары: «Ахмет Байтұрсынұлын діннен 

адасқан, кеңес одағына бізді сатқан сатқын», - деп айыптап, халықты Ахмет 

Байтұрсынұлына қарсы қойды. Алайда, Ахмет Байтұрсынұлы өзінің араб әліпбиін 

жазудағы мақсатын араб әліпбиінің халыққа қолайсыз екенін ұғындырып, қазақ халқына 

араб әліпбиін түгелдей алып тастамай керісінше оған енгізулер енгізгенін баяндайды. 
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Мәселен, зерттеуші бір баяндамасында: «қазақтың діні, тілі, жазуы сұмдық пікір, суық 

қолдан тыныш боларға керек. Қазақты  дінінен  айыруға болмаса, жазуынан да айыру 

болмайтын жұмыс... Дінмен байланысқан жазу дін жоғалмай, жоғалмайды», -деп 

жазады [4]. 

Осылай келе, ұстазымыздың еңбектері 1912 жылдан бастап («Қазақ» газеті 1913-

1919 жыл) өзінің әліпбиімен жазылғандықтан, ел арасына тез тарай бастады. Тіл 

білімімізде бұл графиканы жасауға кеткен  еңбекті, Ахметтің өмірін түркітанушылар мен 

орыс  жоғары деңгейде бағалады. Мәселен, Е.Д.Паливанов «Новая казак – киргизская 

орфография» деген мақаласында: «Эту последную форму, которую пряняла казак 

киргизская графика в 1924 году я во всяком случае считаю уже не нуждающейся в 

поправлениях и представляющей последний шаг в историческом формировани 

национальной графики, которым с полным могут гордиться киргизские деятели 

просвещение-создатели реформы, как крупным культурным завоеваниям» деген екен 

[5].  

Ал қазақ ғалымдарының ішіндегі Т.Шонанов ұлт ұстазының әліпбиін былайша  

сипаттап, ерекшеліктерін атап көрсетті: «Болашақ ұрпақты молдалардың дүмше дым 

білместігінен, миссионерлік жаңашылдығынан құтқару үшін Ахаң жалғыз күресті. Оның 

жаңа қазақ алфабитін жасауы, іс жүзіндегі ішкі және сыртқы жаулармен  күресінің 

көрінісі болатын, ана тіліміздегі дыбыстарды сақтай отырып, дыбыс үндестігінің 

заңдылықтары бойынша жаңа әріптерді белгілеп, ана тілінің синтаксисі мен 

этимологиясын жасап шықты. Қазақ  тіліне мүлдем қажетсіз он екі әріпті әліпбиден алып 

тастап, тілдің таза сақталуына жаңа мүмкіндіктер сыйлады» [6]. 

Ұстазымыздың әліпбиін бүгінгі күнде Қытай еліндегі қандас бауырларымыз 

қолданады. Профессор С.Жанболат 1924 жылы Орынборда болған сьездте ресми түрде 

қабылданған Байтұрсынұлының әліпбиіне Қытайда тұратын қазақтар «Жаңа емле», 

«Жаңа әліп-би», «А.Байтұрсынов әліппесі», «Байтұрсынов әліпбиі» деген атаулар берген 

екенін өз еңбектерінде көрсетіп кеткен.  

Графикамыздағы жаңа әліпби мен жаңа емлені қабылдаған Шыңжаң қазақтары 

үшін мына нәрселер әліпбидің ерекшеліктері болды [7]. 

1. Көне араб әліпбиіндегі «خ» ,« » ,«ذ» ,«ث» қатарлы таңбалар парсылар қосқан 

 ;сияқты әріптерді қазақ тілінде қажетсіз деп шығарып тастау  «ژ»

2. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыс үшін 5 әріп «ه»,«ا» ,«و» ,«ؤ» ,«ى» қабылдап, тіл 

алды (жіңішке) дауыстыларын дәйекше (ء) арқылы (мысал: «ى»,«ء» ,«ؤ»,«ء»,«و»,«ء»,«ا», 

 түрінде) тіл арты дауыстысын парықтау. Сөз басындағы дәйекше былайғы барлық«ء»

буынды жіңішкерте алады, табиғи жіңішке «ه» мен жіңішке буынында келетін «ك» ,«گ» 

әріптері бар сөздерге дәйекшені (ء) қажетсіз деп тану; 

3. Таңбалануы ретінде қарау, буын құрағанда қосар әріптермен (ұу, үу, ый, ій 

түрінде) жазу, ي , ي таңбаларына екі міндетті қоса міндеттеу, дауысты болғанда қос 

нүктені қойма, дауыссыз болғанда қос нүктені қою; 

4.Дауысты дыбыстарды жазбай, жазылмаған әріптерді қоса, жазылғанын оқымай 

кететін немесе бір дауысты бірнеше әріппен жазатын, бір әріпті бірнеше түрлі оқитын 

көне дағдыларды тастау. Меніңше, А.Байтұрсынұлының төте жазуы бұл әлемге мұрагер 

болған Қытайдағы қандас қазақ бауырыларымызға арналған алғашқы «Тіл құралының» 

алғашқы А.Байтұрсынов жасаған лингвистикадағы  ережесі десек те болады. 

Қытайда ағартушының әліпбесін алғаш қабылдағаннан бастап қазіргі сәтке дейін 

жеті мәрте өзгертулерге ұшыраған екен. 1984 жылы түзетулер бойынша 33әріп рет-

ретімен берілді. Бұл туралы Мыркамал Жалалқанұлы 2010 жылы жарияланған 

мақаласында айтқан болатын. Сонымен қатар, емле бойынша  Қытай қазақтары сөздерді 

сауатты жазу үшін х, һ, ф, ч сынды әріптерді қазақ алфабитіне енгізу-енгізбеу туралы дау 

болды. Себебі, көптеген лингивист ғалымдарымыз бұл әріптерді қолданып жүрсе, ал 

қазақылықты жақтаған зиялыларымыз қажетсіз санады. ХІХ ғасырдың орта ширегінде 

болған қазақ-қырғыз ұйымының кезекті жиналысында жоғарыдағы төрт әріпті қабылдау 
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дұрыс деп шешілді. Өйткені, сол кезеңдегі адам тектеріне «ев», «ов» жұрнақтары 

жалғанатын еді. Адам тегіндегі в дыбысын у дыбысымен алмастырып жазу ыңғайсыздық 

тудырды. Мәселен, М.Әуезов болса, М.Әуезоу деген тәрізді. Осы мысалдарға 

байланысты  Әнуар Көкей 1954 жылы емлеге в әрпін әкеп қосты. 

Бұл тұрғыда, Ахмет Байтұрсынұлы жасаған қазақ әліпбиінің басқа алфабиттерге 

қарағанде ерекшелігі өте көп болды. Мысал ретінде  қазақ тілінде және орыс тілінде 

айтылатын сөздердің дыбыстары өзгеше және бірін біріне мүлдем ұқсамайтындығын 

айтсақ болады. Тіпті әріптерінде де көп өзгешілік бар.  Кейбір әріптер мен дыбыстар 

өзгешілікке ұшыраса, ал кейбір әріптер мүлде қолданылмайды. Мысалы қазақ тілінде 

«һ» деген әріп және дыбыс бар, бірақ бұл орыс тілінде «г» болып таңбаланады және 

дыбысталады. Осы орайда, «Неге қазақ әліпбиі басқа әліпбилерден өзгеше?» деген 

сұрақтың санамызда туындары анық. Қазақ тілінің өзіне тән дыбыстары мен әріптері бар 

болғандықтан, олар әрдайым ерекшеленіп тұрады. Ахмет Байтұрсыновтың айтуынша, 

әріп дегеніміз айтылған дыбысты таңбалайтын белгі(6). Демек, қазақ тіліне тән дыбыстар 

мен әріптердің саны нақты саны тоғыз. Бұл әріптер орыс тілінде мүлде қолданылмайды 

және қолданылмаған. Сол себептен де, тарихымызда халқымыз осы уақытқа дейін 3 

әліпбиді қолданды: араб әліпби, латын әліпбиі, орыс әліпбиі. 

Ұлтымызға  тән әліпбиіміз қолданыста бар, бірақ ресми түрде ол орыс және араб 

әліпбилерінің өзгертілген нұсқасы болды. Жалпылама айтқанда біз қазіргі таңда 

қолданып жүрген әліпбиіміз, орыс халқының әліпбиінің өзгертілген нұсқасы. 1920 жылы 

қаңтар айында латын әліпбиін қолдаушылар бір адамның артық дауыс беру барысында 

жеңіске жеткен болатын .Ал енді сіз: «Неге Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиі 

қолданыста болмады?» десеңіз оның жауабы өте қарапайым. Ахмет Байтұрсынұлы 

жасап шыққан әліпби араб әліпбиінің өзгертілген нұсқасы екенін баста айтып өткен 

болатынмын, міне осы себептен қазақ тілінде оқулықтар мен жазбалар жазылса да, ол 

тарихта араб әліпбиі болып аталып кетті және қалыптасты. Сонымен қатар Ахмет 

Байтұрсынұлы тілші және ғалым да болып өз мақалаларын жарыққа шығарған. Ол өз 

мақалаларында қазақ тілінің өзгешіліктері, табиғаты, терминдер, араб әліпбиі, қазақ тілін 

оқыту әдістемелері жайында жазғандығы баршамызға мәлім. Оған дәлел ретінде, Ахмет 

Байтұрсынұлының 1926 жылы Баку қаласында болған барлық түркітанушылар 

жиналысындағы «Түркі тілдеріндегі терминология жайлы» баяндамасын айтсақ болады. 

Өкінішке орай,  ондағы араб әліпбиін жақтағандар қатарындағы А.Байтұрсынұлына 

психологиялық шабуылдар қайта-қайта жасалынып отырды (съезге жиналғандар 

кекетіп,  күліп, тыңдамауға тырысып), ал латын жазуын қолданғандарға  қол соғып, 

қолпаштап,  қолдау көрсетті.  Осы арада,  ұлт ұстазы Ахмет  Байтұрсынұлы: «Әр ұлттың 

өзінің төл жазуы бар, біз оларды өзгертуге міндетті емеспіз, олар сол қалпында қалуы 

тиіс. Сонда ғана ұлт жазуы, тарихы жандана түседі» - деген пікірді жұртшылыққа 

жеткізумен болды. Ахмет Байтұрсынұлынан бөлек съезге қатысқан Г.Алпаров пен 

Ғ.Шараф тәрізді тіл ғалымдары әзірбайжан графикасының латын жазуын пайдалана 

алмайды, бар болғаны 48-55%-ы ғана қолдана  алады, сондықтан ол әзірбайжан жазуы 

болып қалады береді, ал жаңа қолданысқа енген латын графикасының пайдалануы, 

ғұмыры сіздер ойлағаннан да қысқа болады деп пікірін білдірген екен. Алайда, дауыс 

берудің нәтижесінде 100-ге жуық дауыстың латын жазуына жеті дауыстың араб 

жазуына,  кейінгі тоғыз дауыстың латын графикасына қайтадан берілген болатын. 

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ ұлтының мәдениеті, ғылымы мен білімі жолында 

аянбай еңбек еткен ірі қайреткер, қайталанбас зор тұлға. Халық алдында жасаған еңбегі 

үшін оны біркездері «Қазақтың Ахаңы»  деп атаған Байтұрсыновтың қызыл империяның 

сол саясатының кесірінен қаза тапқаны бәріне белгілі. Тіпті  түрлі  айыптаулар тағып, 

«халық жауы»  деп  айыптап, ату жазасына кескендігін де білеміз. Сондағы таққан 

айыптаулары «ұлтшыл», «кеңес одағына қарсы көтерілісті ұйымдастырмақшы болған 

адам», «Германия мемлекетімен құпия шрифт арқылы көп келіссөздер жасаған» деген 

қарапайым, ақылға сыймайтын сөздері ғана. Алайда, Байтұрсынов қазақ халқының 
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өздері жоғалта жаздаған ана тілдері мен діндерін қайта қайтаруға үлкен септігін 

тигізгендігін айтпасақ та белгілі. 

Сөзімізді қорытындылай келе, Ахмет Байтұрсынов өзінің алаш партиясының 

мүшелеріне жазған баяндамасында: «Менің өмірімдегі ең ұлы жетістігім жазған 

шығармаларым емес, жазған өлең шумақтарым емес, басылып шығарылған кітаптарым 

емес, керісінше араб әліпбиін өзгертіп жаңа қазақ халқына тән жаңа әліпбиді жазып 

шығуым» деген екен [7]. Оның жаңа әліпбиді жазуы елдің хат танып, білім алуына себеп 

болғысы келуі. Өз шығармаларында жазуы дамымаған ел әрқашан артта қалады және  

оның қоғамдығы қажетті рөлінің жоқтығын қазақ жазуын жасау барысында ұстазымыз 

жазып кеткен болатын.   
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Түйіндеме. Мақалада оқу үрдісінде инновациялық технологияларды енгізу, 

дамыту және пайдаланудың өзекті мәселелері қарастырылған.Білім беру жүйесін 

реформалау контексінде студенттерді оқытудың әдістері мен тәсілдері. Талдау озық 

және студенттерді даярлаудың дәстүрлі түрлерімен салыстырғанда инновациялық 

тәсілдің артықшылықтары негізделген. Оқытудың негізгі инновациялық әдістерін 

жіктеу.Университеттің білім беру процесінде олардың мүмкіндіктері мен негізгі 

сипаттамалары.ЖОО оқу процесіне түрлі белсенді әдістерді енгізумен байланысты әрі 

қарайғы зерттеулерде оқыту. 

Түйін сөздер: инновациялық әдістер, ЖОО, білім беру үрдісі, ақпараттық  

технологиялар. 

Білім беру сапасын арттыру Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін маңызды 

міндеттердің бірі болып табылады. Бүгінгі таңда жеке тұлғаның, қоғамның, ұлт пен 

mailto:yklasova.dana@mail.ru
mailto:aikosh302@gmail.com
mailto:68roza.i@mail.ru


31 

 

мемлекеттің стратегиялық дамуы білім деңгейіне байланысты.Тиімді түлекті дайындау 

үшін,барлық маңызды салаларда құзыретті білім беруді және одан әрі өмір сүруді 

ынталандыру үшін оқытудың инновациялық әдістерін қолдану қажет, білім 

алушылардың танымдық, коммуникативтік және тұлғалық белсенділігін дамыту. Біздің 

ойымызша, осы уақытқа дейін осы салада инновациялық әдістерді қолдануға бірыңғай 

көзқарас қалыптасқан жоқ педагогикалық білім беру, оқу процесінің тиімділігін 

арттыруда үлкен резервтің болуы сөзсіз. Бұл ретте студенттерді оқытудың 

инновациялық тәсілі жүйелі болуға және барлығын өзіне сіңіруге оқу-тәрбие 

жұмысының салалары ерекше назар аудару қажет. Сонымен бірге теориялық және 

практикалық тәсілдерді, білім беру, кәсіптік-педагогикалық болашақ мамандарды 

даярлау, сондай-ақ жаңа технологиялар мен оқыту әдістерін оқу процесінде қайта қарау 
қажет. Бұл мәселені шешуге отандық және шетелдік ғалымдардың жұмыстары арналған. 

Мартин, Л. Свенсон, М. Скаткин, В. Беспалько, В. Сластенин, О. және т.б.[1;2;3] 
Енгізу бойынша оқу жұмысының тиімді оқытудың инновациялық әдістемелері 

мен соның негізінде негізгі кәсіби жоғары оқу орны түлегінің құзыреттілігі оқытудың 

әртүрлі белсенді нысандары мен әдістерін пайдалану болып табылады.  

Түсіндірме-иллюстрациялық оқытудан инновациялық тиімді оқытуға көшу білім 

беруде қолданылуымен сипатталады.Заманауи ақпараттық және түрлі интерактивті 

технологиялар, электрондық оқу кешендері, бейне және оқытуды дараландыруды 

қамтамасыз ететін, сондай-ақ дамуға және жеке бағдарлануға ықпал ететін аудио 

құралдар және т.б. [4] 

Қазіргі уақытта оқытудың ең өзекті инновациялық әдістерінен мыналарды бөліп 

көрсетуге болады: проблемалық және ойын технологиялары, ұжымдық  және топтық іс-

әрекет технологиялары, белсенді оқытудың имитациялық әдістері, әдістер нақты 

жағдайларды талдау, жоба әдісі, бірлесіп оқыту, креативті оқыту, интерактивті оқыту, 

кіріктірілген сабақтар, бейімделген оқыту, инновациялық білім беру жобалық қызметі, 

дәріс-баспасөз конференциясы, дәріс-әңгіме, дәріс-визуализация, дәріс-диспут және т.б 

Ойын модельдеу әр түрлі ойын түрлерін қолдануға негізделген: іскерлік, 

ұйымдастырушылық және белсенділік, инновациялық, рефлексивті ойындар стрессті 

жеңілдету және инновациялық ойлауды дамыту, іздеу-тестілеу және т.б.  Іскерлік 

ойындарда студенттердің өнімді-трансформациялық қызметі басым болатыны белгілі. 

Мәселен, мысалы, оқу ойындары көп қажет болатын шешімдердің нұсқалығы және 

баламалығы ең ұтымды таңдау жасаңыз. Саласындағы іскерлік ойындар бүгінгі таңда 

оқыту өте кең таралған жоғары оқу орындарында және көбінесе жоғары курстарда 

қолданылады мамандандырылған пәндерден өту кезінде, ең алдымен экономика және 

басқарумен, құқықтанумен байланысты, басқару және т. б. 

Инновациялық білім беру жобалық қызметі білдіреді тиімді үлгісін құру оқу 

мақсаты жеке және заңды тұлғаларды дамыту болып табылатын танымдық 

қызығушылықтарын, сондай-ақ шығармашылық қабілеттерін арттыру. Бұл әдіс 

шығармашылық қызметтің әртүрлі түрлерін таныстыру технологиясын дамытуды 

қамтиды (есептер, баяндамалар, әртүрлі кәсіби маңызды тақырыптарға рефераттар). 

Педагогикалық инновациялар, бұл жағдайда, жаңа оқыту әдіснамасына көзқарас, жаңа 

әдістерді қолдану мультимедиялық оқыту құралдарын пайдалану технологиялары мен 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру мақсатында.  

Жоба әдісі зерттеуге жатады. Бұл әдістің мақсаты студенттердің танымдық 

қабілеттерін, алынған ақпаратты өз бетінше пайдалану, ақпараттық ортада шарлау 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады, сыни ойлау мен шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. [5] Жоба әдісі студенттердің тәуелсіз, ұйымдастырылған қызметіне 

негізделген-жеке, жұптық немесе студенттер  шектеулі мерзімде іске асыратын топтық 

уақыт. Бұл тәсіл топтық оқыту әдістемесімен үйлеседі.  

Ынтымақтастықта оқыту-бұл шағын білім беру аясында оқытуды ұйымдастыруға 

негізделген әдіс топтар (әдетте 3-5 адамнан). Ынтымақтастықта оқыту – бұл ұжымдық 
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оқыту, оның мақсаты ұжымдық білім нәтижесінде жаңа білімді бірлесіп құру болып 

табылады. Бұл технология бойынша жұмыс мыналарды қамтиды бірлескен білім беру 

үшін оқушыларды 3-5 адамнан топтарға бөлу белгілі бір міндет бойынша жұмыс істеу, 

ал мұндай ынтымақтастықтың мақсаты-мәселенің шешімін табу алдыңғы тәжірибе мен 

білімге сүйене отырып жоба әзірлеу. Топтар жұмысының негізгі нәтижесі олардың 

ұжымдық барысында жаңа білім алу керек, анықталған, тұжырымдалған көзқарас 

топтың барлық мүшелерімен келісілген болады. Сонымен қатар, топтың тапсырмадағы 

жұмысы уақытпен шектелген және оның нәтижесін әдетте, топ бірлескен жұмысының 
өнімін ұсынған кезде ғана. мұғалім бағалайды. 

Креативті оқыту әрбір оқушының интернет желісінің ақпараттық ресурстарына 

еркін қол жеткізуін және келесі принциптерге негізделеді: 

- шығармашылық оқытудың негізі-болжалды студент әзірлеген білім беру өнімі; 

- құрылған білім беру өнімінің сәйкестігі оқушының ішкі қажеттіліктеріне; 

- білім алушының дербес білім беру траекториясы, оның жеке ерекшеліктеріне 

сәйкес; 

- пайдалануға негізделген интерактивті оқыту ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар; 

- дамып келе жатқан қатысты ашық байланыс оқушыларға білім беру өнімдері. 

Кіріктірілген сабақтар тұтас, "пәндік салаларға" бөлінбейтін дүниетанымның 

қалыптасуына ықпал етеді студенттер. Бұл студенттерге тек жақсы болуға мүмкіндік 

бермейді білім беру пәндерін шарлау, сонымен қатар оларға қоршаған ортаның өзгеруіне 

оңай бейімделуге мүмкіндік беретін бейімделу дағдыларын үйретеді. Кіріктірілген 

сабақтар зерттеу тақырыбын тереңірек игеруге мүмкіндік береді. 

Бұл техниканың мәні-интеграцияланған сабаққа қатысатын әр пән мұғалімі 

зерттелетін материалдың мәнін әр пән үшін ерекше нүктемен ұсынуы керек. Сонымен 

қатар, өзіндік ерекшелігі маңызды рөл атқарады сабақтарды өткізу формалары. 

Студенттер бірден сабақта бірнеше мұғалімдердің болуына және оқу материалын 

ұсынудың әртүрлі тәсілдеріне назар аударады.  

Интерактивті әдістер – өзара әрекеттесуді білдіреді, режимде әңгіме, біреумен 

диалог. Интерактивті әдістердің мәні, белсенділерден айырмашылығы-оларды көпке 

бағыттау оқушылардың тек мұғаліммен ғана емес, сонымен бірге бір-бірімен, сондай-ақ 

белсенділіктің басымдылығымен кеңейтілген өзара әрекеті оқу үрдісіндегі оқушылар. 

Интерактивті әдістің мақсаты-оқу процесін барлық оқушылар таным процесіне 

қосылатындай етіп ұйымдастыру. Бұл ретте, бірлескен осы әдіс шеңберіндегі 

студенттердің қызметі бұл оқу процесіне қатысушылардың әрқайсысы өз үлесін 
біліммен алмасу нәтижесінде жеке жеке үлес, идеялар, тәжірибе қосады. Мұндай оқыту 

басымдықты жоққа шығарады бір оқушы, ал қалған бір көзқарас. Осы мақсатта 

сабақтарда жеке, жұптық және топтық қызмет, ғылыми-зерттеу және шығармашылық 

жобалар, ойын әдістері қолданылады, әртүрлі ақпарат көздерімен талданады. Қызметі 

мұндай сабақтардағы мұғалім сабақтың мақсаттарына жету үшін оқушылардың іс-әрекет 

бағытына дейін азаяды.  

Адаптивті оқытудың өзегі-даралау ақпаратты қабылдау жылдамдығы сияқты 

оқушылардың жеке, психологиялық қасиеттерін ескеретін электрондық оқу курстарын 

қолдану негізінде оқу процесін, бастапқы білім деңгейі, сондай-ақ оқытудың жеке 

мақсаттары мен міндеттері. Бұл технологияны шартты түрде бөлуге болады келесі өзара 

байланысты компоненттер: адаптивті курс материалдарын ұсыну; адаптивті тестілеу; 

бейімделгіш навигация.  

Курстық материалдардың бейімделгіш көрінісі оқу материалы жеке 

жасалатындығын білдіреді ресурстар базасынан әр оқушы үшін. Адаптивті тестілеу 

жүйесінің мақсаты-талдау негізінде диагноз қойылған тестілеу нәтижелері 

оқушылардың оқу материалын меңгеру деңгейі, білімдеріндегі олқылықтар анықталады, 

бұл курс модульдерін анықтауға көмектеседі, оларды кейіннен зерттеу осы 
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олқылықтарды жоюға ықпал етеді, сонымен қатар қажет болған жағдайда мүмкіндік 

береді [6]. Адаптивті навигацияның функциялары тікелей нұсқаулық болып табылады 

(оқушының жеке моделіне сәйкес қол жетімді" ең жақсы " ресурсқа сілтеме беру), 

орналастыру сілтеме белгілері (таңдалған мақсатқа апаратын таңдалған ресурстарға 

сілтеме құрылымын қалыптастыру), сілтемелерді бұғаттау (зерттеуге арналған жүйенің 

ресурстарын пайдалануға тыйым салу оқушы дайын емес). Навигацияның осы 

әдістерімен бөлісу оқу материалын әр оқушыға жеке бейімдеуге мүмкіндік береді. Егер 

біз инновациялық технологияларды қолдану тәжірибеміз туралы айтатын болсақ онда біз 

оны Дағыстан мемлекеттік педагогикалық университетінің математика факультетінің 4-

курсында оқыған "физика-математикалық білім берудегі ақпараттық технологиялар" 

пәнінің мысалында сипаттаймыз. 

Ұйымдастыру курсы "физика-математикалық білім берудегі ақпараттық 

технологиялар" келесідей қамтамасыз етіледі оқу-әдістемелік кешенімен:  

- демонстрациялық режимде компьютерлік сүйемелдеуді қамтитын дәріс 

сабақтары;  

- оқыту және көрсету режимдеріне негізделген практикалық сабақтар. Олар "тірі 

геометрия", Mathcad, электрондық математикалық пакеттермен жұмыс жасауды 

ұсынады. Қолданбалы және аспаптық бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтитын Excel 

кестелерімен және басқа бағдарламалық жасақтамамен (атап айтқанда, мультимедиялық 

технологияның мүмкіндіктерін жүзеге асыратын аспаптық жүйелер) міндеттерді шешу, 

сондай-ақ Интернет/Интернет-технологиялар және т.б; 

- автоматтандыруды жүзеге асыру біліктерін қалыптастыруға бағытталған зерттеу 

зертханалық жұмыстары есептеу және ақпараттық-іздестіру қызметін математикалық 

модельдерді құру;  алынған ақпаратты өңдеу немесе зерттелетін объектілер, құбылыстар, 

процестер немесе олардың модельдері анықталған математикалық гипотезаны 

тұжырымдау үшін нәтижелерді кейіннен болжай отырып, заңдылықтар тәжірибе, 

тұжырымдарды тұжырымдау және жалпылау; 

- бақылау және сынақ жұмыстары. 

Дәріс және практикалық сабақтар келесі пәндер бойынша сынып-сабақ жүйесі. 

Іске асыру кезінде зерттеу  зертханалық жұмыстарды біз жаңа инновациялық әдістердің 

әртүрлі бағыттарын қолданамыз: 

- оқу-зерттеу жобаларының әдісі; 

- телекоммуникациялық жобалар әдісі; 

- ынтымақтастықта оқыту. 

Бұл әдістердің өзегі оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін, 

білімді өз бетінше өзгерту дағдыларын қалыптастыру, ақпараттық кеңістікте бағдарлану, 

сыни ойлауды дамыту болып табылады. 

Қорытындылай келе, біз қарастырған инновациялық оқыту әдістерінің орталық 

буыны-бұл студенттердің шығармашылық, танымдық, коммуникативтік   дамуна ықпал 
ететін белсенді әдістер деп айта аламыз Сондықтан инновациялық әдістерді қосу ЖОО-

ның білім беру процесіне жоғары білікті мамандарды даярлау үшін міндетті шарт болып 

табылады. Оқу процесінде осындай әдістерді қолдану студенттерді дербес оқу-

танымдық іс-әрекетке итермелейді, бұл дәлелді, шығармашылық білім беру 

атмосферасын құруға көмектеседі және сонымен бірге оқу, тәрбие және дамыту 

міндеттерінің бүкіл кешенін шешуді қамтамасыз етеді. 
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В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев отметил 

развитие сферы образования как один из важных показателей уровня жизни общества. 

Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание на важности повышения квалификации 

педагогов. «Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные 

педагоги»- отмечает Президент. Перед Правительством были поставлены следующие 

задачи: развитие дошкольное образования, обеспечения равенства возможностей в 

образовании, как городской, так и сельской молодежи, обеспечении ускоренной 

цифровизации всех регионов страны. Потому весьма неслучаен акцент в Послании на 

образовании и изменении подходов к обеспечению его качества. Отдельное внимание в 

Послании было уделено непрерывному образованию. Правительству было поручено 

разработать концепцию непрерывного образования. Таким образом, Президент видит и 

понимает долгосрочные потребности развития страны. Потому весьма неслучаен акцент 

в Послании на образовании и изменении подходов к обеспечению его качества. 

Инвестиции в образование – самый верный путь для успешного развития страны. 

Современное общество заинтересовано в повышении качества образования — 

развитие в русле цивилизации невозможно вне рамок высококачественного образования. 

В настоящее время накоплен обширный арсенал методик, требований, моделей оценки 

качества образования. В конечном итоге, актуальность разработки критериев оценки 

качества образования такова, что ее можно оценить как особый социальный заказ, 

предложенный общественным наукам в современных условиях. 

На сегодняшний день все возрастающие требования к качеству и результатам 

учебной работы, а также нарастающие изменения в самом обществе ведут к тому, что 

трансформация традиционной модели образовательной работы становятся неизбежной. 

Современная школа Казахстана должна измениться – стать школой сотрудничества 

и отвечать социальным и экономическим потребностям XXI века. 

Школа должна обеспечивать своих выпускников фундаментальными знаниями, 

которые позволят им успешно жить и работать в условиях экономики, основанной на 

способности применять знания и умения, успешно действовать в рамках практического 

опыта при решении конкретных задач, успешно сотрудничать, работать в коллективе и 

владеть навыками высокого уровня. 

В современной школе на первое место вышли информационно-коммуникационные 

технологии, без которых не обходится сегодня ни один урок в любой школе. Поэтому 

http://www.unesco.kz/
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появилась необходимость в пересмотре содержания обучения, корректировки перечня 

изучаемых предметов; необходимость освоения педагогами современных технологий; 

переход к новому пониманию роли педагога, как помощника ученику в его развитии. 

Инновационным образовательным технологиям общего образования придаётся значение 

на государственном уровне. Локальные практики и инициативы по внедрению 

инноваций рассматриваются сегодня как точка роста всего казахстанского образования. 

Сегодня инновации в школе – это не только примеры использования интерактивной 

доски и электронного дневника. Наиболее серьёзные изменения претерпевают 

технологии преподавания предметов школьной программы. Создание внутришкольной 

системы оценки качества образования требует разработки новых критериев и методик, а 

потому – тоже относится к инновационной. 

Современный урок строится на основе системно-деятельностного подхода. 

Инновационные технологии внедряются через урок, на котором: мышление каждого 

ученика активно; учитель помогает ученику формировать эмоциональное отношение к 

деятельности; стимулируется познание; происходит сознательное формирование 

универсальных учебных действий, как способов взаимодействия ученика с 

информацией, с людьми, управления собственным мышлением; есть место для 

рефлексивного самообучения и самоконтроля учеников; присутствуют 

самостоятельность, творчество; оценивается уровень полноты усвоения знаний. 

Людей всегда пугало все неизведанное и новое, они негативно относились к любым 

изменениям. Стереотипы, существующие в массовом сознании, затрагивающие 

привычный образ жизни, приводят к болезненным явлениям, мешают обновлению всех 

видов обучения. Причина нежелания людей принимать инновации в современном 

образовании кроется в блокировке жизненных потребностей в комфорте, безопасности, 

самоутверждении. Не все готовы к тому, что придется заново изучать теорию, сдавать 

экзамены, менять свое сознание, тратить на это личное время и средства. 

Инновационное поведение не предполагает приспособления, оно подразумевает 

формирование собственной индивидуальности, саморазвитие. Педагог должен понять, 

что инновационное образование – способ воспитания гармоничной личности. Для него 

не подходят «готовые шаблоны», важно постоянно повышать свой собственный 

интеллектуальный уровень. Учитель, избавившийся от «комплексов», психологических 

барьеров, готов стать полноценным участником инновационных преобразований. 

Инновации в области компьютерных знаний в профессиональном образовании в 

век научного прогресса стали особенно актуальными и востребованными. Компьютер 

стал привычным явлением в дошкольных учреждениях, школах, колледжах. 

Разнообразные увлекательные программы помогают формировать у ребят интерес к 

математике и чтению, развивают логику и память, вводят в мир «волшебства и 

превращений». Те анимационные картинки, которые мелькают на мониторе, интригуют 

малыша, концентрируют его внимание. Современные компьютерные программы 

позволяют воспитателю вместе с ребятами моделировать разные жизненные ситуации, 

искать способы их решения. Учитывая индивидуальные способности ребенка, можно 

подстроить программу под конкретного малыша, следить за его личностным ростом. 

Среди проблем, связанных с применением ИКТ-технологий, лидирующие позиции 

занимает чрезмерное применение компьютера на учебных занятиях. 

Педагогические инновации, внедряемые в образовательных учреждениях 

современной школе, помогают реализовывать социальный заказ: воспитывать в 

школьниках, студентах чувство патриотизма, гражданской ответственности, любви к 

родному краю, уважение к народным традициям. 

Обилие положительных сторон отечественного образования не исключает и 

недочеты, которые все чаще обсуждаются и критикуются людьми. 

1.Все чаще встречаются педагоги с достаточно низкой квалификацией. Если 

раньше такое явление было приемлемо в основном для провинциальных школ, то 
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сегодня некомпетентных специалистов можно встретить практически в любых учебных 

заведениях страны. Основная причина проблемы — коррупция в ВУЗах. Молодые 

специалисты не нацелены на получения полноценных знаний, а интересуются только 

получением самого документа, подтверждающего наличие высшего образования. 

2. Обучение проходит в классах, достаточно больших по количеству учащихся (от 

двадцати до сорока человек). Учителю трудно контролировать успеваемость всех 

учеников, поэтому, даже если кто-то “отстал”, педагогу трудно будет задерживать 

продвижение по школьной программе. Исключение составляют некоторые 

преподаватели, которые следуют “правилу каравана” – “караван верблюдов движется со 

скоростью, с которой передвигается наиболее медленный верблюд”. Иными словами: к 

новой теме можно будет перейти только в том случае, когда предыдущая тема была 

усвоена всеми учениками. 

3. Учебники, которыми располагают современные школы, не всегда составлены 

грамотно. Бывают случаи, когда абсолютно не родственные между собой темы идут одна 

за другой. Это может вызвать путаницу в знаниях и потере возможности составить 

целостную картину дисциплины. Но даже при таком способе обучения некоторые 

ученики могут проявить незаурядные способности к изучению точных или естественных 

наук, или гуманитарных дисциплин. Таким образом, определяются склонности к 

изучению предметов, и даже выбор будущей профессии. 

4. Одна из главных проблем современного образования – это потеря детьми интереса к 

учёбе. Почему это происходит? Во многом из-за того, что подача материала происходит 

традиционными способами, «по старинке»: учитель долго и нудно объясняет тему из 

учебника, а затем даёт домашнее задание на закрепление пройденного материала. 

5.Несмотря на большой спектр знаний по различным предметам, современная система 

образования основана все-таки на общих стандартах. То есть главной целью не является 

развитие конкретного ученика. В школах идет большая нацеленность на оценки, которые 

зачастую имеют необъективное значение. Не всегда учителя берут во внимание таланты 

и способности отдельного ученика. В большинстве случаев каждый педагог считает свой 

предмет приоритетным, отчего школьникам бывает сложно вникнуть в темы урока. 

6. На стремление к получению новых знаний и умений влияет не только личность 

ученика, его возраст и предпочтения. Важна также и роль педагога. В некоторых случаях 

учителя не видят в своих учениках будущей зрелой личности, и процесс учёбы сводится 

лишь к механической передаче знаний. Поэтому стоит вспомнить, что индивидуальный 

подход к каждому из учеников – это не только учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка. Это последовательное и искренне отношение к ученику как к индивидуальности 

и самостоятельной личности. 

Современное образование Казахстана имеет множество недоработок. Но стоит 

учитывать, что современное образование находится на пути постоянного 

совершенствования и развития, и в скором времени многие из проблем найдут 

оптимальное решение. 

Вне всяких сомнений, настоящий учитель – это учитель, знающий свой предмет в 

совершенстве, любящий свой предмет и умеющий интересно, доступно объяснить его 

своим ученикам: «профессионализм, знание предмета, умение отобрать интересные 

современные формы работы и использовать то, что предлагает сегодня современная 

педагогика, современная педагогическая технология, современная наука, именно эти 

качества должны быть у современного педагога». 

Труд педагога, объективно требует от него профессиональной мобильности и 

динамизма. Каждый учитель имеет право на индивидуальность, на инициативу, на свой 

собственный педагогический почерк, и это становится возможным, если у учителя всем 

процессом его образования и самой практики сформирована готовность к 

преобразованию профессиональной деятельности. Поток информации о фактах, 
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открытиях, концепциях стремительно растет во всех отраслях знаний, и чтобы на 

высоком уровне выполнять свои профессиональные функции, учитель должен 

постоянно обогащаться тем новым, что дает современность, жить интенсивной духовной 

жизнью, стать творцом-созидателем. Учитель в возрастающей мере становится и 

исследователем, совмещающим в себе педагога-экспериментатора, теоретика и 

практика, тонкого психолога и воспитателя. Такому специалисту по силам не только 

обслуживать имеющиеся педагогические технологии, но и осуществлять 

инновационные процессы, процессы творчества в широком смысле. 

И еще об одной особенности педагогического труда: учитель – вечно юная 

профессия. Несмотря на возраст, педагог живет интересами подрастающего поколения, 

общение с которым дает ему возможность всю жизнь оставаться духовно молодым. 

Главные особенности работы современного педагога – индивидуальный подход к 

каждому учащемуся, использование вариативных учебных материалов и программ, 

которые предоставляют возможность каждому ученику раскрыть свои уникальные 

способности, приобрести опыт самостоятельного решения реальных проблем 

коллективной исследовательской деятельности, самообучения. 

В настоящее время стремительно меняется жизнь, так же быстро меняются взгляды 

и представления детей, появляются новые объективные причины потери у них интереса 

к школе. Необходимо обогащать учебный процесс интересным содержанием, новыми 

формами и приёмами работы. Содержание знаний само по себе служит источником 

стимуляции познавательных интересов. Эту его функцию обосновывает в своих 

исследованиях Г.И. Щукина: «Стимуляция познавательных интересов школьников 

поступает из содержания учебного материала, которое несёт учащимся новую 

неизвестную ещё ранее информацию, вызывающую чувство удивления перед тем, как 

богат мир и как мало он ещё открыт ему, ученику. Содержание знаний заключает в себе 

возможности по-новому проникнуть в уже известное, открывать в имеющихся знаниях 

новые грани, рассматривать их под новым углом зрения и испытывать при этом 

глубочайшее чувство удовлетворения, что теперь ты знаешь предмет лучше, глубже и 

основательнее. Содержание знаний несёт в себе и такой важный стимул познавательного 

интереса, как осознание и понимание практической роли познания». 

Учитель начальных классов – это самая гуманная, творческая и нужная профессия, 

которая является фундаментом всем остальным профессиям в мире. Специалист этого 

профиля играет важную роль в формировании личности каждого ученика. Учитель 

начальных классов – это педагог, воспитатель, психолог в одном лице. Он проводит 

уроки по всем дисциплинам, организует развлекательные мероприятия, детский отдых и 

досуг. В начальных классах учащиеся получают не только знания, но и учатся учиться и 

от того, насколько успешным будет этот процесс, зависят их дальнейшие успехи в школе. 

Следует отметить, что особое внимание уделяется проблеме развития познавательной 

активности у детей младшего школьного возраста т. к. степень её решения в данный 

возрастной период определяет эффективность обучения на следующих этапах 

образования. Процесс познания у детей младшего школьного возраста не всегда 

целенаправлен, в основном не устойчив, поэтому учителю важно развивать 

познавательную активность школьников в различных видах деятельности. 

Развитие познавательной активности школьников - одна из актуальных проблем на 

современном этапе развития педагогической теории и практики, поскольку в процессе 

учения решаются главные задачи, поставленные перед школой: подготовить 

подрастающее поколение к жизни, к активному участию в научно-техническом и 

социальном прогрессе и поэтому актуальность существующей проблемы определила 

выбор темы данной работы. 

Если воспитанник активно стремится расширить свой ценностный горизонт, ведёт 

безопасный и здоровый образ жизни, адекватно и с умом проектирует своё будущее и 

осознаёт себя личностью, живущей в обществе – цель современного общешкольного 
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образования достигнута. Такой человек может креативно и критически мыслить, 

способен самостоятельно выбрать профессию, а также умеет делать личностный выбор, 

совершать поступки и нести за них ответственность. Образование РК направлено на 

развитие не только человека, но общества и государства в целом. И все задачи, 

реализуемые школами, диктуются уровнем развития науки, культурой и характером 

нашей цивилизации. 

 

 Интернет источники: 

1. businessman.ru: современные инновации в образовании 

2. viafuture.ru: инновационная деятельность в школе: зачем нужна, практика 

3. findmykids.org: проблемы в школе: основные недостатки школ 

4. multiurok.ru: роль учителя начальных классов в формировании личности ребёнка  

5. buki.kz: “плюсы” и “минусы” современной школы 

6. plusiminusi.ru: плюсы и минусы современного российского образования 

7. fb.ru: Цель образования. Цели современного образования. Процесс образования. 

8. www.akorda.kz: Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу 
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ДЕВИАНТТЫ МІҢЕЗ-ҚҰЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

БИРНИЯЗОВА АДИНА 

«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» 

мамандығының студенті 

Ғылыми жетекшісі: КУШУМОВА АЛИЯ МАКСОТОВНА аға.оқытушысы  

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

Орал қ. Қазақстан 
 

Девианттық мінез-құлық – бұл көпшілік таныған құқық, саясат, мораль, әдет-

ғұрып, салт-дәстүр нормаларынан ауытқу, көпшілік мойындаған нормаларды, 

ережелерді бұзуға жеткізетін және әлеуметтік топтар, халық немесе қоғам тарапынан 

оған басқаша жауап беру қажеттігін тудыратын адамдардың немесе олардың 

топтарының әлеуметтік-саяси әрекеті, қылығы.  Девианттық мінез-құлықтың түрлеріне 

қылмыс, алкоголизм, нашақорлық, жезөкшелік,  құмар ойындар, психикалық бұзылу, 

өзіне-өзі қол салу (суицид) жатады. Олар жалпы қоғамға, айналадағы адамдарға және ең 

бірінші өздеріне үлкен зиян келтіреді. 

Девианттық мінез-құлыктың пайда болуының бірнеше себептері бар: 

1. Әлеуметтік теңсіздік -жұмыссыздық, әлеуметтік жағдайдың төмендеуі, 

жемқорлық т.б. 

2. Моральдык этикалық фактор қоғамның моральдық -адамгершілік касиетінің 

төмендеуі, рухани азғындау жеке адамның қоғамдық ортаны жатсынуы. Қоғам өмірін 

ақшаның билеуі, барлығы сатылады, барлығын сатып алуға болады. Деградация және 

әдет-ғұрыптың ықпалының төмендеуі. Бұкіл аралық кайырымшылық «сатылған 

махаббат», құқық бұзушылықтың күшеюі; 

3. Девианттық мінез-кұлыққа қоршаған ортаның немқұрайлы қарауы. әсіресе, 
отбасы тәрбиесінің нашарлауы денсаулықтағы психофизикалық ауытқулар т.б. Осының 

барлығы рухани дүниенің дағдарларысына әкеліп, өмір сүру мәнінің жоғалуына алып 

келеді. 

http://www.akorda.kz/
https://melimde.com/elemde-sofi-uaittari-bolfan-falamdi-ozgerister-ofamfa-eser-etu.html
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Қоғамдық нормалар мен ережелердің бұзушылығының барлығы девианттық мінез-

құлыққа жатады. Осыдан кейін девианттық мінез-құлық әртүрлі формаларға бөлінеді.  

 Девиация теріс (неативті) және оң (позитивті) болып табылады Ауытқулар қоғам үшін 

әртүрлі салдарға әкелуі мүмкін. Теріс-дисфункционалды, жүйені бұзады, кейде оның 

негіздерін бұзады. Бұған әлеуметтік патология: қылмыс, алкоголизм, нашақорлық, 

жезөкшелік,суицид жатады. Теріс девиантты мінез-құлық қоғамның белгілі бір ресми 

және бейресми санкцияларды қолдануына әкеледі (құқық бұзушыны оқшаулау, емдеу, 

түзету немесе жазалау. Девиантты мінез-құлықтың сыртқы физикалық жағдайларына 

климаттық, геофизикалық, экологиялық факторларды енгіземіз. Мысалы, шу, 

геомагниттік, өзгеріс, таршылық, т.б жағдайлар үрей туғызып агрессивті және басқа да 

қажетсіз мінез-құлықтың көрінуінің бір себебі болады. Сонымен бірге әлеуметтік орта 

әсерлері де өз ықпалын тигізеді: 

• қоғамдық үрдістер (әлеуметтік-экономикалық жағдай, мемлекеттік саясат, салт дәстүр, 

бұқаралық ақпарат құралдары, т.б.); 

• тұлға бар әлеуметтік топ мінездемесі (этикалық құрылым, әлеуметтік мәртебе, 

референтті топ,); 

• микроәлеуметтік орта (отбасының өмір стилі және деңгейлері, отбасындағы 

өзарақарым-қатынас типі, отбасындағы тәрбие стилі, достар, басқа да маңызды адамдар). 

Девиантты мінез-құлыққа жауап ретінде қоғам немесе әлеуметтік топ арнайы 

әлеуметтік санкциялар қолданып, өз мүшелерін ондай қылықтары үшін жазалайды.  

Позитивті ауытқулар қоғамның прогрессивті дамуының, оның ұйымдастырылу деңгейін 

жоғарылатудың, ескірген, консервативті немесе реакциялық мінез-құлық стандарттарын 

жеңудің құралы ретінде қызмет етеді. Бұл шығармашылық: ғылыми, техникалық, 

көркемдік, қоғамдық-саяси. Ауытқу мінез-адамдарды ежелден тартылған назар 

ғалымдары мен ойшылдары. Аристотель (б. з. д. 384-322 ж. ж.) адамдардың мінез-

құлқындағы әртүрліліктің себебін әлеуметтік-экономикалық факторлармен түсіндірді, 

ол: "адамдар қажеттілік тудыратын өмір салтын ұстанады", - деді.  

 Девиантты мінез-құлық философиялық мәселе ретінде XIX ғасырдың екінші 

жартысынан бастап зерттелуде. бірқатар ғалымдар (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Н. 

Смелзер) девиантты мінез-құлық өзіне де, сыртқы ортаға да (ұрлық, кісі өлтіру және т. 

б.) бағытталған әлеуметтік-жағымсыз көріністер тұрғысынан қарастырылды; сондай-ақ, 

бұл тақырып әлеуметтік-позитивті көріністер тұрғысынан зерттелді (Я.и. Гилинский, Ю. 

А. Клейберг). Қазіргі заманғы девиантологияның негізін қалаушы Эмиль Дюркгейм 

(1858-1917) өзінің "суицид" (1897) атты еңбегінде ауытқудың себептерін қарастырып, 

"аномия"ұғымын енгізді. француз әлеументтанушысы Эмиль Дюркгейм. Ол әлеуметтік 

девиацияны түсіндіру үшін аномия тұжырымдамасын ұсынды. «Аномия» термині 

француз тілінен аударғанда ұжымның, заңның болмауы. Ал, Роберт Мертон мінез-құлық 

ауытқушылығының себебін қоғамның мәдени мақсаттары мен оған жетудің әлеуметтік 

мақұлданған жолдарының арасындағы үйлеспеушілік деп түсіндіреді. Девиацияның 

негативті формалары әлеуметтік патология болып табылады: алкоголизм, токсикомания, 

нашақорлық, жезөкшелік, суицид, заң бұзушылық және қылмыскерлік. Олар жалпы 

қоғамға, айналадағы адамдарға және ең бірінші өздеріне үлкен зиян келтіреді. 

Девиацияны зерттеуші көптеген ғалымдар девиантты мінез-құлықтың пайда болу 

факторларын түрліше түсіндіреді. Біріншілері оларды екі үлкен топқа ішкі және сыртқы 

факторлар деп бөлсе, екіншілері оларды бөлмей: 

• жанұяда берекенің болмауы; 

• ата-ананың «ерекше» қамқарлығы; 

• тәрбие берудегі кемшіліктер; 
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• өмірде кездесетін қиыншылықтар мен күйзелістерді жеңе алмау; 

• өмірлік дағдының болмауы, айналысындағы адамдармен, құрбыларымен жарасымды 

қатынасқа түсе алмауы; 

• сырттан келген қысымға төтеп бере алмау, өз бетінше шешім қабылдай алмау, 

сынаушылық ойды дамыта алмау; 

• психоактивті заттарды жиі пайдалануы; 

• агрессиялық жарнаманың ықпалды болуы; 

• мектептерде психологиялық көмек көрсету қызметінің нашар дамуы; 

• балалар мен жасөспірімдердің бос уақытының проблемалары,- деп көрсетеді. 

Дeвиaнтты мінeз-құлықтың қaлыптacyының тaғы біp ceбeбі бap. Eгep бaлaлық 

шaқтa бaлa үнeмі біpдeңe үшін ұpыcaтын бoлca, oндa өзін-өзі peнжітy көpініcтepі көп 

күттіpmeйді. Ocы жepдeн өзінe дeгeн ceнімcіздік, cынғa ceзіmтaлдықтың жoғapылayы, 

эмoциoнaлдық жәнe пcихикaлық тұpaқcыздық тyындaйды. Tұpaқты cын, caйып 

кeлгeндe, дeвиaнтты мінeз-құлықтың кeз кeлгeн түpі мeн түpінe әкeлyі мүмкін. 

Дeвиaнтты мінeз-құлықтың бapлық түpлepі, көpініc фopмacынa қapaмacтaн, өміpдің кeз 

кeлгeн caлacындa жaқcы бoлyғa жәнe өзін opнықтыpyғa дeгeн кeз кeлгeн күш-жігepді 

жoққa шығapaды: жeкe өміp, кәcіп, шығapмaшылық. Бұл жaй ғaнa aдaм бeлгілі біp cәттe 

өзінe жәнe oның мүмкіндіктepінe ceнyді тoқтaтaды. Oл өз жaғдaйының ceбeптepін 

түcінбeйді, біpaқ cыpттaн жaғымcыз көpініcтepдің pacтaлyын іздeйді. Дeвиaнтты мінeз-

құлықты диaгнocтикaлay - бұл мaмaндap жүpгізyі кepeк өтe күpдeлі жәнe көп yaқытты 

қaжeт eтeтін пpoцecc. Бaлaлap мeн жacөcпіpімдepдің apмaндapын бұзбay, өзіңізгe жәнe 

өз бoлaшaғыңызғa дeгeн ceнімін жoймay үшін oлapғa өтe caқ бoлy кepeк. Дeвиaнтты 

мінeз-құлықтың ceбeптepі мүлдeм бacқaшa бoлyы мүмкін. Keйініpeк caлдapын түзeтyгe 

тыpыcқaннaн гөpі, мұндaй ayытқyдың дaмyын бoлдыpмay жaқcы.  Бірак әлеуметтік 

ауытқулардың алдын алудың элеуметтік мүмкіндігі көп жағдайларға байланысты. 

Жекелей алғанда, девиантты мінез-кұлыкка не жататыны, не жатпайтындығы сан рет 

өзгеріске түсіп, азамзат тарихында әр түрлі бағаланып келеді.  

Девиантты мінез құлықтың мәнін түсінудің басты шарты ретінде «норма» ұғымы 

енгізіледі. Әлеуметтік норма-нақты қоғамда тарихи қалыптаскан жеке адамның, 

әлеуметтік топтың не ұйымдардың рұксат етілен мінез-құлық шаралары. Әлеуметтік 

нормалардың негізі кұқықтық заңдарда, мораль мен этикетте жатыр. Әлеуметтік 

нормаларды бұзушыларға қоғам қоғамдық жауапкершіліктің әртүрлі шараларын қолдана 

алады, мысалы, айыптау, айыптау түрінде. Адамның өмір сүруінің мемлекетке дейінгі 

кезеңінде (алғашқы қауымдық қоғамда) әлеуметтік нормалар қарабайыр әдет - 

ғұрыптармен ұсынылды-ұзақ уақыт бойы бірнеше рет қолдану нәтижесінде әдетке 

айналған және адамдардың табиғи өмірлік қажеттілігіне айналған, еңбекті, отбасы 

мүшелерінің өмірін, отбасылық қатынастарды реттейтін, яғни әлеуметтік қатынастарды 

реттеуші ретінде қызмет ететін тарихи қалыптасқан мінез-құлық ережелері (олардың 

көпшілігі олар сонымен бірге қарабайыр мораль мен діннің нормалары болды, олар 

тамырланған салт-жоралар мен рәсімдерді орындаумен байланысты болды. 

Қазіргі қоғамда әлеуметтік нормалар бірнеше нормалар топтарымен ұсынылған: 1) 

діни; 2) саяси; 3) мораль және мораль; 4) корпоративтік (қоғамдық бірлестіктердің 

нормалары); 5) әдет-ғұрыптар, дәстүрлер, іскерлік әдет-ғұрыптар; 6) құқық нормалары. 

Әлеуметтік нормалардың алғашқы бес тобы қоғамдағы адамдардың мінез-құлқын реттеу 

үшін маңызды болғанымен, тек әлеуметтік ықпал ету шараларымен орындауға және 

сақтауға кепілдік берілген сияқты. Сонымен бірге, құқық нормалары мемлекеттік ерік-

жігермен делдал болады және мемлекеттің бюрократиялық аппаратының бүкіл күшімен 

орындалуы мен сақталуына кепілдік беріледі (оны құқықтық нормаларды бұзушыларға 

теріс құқықтық салдарлар қолданғанға дейін, мысалы, әртүрлі құқықтық 

жауапкершілікке тарту түрінде: қылмыстық, әкімшілік, тәртіптік, азаматтық-құқықтық, 

материалдық және т. б.).). Әлеуметтік нормалардың көптеген түрлері жазбаша 
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дереккөздерде (құжаттарда) бекіту түрінде ресімдеуді қажет етпейді. Алайда, қоғам мен 

мемлекет үшін ең маңыздысы қоғамдық қатынастар әлеуметтік нормалардың ерекше 

түрімен - әдетте жазбаша (жазбаша) дереккөз - нормативтік құқықтық акт түрінде 

бекітілген (жүзеге асырылатын) құқық нормаларымен реттеледі. Кейбір құқық 

жүйелерінде  заңның қайнар көзі тек нормативтік актілер ғана емес, сонымен бірге сот 

прецеденттері де, құқықтық әдет-ғұрыптар да болып табылады.        Осылайша, әр адам 

өмір бойы мінез-құлық үлгісін таңдағанда әртүрлі әлеуметтік нормаларды басшылыққа 

ала алады немесе қабылдамайды.  

 Девиантты мінез-құлық туралы білімнің жинақталуында әлеуметтану 

(психологиямен бірге) үлкен рөл атқарды. Социологтар бұл белгілі бір қоғамда ресми 

бекітілген немесе іс жүзінде бекітілген нормаларға сәйкес келмейтін, адам іс-әрекетінің 

бұқаралық формаларында көрсетілген «әлеуметтік құбылыс» екендігіне сүйенеді. 

Тұлғаның әлеуметтенуін бұзудың нысандары: - әлеуметтік дұрыстау - қоғамның 

негізгі талаптарын қабылдамау және оларға сәйкес әрекет етуді қаламау немесе 

қабілетсіздік- индивидуализация / конформизм- ыдырау / диссоциация (ішкі даму 

процестерінің үйлесімділігі және құрылымдық компоненттердің функционалдық 

байланысы)- әлеуметтендіру (әлеуметтену процесінің бұғатталуы, толық бұзылуы) 

Девиантты мінез-құлықтың қасиеттері: 

1.Әлеуметтік нормалар мен үміттерді бұзу 

2. Теріс бағалау 

3. Деструктивтілік - адамның өзіне немесе айналасындағы адамдарға нақты зиян 

келтіру қабілеті 

4. Тұрақты (қайталанатын) - қайталанатын немесе ұзаққа созылатын мінез-құлық 

5. Девиантты мінез-құлық медициналық норма шеңберінде қарастырылады 

6. Өмір сапасының төмендеуі және әлеуметтік дұрыстау 

7. Жеке және жас-жыныстық сәйкестілік 

Девиантты мінез-құлықтың көрсеткіштеріне: агрессия, демонстрация, оқудан, 

еңбектен бет бұру, үйден кету, алкоголизм, наркомания, қоғамға жат 

қылықтар, жыныстық жат мінез-құлық, суицид т.б. жатады. 

Делинквентті мінез-құлық. Ол заң бұзушылықпен ерекшелінеді. Оның мынадай 

типтері бар: 

Агрессивті-зорлаушылық мінез-құлық. Бұл жеке тұлғаға көрсетілетін дөрекілік, 

төбелес, күйдіріп-жандыру сияқты жағымсыз іс-әрекеттерде көрініс береді. 

Ашкөздік мінез-құлық (корыстное поведение): майда ұрлықтар, қорқытып-үркіту, 

автокөлік ұрлау т.б. жалпы материалдық пайдакүнемдікке байланысты жат мінез-құлық. 

Криминалды мінез-құлық заң бұзушылық болып табылады. Балалар сот үкімі 

арқылы жасаған қылмысының ауырлығына байланысты жазаланады. 

Девиацияның негативті формалары әлеуметтік патология болып табылады: 

алкоголизм, токсикомания, нашақорлық, жезөкшелік, суицид, заң бұзушылық және 

қылмыскерлік.  

Девианттық мінез-құлықтың қоршаған адамдар үшін қауіпі шамалы басқа да 

формалары мен түрлері бар: кезбелік, сөзі мен ісінде өрескелдікті, әдепсіздікті білдіретін 

агрессивтік мінез-құлық (психикалық аурудан туындаған); деконструктивтік мінез-

құлық немесе вандализм (урналарды, ағаштарды өртеу, қоршауларды, ағаштарды, 

орындықтарды, лифттерді қирату, көгал алаңдарды таптау, қабырғаларды сызғылау 

және т.б.); сексуалдық девиация және т.б. Қазіргі әлеуметтік-саяси үрдістерді 

зерттеушілер өтпелі кезеңді басынан кешіріп жатқан қоғамдарда девианттық мінез-

құлықтың пайда болу заңдылығына көңіл аударады. Сонымен бірге қоғамның жан-

жақты дағдарыс жағдайында ол жаппай сипат алуы мүмкін. Дағдарыстық 

құбылыстардың күшеюі кезінде өзінің орнына, жағдайына қанағаттанбау артады. 

Жаппай әлеуметтік қанағатсыздық, қажетсіздік қоғамнан қол үзуге әкеледі, 
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тынышсыздықты өршітеді. Пессимистік көңіл күйдің артуы, тіптен халықта 

азғындаудың көрінуі (рухы түсу, сасып, абыржу) әлеуметтік қанағатсыздықтың бір 

салдары болып табылады.  

Сонымен, қорытындылай келіп, нормаға сәйкес келмейтін әлеуметтік мінез-құлық, 

қоғам мүшелерінің көпшілігі үшін ұят, айыптауға тұратын және кешірілмейтін қылық 

ретінде қаралады, оны нормадан ауытқыған немесе девиантты мінез-құлық деп атауға 

болады. 
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КҮРЕБАЙ Б.Е. п.ғ.магистрі, аға оқытушы 

ТОҚТАСЫН А.Ж. Психология мамандығының 4 курс студенті 

Алматы гуманитарлы экономикалық университеті, Алматы қаласы 

 

Түйіндеме. Мақалада баланың ұжымда олардың зейінін тәрбиелеуге әр түрлі 

дәстүрлі немесе дәстүрлі емес сабақтардың мәні зор деп айтпақпыз. Ал, енді болашақ 

мұғалімдерге немесе сынып жетекшілеріне айтарымыз тұлғаның зейінін  тәрбиелеу үшін 

және олардың ынтымақстастық ұжымы негізінде зейінін қалыптастыру үшін көп еңбек 

еткен жөн. Сонда ғана біз толық және үйлесімді тұлғаны қалыптастыра аламыз.  

Тірек сөздер: Зейін, ұжым, даму, зейін тұрақтылығы, рухани таным 

Бүгінгі күні қоғамымыздың кез-келген саласы өзі үшін де, елі үшін де 

экономикалық және әлеуметтік жауапкершілік жағдайында өмір сүріп жұмыс істей 

білетін, қабілетті ізденгіш азаматтарды күтуде. Еліміздің әлеуметтік экономикалық 

жағдайы, өскелең ұрпақтың шығармашылық, өнегелілік потенциялының қалыптасуына 

байланысты. Бүгінгі таңдағы жалпы әлеуметтік, саяси-экономикалық және мәдениеттік 

деңгейлеріміздің жаңа сатыға көтеріліп, жаңаша реңге ие болуы, көптеген талаптармен 
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бірге жеке адамның өзіндікі тану деңгейінің мамандықты таңдау процесінде тигізетін 

әсерін жан жақты дамытуды да талап етеді. 

Қазіргі таңда Республикамызда оқушыларды тәрбиелеу ісі жөнінде адамның ішкі 

жан дүниесі мен рухани әлемін тану, дамыту, жетілдіруге байланысты істер жүзеге 

асуда. Халықтың дәстүр, рухани мәдениет негізінде жас ұрпақты ұйымшылдыққа, 

зейінінің және ақыл - ойының қабілеттілігін тәрбиелеу және оның міндеттерін іске 

асыру басты нысаны болып отыр. Зейінді тәрбиелеуде баланың назарын өз өміріндегі 

елеулі өзгерістерге бұрып, оны саналы түсінуге баулу көзделеді. 

Оқушылар зейінін дамыту мен тәрбиелеуді ойындар жүргізу, әңгіме өткізу, 

түрлі әңгімелер құрастыру, көркем фильмдерді көру, жұмбақтар шешу және т.б. 

жолдар арқылы іске асыруға болады [1]. 

Қазіргі мектепте зейінді тәрбиелеу мәселесінің мазмұны жалпы адам 

құндылығын жоғарылату қажеттілігінен көптеген өзгерістерге бет бұрады. 

Егеменді ел болғаннан бері жас ұрпақты адамгершілікке, парасаттылыққа, 

саналылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу арқылы жеке тұлғаны қалыптастырудың 

сипаттарына жауапкершілік, көздеген мақсатқа жету, кісілік қадір - қасиетін сақтау, 

дұрыс қарым - қатынаста болу жатады. А.С. Макаренконың тұжырымдауынша, «Зейін - 

ол адамның негізгі тірегі және әлеуметтік іс - әрекеттістіктің түрі » - деп айтуының  

өзі көп жағдайды түсіндіріп отыр [2]. Яғни, оқушының зейіні, санасы - бұл біздің қоғам 

жайында бала өмірін ұйымдастырудың негізгі формасы болып табылады. Жеке тұлғаның 

дамуы үшін олардың зейінінің деңгейі қолайлы жағдайда болуы қажет. Тұлғаны жан 

- жақты даму мүмкіншілігін ұжымнан алатын болғандықтан, ұжымда тұлғаның бас 

бостандығы болуы шарт. Себебі, балалардың ақыл - ойын ұйымдастыру қажеттігі 

қоғамның өзі біртұтас ұжым ретінде өмір сүретіндігінен туындайды. Зейін тұрақтылығы 

- балаларды қоғамдық өмір мен өндіріске дайындаудың мүмкін болатын бірден - бір 

құралы. Оқушылардың зейіні баланың өмірін, оқуын, еңбегін, жасампаздығын, күш 

- қуатын мәдениетін, ойын ұйымдастырудың ең тиімді құралы ретінде саналады. 

Зейін проблемасын педагогика ғылымының кайраткері және халық ағарту 

органдарының озат өкілдері А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, П.П. 

Блонский, С.Т. Шатцкий, В.А. Сухомлинский, белгілі психологтар Д.Узнадзе, 

Овчарова Р.В., Цукерман Т., Сангильбаев О., П.Я.Гальперин, т.б. аса зор көңіл 

аударып зерттеді. 

А.В. Луначарский жаңа адамды қалыптастырудың негізгі жағдайы зейін және 

санасы деп айтқан болатын. Оның ойынша, адамды тәрбиелеу, демек, ол адам біздің 

заманымызда зейіні толық жетілген, қоғамдық мүддені жеке басының мүддесінен 

жоғары санайтын болуы тиіс. Тұлға кез-келген іс әрекетті бар зейінімен, 

ықыласымен тыңғылықты орындайтын, ұжым П.Я.  

Гальпериннің дәлелдеуінше адамның зейіні өз кезегінде ішкі іс -әрекетті 

білдіреді, ол оны бағыттылы (ориентировочной) іс-әрекет деп атайды. Сондай-ақ 

адамдағы осындай іс-әрекетті, кез келген іс-әрекет сияқты қалыптастыруға және 

жүзеге асыруға болатынын көрсетті. Зейін сыртқы орта құбылыстарына да, 

адамның өзінің ішкі психикалық күйлеріне де бағытталуы мүмкін.және ақыл - 

ойының толық дамығандығы негізінде ғана дамиды [3]. 

И. В. Страхов былай жазады: «Зейінді психиканың жеке немесе оқшау формасы ретінде 

қарастыруға болмайды. Зейін психикалық үрдістерден ажырамайды, ол адам әрекетінде 

аса қажет психологиялық компонент болып табылады» [4]. 

Ал, А. С. Рещука И. П. Диеваның жұмыстарында кіші мектеп балаларының зейін 

дамуын зерртеу жұмыстары жазылған. Зейін процессі жөнінде жаңашыл жұмыс шет ел 

авторы үш томдық «Зейін және әрекет», атты жинақтама шықты. Бұл жинақтамада 

зейіннің теориялық проблемалары және оның табиғаты жөнінде жаңа идеялар адам 

әрекетінде оның функциясы жазылды. Жинақтаманың көп бөлімі эксперименталды 

зерттеулер болды, яғни зейіннің қосылуы және оның таралу механизмі [5]. Бұл 
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жұмыстарда бір уақытта немесе ізгілікпен әрекеттегі сигналдардың зейін гипотезасына 

әсерін эксперименталды түрде тексерді және зейннің қосылуы, бөліп таралуы, оның 

жеке сигналдарға «психологиялық қарсы тұруын» зерттейді. 

Баланың ақыл - ойын дамыту оның денсаулығына, жас ерекшелігіне және тағы да 

басқа нәрселерге немесе себептерге де байланысты. Баланың зейіні  үнемі өзгеріп 

отырады, себебі оны шыңдаушы адамдар әрдайым ауысып отырады. Бірақ зейінінің даму 

процесі кездейсоқ емес, оған педагогтар жетекшілік етеді. Сондай – ақ қорыта айтқанда 

мектеп оқушыларының зейінін дамытып немесе  басқарудың педагогикалық тәрбиесінде 

мынандай ережелерді сақтаумыз керек:  

1. Баланың зейіні – динамикалық жүй болғандықтан ол үшін өзгеріп, дамып, 

отырады және сол үшін педагогикалық жетекшілер қарым – қатытнас және әсер ету 

жобаларын жиі өзгертіп отыруы керек;  

2. Сынып жетекшісі зейін тәрбиесінде мұғалімдер тобына, сынып ұйымына сүйеніп, 
отбасыларымен үнемі байланыста бола отырып, жоғары жетістіктергді көздеуі мүмкін.  

3. Ұжым мүшелерінің атқарып жүрген рөлдері мен олардың шын мәніндегі 
мүмкіншіліктерін дұрыс пайдалану арқылы оқушылардың зейінін қалыптастыруға 

болады; 

4. Өзінің зейінінің деңгейі арқылы оқушыларды жаңаша қарым – қатынасқа 

кіпріктіретін  ақылмен щещу  іс - әрекет түрлерімен олардың қалпын өзгертуді әр кез естен 

шығармау.  

 Сынып жетекшісінің  – оқушылар ырықты зейінін  шыңдау  алдында қызықты мақсат 

қойып, танымдық іске ұйтқы бола білуі. Әрі оны ұйымдастырдағы білімі мен қабілеті. 

Сынып белсенділері неғұрлым күшті болса, сынып жетекшісіне тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруаға соғұрлым жеңіл болады. Оқушылар ынтымақтастығы жарасқан іскер 

ұжымын ұйымдастыруда олардың жоғарғы адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру 

қажет. Ол үшін оларды ұстамдылыққа, сенімділікке тәрбиелеу керек [6].  

Сонымен қорыта айтқанда  баланың ұжымда олардың зейінін тәрбиелеуге әр түрлі 

дәстүрлі немесе дәстүрлі емес сабақтардың мәні зор деп айтпақпыз. Ал, енді болашақ 

мұғалімдерге немесе сынып жетекшілеріне айтарымыз тұлғаның зейінін тәрбиелеу үшін 

және олардың ынтымақстастық ұжымы негізінде зейінін қалыптастыру үшін көп еңбек 

еткен жөн. Сонда ғана біз толық және үйлесімді тұлғаны қалыптастыра аламыз.  
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Түйіндеме. Түрлі тәсілдер арқылы оқушы зейінін арттыру мектептегі барша 

мұғалімнің ат салысатын негізгі педагогикалық істерінің бірі. Іске шын мәнісінде зейін 

қойып кіріскенде ғана әрекетті, нәтижелі етіп орындауға болатындығы мұғалім үшін 

аксиомалық қағида болуы қажет. Болашақ мұғалімдерге немесе сынып жетекшілеріне 

тұлғаның зейінін тәрбиелеу үшін және олардың ынтымақстастық ұжымы негізінде 

зейінін   қалыптастыру үшін көп еңбек еткен жөн. Сонда ғана біз толық және үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыра аламыз.  

Тірек сөздер: Зейін, ырықты зейін, активті зейін,  даму, жандану комплексі, зейін 

тұрақтылығы, таным әрекеті 

Зейін — саналы іс-әрекеттің шарты. Қазіргі мектепте зейінді тәрбиелеу 

мәселесінің мазмұны жалпы адам құндылығын жоғарылату қажеттілігінен 

көптеген өзгерістерге бет бұрады. Егеменді ел болғаннан бері жас ұрпақты 

адамгершілікке, парасаттылыққа, саналылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу арқылы жеке 

тұлғаны қалыптастырудың сипаттарына жауапкершілік, көздеген мақсатқа жету, кісілік 

қадір - қасиетін сақтау, дұрыс қарым - қатынаста болу жатады. 

Зейінді өзіндік көрініс сияқты емес танымдық психикалық іс-әрекеттің жағы 

сияқты қарастыру көрінісі советтік әдебиетте әсіресе С.Л.Рубинштейн мен 

Л.С.Выготский еңбектерінен көрінді. Л.С.Выготский еңбегінде зейін психикалық іс-

әрекеттің бағыттылығы, шоғырлануы сияқты анықталады.Осыдан зейін бірден-бір кез 

келген психикалық іс-әрекет сипатының қасиеті екені белгілі. Рубинштейн зейінге 

танымдық процестердің бір жағы деген анықтама береді [1].  

Зейінді пайда болуы жағынан зерттеу біріншіден сананың бірден-бір нақты-

психологиялық теориясы болып келді.Алғашқыда зейінді зерттеу дәл осы сананың 

индивидуалдық мәселелерінің контекстіне қатысты болды. Жалпы психологияда зейін 

мәселелері жан-жақты қарастырылған. Сондықтанда ең бірінші көзге түсетіні бұл 

зейіннің әр түрлі анықтамаларының көп болуы. Зейінді зерттеуде әр түрлі тәсілдерді 

қалайда жүйелеуге тырысу үшін зейінінің әр түрлі теорияларын, осы мәселелердің 

зерттеу тарихын қарастырған жөн.  

Өз уақытында орыс психологы Н.Н.Ланге сол уақыттағы философиялық және 

психологиялық әдебиеттерден орын алған зейіннің негізгі теорияларының жүйелілігін 

тексеріп, негізгі сегіз теорияны бөлді. 

1.Зейін қозғалысқа бейімделудің нәтижесі. 

2.Зейін сана көлемінің шектеуі. 

3.Зейін эмоцияның нәтижесі. 

4.Зейін апперцепцияның нәтижесі. 

5.Зейін жүйке тітіркендіргіштерінің нәтижесі. 

6.Зейін ерекше белсенділік, жан қаблетінің нәтижесі. 

7.Зейін іс-әрекет түрлерінің бірі. 

8.Зейін жүйке тежелулерінің нәтижесі. 

 Зейіннің осы теориясын қысқаша қарастырудың өзінде зерттеу көрінісінің 

сипатында көп жоспарлықтың жатқандығын көрсетеді [2]. 
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Ырықсыз зейіннің психологиялық әдебиеттерде бірнеше синонимі бар. Кейбір 

зерттеулерде ол пассивті зейін,- енді бір құралдарда эмоциялық зейін деп аталады. Бұл 

екі түрлі атау да мәні жағынан ырықсыз зейіннің ерекшелігін көрсетеді. Пассивті зейін 

нәрсеге бағытталған сананы шоғырландыру үшін ерік күшінің қажет емес екендігін 

білдіреді. Ал ырықсыз зейінді эмоциялык деп атау зейіннің объектісі және соған 

байланысты көңіл-күй мен эмоциялар, қызығулар, мақсат-мүдде арасындағы 

арақатынастың мәнісін білдіреді. Сонымен, ырықсыз зейін деп сананың белгілі объектіге 

бағытталып, соған шоғырлануын айтамыз. Сан қилы тітіркендіргіштер ішінен күші 

басым тітіркендіргіш зейінді өзіне еріксіз аударады.  

Адамның таным әрекетінде көңіл-күйге қатты әсер ететін нәрселер де ырықсыз 

зейін тудырады. Мысалы, бояуы қанық заттар, құлаққа жағымды әуенді дыбыстар, хош 

иісті өсімдіктер мен нәрселер. Адамды таңдандырып, сүйсіндіретін нәрселер де зейінді 

өзіне еріксіз аударады. Көркемөнер туындыларының адам сезіміне күшті ықпал етуі де 

ырықсыз зейін тудырып, танымдық процестер мен ойлау әрекетін күшейте түседі. 

Ырықсыз зейіннің тұрақты болуы адамның ықылас-ынтасы мен қызығуының артуына 

байланысты [3]. 

Ырықты зейін ерікті немесе активті зейін деп те аталады. Мұндай атаулардың бәрі 

сананың белгілі объектіге шоғырлануындағы адамның шешуші рөлін көрсетеді. 

Сананың әрекеттің белгілі шарттарымен байланысты болып, бір объектіге бағытталуын 

ырықты зейін дейміз. Ырықты зейіннің психологиялық мазмұны адамның іс-әрекетіндегі 

алға қойған мақсатымен, ерік күшімен байланысты. Машина жүргізуші шофер, есеп 

шығарушы бухгалтер, тәжірибе жүргізуші ғалым алдын-ала мақсатын белгілеп, оны 

орындап шығу үшін соған саналы әрекетін бағыттайды. Олай етпеген жағдайда мақсатты 

ісінен нәтиже шығара алмас еді [4]. 

Жұмыс орнының қолайлы болуы — ырықты зейіннің тұрақты болу шартының бірі. 

Жұмыс орнында кісінің көңілін бөгде тітіркендіргіштер аландатпауы керек. Мысалы, 

сабақ үстінде айтылған артык сөз баланың белсенді жұмыс істеп отырған көңілін бөледі. 

Ырықты зейінді дұрыс ұйымдастырудың маңызды шарты — адамның психикалық күйі. 

Шаршап-шалдығып отырған адамның зейіні тұрақсыз болады. Адамның сырқаты, жан 

қинайтын бөгде ойлар т. б. ырықты зейіннің сапасын нашарлатады. Ырықты зейінді 

күшейту үшін сөз арқылы қайталап айтып, алға қойған мақсатты тұрақтандыруға 

болады. Әрқилы жағдайларда жұмыс істей білу мен адамның әдеттері де ырықты 

зейіннің тұрақты болуына ықпал етеді. 

Кеңестік психологтар Дусавицкий А.К, Козырева Л.М. зерттеулері көрсеткеніндей 

ырықты зейіннің дамуы оқудың алғашқы жылдары дұрыс жетекшілік еткен жағдайда 

интенсивті жүзеге асады. Мұнда оқушылардың мақсат қоя білуі маңызды рөлге ие. 

Алғашында оқушылар алдына мақсаттты ересектер (ата-аналары, мұғалімдер) қояды, 

қажет болған жағдайда оған қол жеткізуге көмек те беріледі [5].  

Ырықты зейін дамуының жоғарғы деңгейі оқушының алдына қойған мақсатына 

дербес жетекшілік жасай білу қабілеті болып табылады. Ырықты зейіннің дамуы 

ересектер қойған мақсаттан, өзі мақсат қою бағытында орындалады. Мұнда оқушының 

өз мақсатына жету жолындағы жауапкершілігі маңызды болып табылады. 
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Ырықты зейін дамуының негізгі кезеңдері 

 

Зейін дамуының 1-ші кезеңінде ырықсыз тікелей зейіннің тек белгілері ғана 

болады. Ол нәрестенің дәл осы сәттегі нақты жағдайға байланысты туындаған ерекше 

нәрсеге бағытталуын қамтамасыз ететін бағдарлаушы рефлексі түрінде көрінеді.  

2-ші кезеңінде ересектердің вербальды емес тәртібі (мимика, ым-ишара, жүріс-

тұрыс), сондай-ақ, олардың паралингвистикалық сөйлеулері (дауыс ырғағы, кідіріс, 

қатты сөйлеу т.б.) зейіннің дамуында ерекше маңызға ие. Тікелей осы элементтер 

балада реакция туғызып, өз зейінін қайда аудару қажеттілігін байқатады. Бұл кезеңдегі 

зейіннің дамуы нәрестенің жанына анасы келгендегі дауыс ырғағы барысындағы 

 *  ырықсыз зейіннің болуы 

*  сыртқы әсерлерге реакция 

• жандану комплексі 

• ым-ишара, мимика және 

ересектердің дауысы зейінді  

•  

* Ырықты зейін дамуының бастамасы 

өзінің дене қозғалысы арқылы (басын 

бұру, дыбыс шығару т.б.) 

• ересектердің сөзіне жауап беру 

• өз тілін ересектердің зейінін 

аудару үшін пайдалануды 

бастау 

• өз сөзі зейінін басқару құралы 

ретінде 

• ырықты зейіннің тұрақсыздығы 

• ырықты зейіннің қалыптасуы 

(ырықсыз зейіннің де болуы) 

• ішкі сөйлеу зейінді реттеуші 
•  

• ырықты зейіннің дамуы 

• зейіннің уақытша төмендеу 

мүмкіндігі 

1-ші кезең- 

1,5 айға дейін 

2-ші кезең 

7 айға дейін 

3-ші кезең- 

1,5 жасқа дейін 

4-ші кезең- 

4 жасқа дейін 

5-ші кезең- 

6 жасқа дейін 

6-шы кезең- 

13 жасқа дейін 

7-ші кезең- 

13-17 жас 

Даму кезеңдеріне байланысты зейіннің сипаттамасы 
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эмоционалдық-қозғалыс реакцияларының тууын көрсететін жандану комплексіне 

байланысты. 

3-ші кезеңінде бала ересектердің зейінін аудару үшін дыбыс шығару, ересектер 

тарапына басын бұру т.б. әрекеттерді пайдалана бастайды. Мұндай іс қимылдар өз 

зейінінің ырықты бағдарының даму  мүмкіндігіне негіз болып қаланады.  

4-ші кезеңінде зейіннің даму үрдісі сөйлеуді меңгерудің нәтижесінде 

жылдамдыққа ие болады. Мұнда баланың өзіне ересектердің эмоционалдық-

қатынасына байланысты сөздеріне жауаптары байқалады. Алайда, ол өз сөзін 

айналадағылардың зейінін аудару үшін ғана пайдаланады.  

5-ші кезеңде баланың сөйлеуі өз зейінін басқарудың тікелей құралы рөлін атқара 

бастайды. Алайда, бұл кезеңде ырықты зейін ырықсыз зейінмен салыстырғанда 

тұрақсыз. Мұның себебі жоғары эмоционалдық пен өзіндік сезімдерді нашар меңгеруге 

байланысты болып келеді. 

6-шы кезеңде әлі де ырықсыз зейін басым болады. Көрнекі, ашық түсті,  

әдеттегіден өзгеше заттар мен қоршаған өмір құбылыстары психикаға «кезектен тыс» 

өтеді. Олармен бірге мектепке барумен байланысты белгілі күн тәртібіне бағынуына 

орай өз тәртібіне бақылау жасау белсенді түрде дамиды. Өз ойын реттеу құралының 

пайда болуы- ішкі сөйлеу- де зейіннің дамуын жеделдетеді. 

7-ші кезеңі кәсіби парызын, оқуды орындаумен байланысты орындалатын белгілі 

бір іске назарын шоғырландыруға мүмкіндік беретін зейін деңгейімен сипатталады. 

Сондай-ақ, осы кезеңдегі физиологиялық өзгерістер зейін қасиеттерінің сипаттарына 

теріс ықпал етуі де мүмкін [6]. 

Байқағыштық- заттар мен құбылыстардың аса байқалмайтын, сондай-ақ, белгілі мақсатқа 

байланысты мәнді және маңызды бөлшектерін, белгілерін және қасиеттерін көре білу. И.П. Павлов өзі 

қызмет еткен институтында «байқағыштық» деген сөзді маңдайшаға ілуді ұсынған және тұлғаның бұл 

қасиетін жоғары бағалаған [7]. 

Сонымен бір нәрсеге зейін аудару адамның сыртқы кейіпінен де (дененің, бастың, 

көздің, түрлі қозғалыстары, бет бұру, үңілу, құлақ тігу , т.б.) жақсы көрінеді. Түрлі тәсілдер 

арқылы оқушы зейінін арттыру мектептегі барша мұғалімнің ат салысатын негізгі 

педагогикалық істерінің бірі. Іске шын мәнісінде зейін қойып кіріскенде ғана әрекетті, 

нәтижелі етіп орындауға болатындығы мұғалім үшін аксиомалық қағида болуы қажет 
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КӨНЕНІҢ КӨЗІ, ДАНАНЫҢ СӨЗІ 
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Ғылыми жетекшісі: ИБРАГИМОВА З.А., п.ғ.к., доцент  

«Педагогика, Бизнес және құқық» институты, Алматы қ 

 

Ұлтты-ұлт,халықты -халық ететін,оның ежелгі әдеби-мұралары екені әмбеге 

аян.Ө.Тілеуқабылұлының “Шипагерлік баян”еңбегі көненің көзі ретінде 500жылдан 

кейін,яғни 1994 жылы Қытай Халық Республиңасы Шыңжаң өлкесінің орталығы Үрімжі 

қаламында араб әріпімен басылып шыққан.”Жалын”баспасы 30мың данамен кейін 1996 

жылы қалың оқырман қауымға ұсынды. 

Осыдан. V ғасыр бұрын жазылған еңбектің көшіріліп,қолдан-қолға өтіп,үлкен бір 

бөлігі жоғалып,құрып кетсе де негізгі өз еліне,халқына жеткен. 

Ө.Тілеуқабылұлының “Шипагерлік баян”еңбегі XV ғасырда қазақ жерінде 

медицина жөнінде алғаш жазылған үлкен ғылыми еңбек.Ол шипагерліктің ,сан-саласы 

ашылмай жатқан сырларын ашу үшін айналысып қоршаған ортаны және 

астрономияны,философияны,педагогиканы,психологияны,этнографияны,ұлттық салт-

сананы ,тарихты т.б.игеріп бір-бірімен ұштастыра білген. 

Ғұлама-ғалым “Шипагерлік баянында”алғаш рет адам ағзасын жеке жара,оқшау 

күйінде қарастырмайды,оны туған жердің топрағымен,ішетін суы,жұтатын ауасымен 

бірге қарастырады,яғни адам ағзасын сыртқы ортамен тығыз байланыста қарайды,сол 

байланыс бұзылғанда аурулар,науқастар пайда болады,-деген. 

Ұлы шипагер бабамыз елінің денсаулығын сақтау үшін жарғақ құлағы жастыққа 

тимей қазақтың кең байтақ даласы Шал-көдеден бастап Жаркент, Нұра, Есіл, Жезқазған, 

Сыр бойы, Торғай және Омбы т.б жерлерін аралап жетпіс жылға жуық өмірінде “Ел айтса 

қалт айтпайды”-деп,халқына сеніп ,халқының жиған емдік мұраларын -ғылыми негізде 

тұжырымдай білді. 

Ө.Тілеуқабылұлы осы еңбегінде “Алла адамды топырақтан жаратқан.Адамзаттың 

топырақтан жаралғанына дәлел:бала туыла сала сол жердің ,туған мекенінің ауасымен 

тыныс алады.Анасының сүтін емеді.Сол баланың тұлғалық бітстік құрандысы сол 

жердің топырақ құрамы ,топырағының түсі ұқсас болмайды.Топырақ құрамындағы 

кемістік адамға да кемістікті ала келеді.Айталық,алқым ұрысы (зоб) ерекше үлкейетін 

адамдар бар. Олар онысын мақтан көреді,басқалардан ерекшеміз деп санайды.Бірақ 

мұндай пенделер белгілі өңірде ғана бар,жалпылық адам пендесінің бәрінде емес және 

сол орынның адамы басқа жерде мекендесе,үлкендерігің алқым ұрысы (зоб)кішірейсе 

балаларында болмайды екен.Бұған қарағанда,топырақ құрамында адамға пайдалы бір 

нәрсенің жеткіліксіздігі бар екені айдан айқын ұғыныс болмақ”-деген .Осыдан V ғасыр 

бұрын қаракүзен шипагер адам ағзамының әртүрлі минералдарды,микроэлементтерді 

қажет етеьінін жете түсінген. 

Қазіргі ғылымның дамуы арқасында белгілі болған -зоб ауруы көбінесе таулы 

аймақта тұратын адамдарда кездесетін және оған себеп топырақта,ауыз су құрамында 

йод микроэлементінің жетіспеушілігінен болатындығын даналықпен білген.Сонымен 

қатар күннің көзінде шипагерлік қасиеттің баре екенін,оның рахит (мешел)ауруынан 

сақтану үшін,ондай аурумен ауырған балдарды далаға,күнге шығаоып емдеу керектігін 

кемеңгер бабамыз бұдан 500 жыл бұрын ескерген. 

Бабамыз аурудың пайда болуында белгілі бір материялық заттардың 

жетіспеушілігі және оған қоршаған орта жайларының әсері зор болғагына мән берме. 
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Тіпті дәргердің шипагерлік қасиетін,емдік ұсыныстардың тиімді-тиімсіз болуын 

айналадағы ортаның (кеңістік)ауа райының қолайсыздағын реттеп отыратындығын 

айтқан.Өкінішке орай,қазір біз осы бабамыздың айтып кеткен ұсыныстарына көбісін 

оқу-тәрбие үрдісінде пайдаланбаймыз. 

Ұлы ғалым XV ғасырда өзі ғұмыр кешкен қазақ даламын жан тәнімен сүйген,оны 

атамекенді жауға илендірмек түгәл “сол жердің бір тал түгін де жұлдырмай ,ел-жұртын 

қорғамаққа шарт”-деген сөзі,бүгінгі күннің жастарын патриоттық рухта тәрбиелеуге 

мәжбүр етеді. 

Ол жастарға атамекенін жан-тәнімен сүйіп оны басқыншы жаудан қорғау үшін  

батыл жүректі,сом денелі болу қажеттілігін ерекше еске алады.Ұрпақ бітімінің 

мінсіздігін әріден ойлаған шипагер дүниеге келген нәресте тәнінің шынығуы тазасу,таза 

ауа әсеріне тәуелді екенін дәлелдей түседі.Дененің суыққа шыдамдылығын арттыру үшін 

бұлақтың мұздай суына шайыну қажеттілігі туралы айтқандары  бабамыздың Ресей 

шипагері П.Ивановтың бұдан 500жыл бұрын түйіндеуіне қайраг қаласың. 

Дана ғұлама ғалым жетіге тиіспеу,қырық бірге жұғыспау деген қағдасын ұсынады. 

                Жетіге тиіспеу 

                Көктемде көктеп келе жатқан өскінге тиіспеу; 

                Көктемде көбеймелі жорғамаларға тиіспеу; 

                Көктемде көрінген қорғалағыштарға тиіспеу; 

                Көктемде көз ашпаған шикілікке тиіспеу; 

                Қай-қашанда қонжатқа тиіспеу; 

                Қай-қашанда көршіге тиіспеу; 

                Қай-қашанда елшіге тиіспеу; 

                Қырық бірге жұғыспау; 

                Ордалы сумаңға жұғыспау; 

                Қордалы қынамаға жұғыспау; 

                Жалғыз ағашқа ұғыспау; 

                Иендегі жалғызға жұғыспау; 

                Суық торғайға жұғыспау; 

                Алдан өткен абаданға жұғыспау; 

                Елден кеткен забажанға жұғыстау; 

                Пәлелі өртке жұғыспау; 

                Шығуды бетке жұғыспау және т.б 

Онда Өтей бойдақ бабамыз жастарға қазақ даласының жерлерін, өсімдіктерің, 

жагуарларын т.б қорғап,зиянкестігі болатының бәрінен сақтанып,қоршаған ортаның 

экологиялық тепе-теңдігінің бұзылмауына сақтау қажеттілігін ескертеді. 

Бұл ғылыми еңбекте келтірілген экологиялық мәселелері қазіргі кездегі 

экологиялық тығыз байланысты. 
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Қазіргі кезде қоршаған ортаның экологиясы  нашарлап бара жатқан уақытта, 

шипагер ғалымынның өсиетін орындасақ көптеген экологиялық апаттардан сақтануға 

болады. 

Осыған орай,ұлттық ғылымдардың негізін қалаушы көненің көзі,дана ғұлама 

ғалым Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы бин Ұлы жүз ,бин Зарман ,бин Албан Әл -Құзорданың 

өз сөзінде: ”Шипагерліа баян”кітабы “Қадірін біліп ұстана білгенге сөнбейтін шырақ 

,қадірін білмеске -отбасы аяқпен тозатын тулақ”-деді. 
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ҒҰЛАМА ҒАЛЫМ-ӨТЕЙБОЙДАҚ ТІЛЕУҚАБЫЛҰЛЫ 

ИСАХАНОВА САНДУҒАШ 

6В01503-Биология мұғалімдерін даярлау, 3 курс студенты 

Ғылыми жетекшісі: ИБРАГИМОВА З.А., п.ғ.к., доцент 

«Педагогика, Бизнес және құқық»институты, Алматы қ. 

 

Шипагерлік баян-бұдан 500жыл бұрын өмір сүрген ғұлама ғалым, қараүзген 

шипагер бабамыз Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының өз басынан өткізген тәжірибиесіне 

негізделіп жазылған халықтық медицинаның негізін салған еңбегі. Бұл еңбек түркі 

халқындағы тұңғыш медициналық ғылыми еңбек. Халықтық медицинаның іргетасын 

қалаушы ғұлама ғалым Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы өзі туралы “Атым-Өтейбойдақ 

Тілеуқабылдың ұлымын.Ата тегім-ұлы жүз Зарман,Зарман ішінде Албан.Мекенім-

Жетісу.Ауылымда құрбы-құрдас,таныс-білістерім аз емес. Жанымда Жиренше 

шешен,Жәнібек ханның қарашасымын.Жылым-иіртек,сексен беске келдім. Бойым 

ұзын,қара торы,қоңқақ мұрынды,кең иықты,ұзын қасты,кем сөзді жанмын” деген деректі 

ұсынады. 

Ғалым айтқан Жәнібек хан-кәдімгі қазақ хандығының шымылдығын тұңғыш ашқан 

хан.Жиренше-Жәнібек хан заманында жасаған шешен. Ол-Өтейбойдақтың жанкүйер 

досы екен.Оған кітаптағы өз сөзі куә. 

“Былтыр Жиренше шешен сырқаттанып,шипа ем дарым зәуратын дарымдап 

сауыққан соң,ой тапсырғы (көңіл бөлуге тиісті істер) айтып қайтқалы жатқанда 

Жиренше шешенге әз Жәнібек хан шақырғыш жасауылын (арнаулы шабарманын) 

жіберіп шақыртады.Жиренше “бірге барайық” болмаған соң мен оған ілесп Ақордаға 

бардым.Барсам,Жәнібек хан тағында,уәзірлері екіге жарылып,ортасын бос тастап 

отырысыпты(Қолжазба,17-бет). Жиреншенің ертуімен Ақордаға барғам ғалым 

ойламаған жерден Жәнібек ханмен жолығысады.Жәнібек,Жиреншеден бара сала көп 
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нәрселерді сұрайды.Жиренше шешендігін танытып сұрауына іркілмей жауап қайтарып 

отырды.Хан Жиреншеден: 

-Бізде қара үзген шипагер бар ма?-деп сұрайды. 

-Тақсыр алдыңызда,деп Жиренше ғалым Өтейбойдақты нұсқайды.Біраз әңгімелесе 

келе хан назарын Өтейбойдаққа аударып шипагерліктің өзекті мәселелері жөнінен сөз 

қозғап,сырқаттың қалай пайда болатынын ,жазылмайтын қандай сырқаттар бар екенін 

сұрайды.Ғалым,ханға сырқаттың шығу,таралу,емдеу тәсілдерін түсіндіреді.Ғалымның 

дәлелді жауаптарына ден қойғаны соншалық- оның кейбір ғылыми анықтамаларын, 

мәселен, жеті атаға толмай қыз алысса-қандық уылмаға душарласып,ұрпақтың 

жарымжан кемтар болатынын айтқанда,хан табан астынжа хатшыларын шақырып алып: 

-Күллі Алаш ұранды бұқараларымның өздернің және ұрпағының мінсіз болмағы 

шарты үшін жеті атаға толмай қыз алысқандар бүгіннен бастап болмауы шарт,-деп 

жаплық шашады.”Алтын мөрін басып”,дереу шабармандарын шартарапқа 

аттандырады.Уәзір жарнамаларын бұйырады (Қолжазба,56-бет) 

Әз-Жәнібек ханның жарлығымен 1470 жылдар мөлшерінде “Шипагерлік баянды” 

қолға алып,1475-жылы хан ордасында жазып алғашқы нұсқасын аяқтап,ханға енді 

тапсырамын деп тұрғанда Темірдің тұтқиыл шабуылы басталып кетіп,Жәнібек қаза 

болады.Мен дестірді(кітапты) көтере босқындармен Ақордадан қашып,әрең құтылып, 

“Есі барда ел табар” деп туған мекеніме тарттым. 

Өтекең өзі айтқандай: 

“Іске аспады арманым қараң қалды. 

Шың басына шыққанда орындалды.” 

(Қолжазба,58-бет) деген оның өлең жолдарынан мұны айқын көруге болады. 

Ғалым Жәнібек ханға үлкен үміт артқан. Ол үміті өзінің қара басының абырой 

атағы емес,шипагерлік өнерге баулып,халықтың ауру-сырқау бейнеті жеңілдей ме деген 

арманы еді.Ғұлама ғалым сол үмітін ханға былайша баяндайды:”Аллажар,хан 

тақсыр.Сіздің қасиатлы ғұзырыңызда жазылып жатқан “Шипагерлік баянды” 

мархабатлы көзіңізбен көріп,құлағыңызбен естіп болғасын,арнаулы Ордаңыздан 

ұғындырғы(мектеп) ашып,ордаңыздағы гүлтекше үстінде өсіп тұрған гүлдей 

жеткіншектерді өнерге баулытып жеткізсеңіз,қарашаңыз менің ең зор арманым 

орындалған болар еді” деп жазылған. 

Ғұлама ғалым бүкіл ғұмырын шипагерлік ғылымға арнаған халық медицинасының 

атасы екендігі өзінің қолжазбасынан-ақ көрініп тұр. Оны аз десеңіз,қолжазбаның 17-

бетінде:”Ат жалын тартып міне сала-ақ сырқат біткенге шипа ем дарымын 

тауып,науқасты жазсам деген жүрегіме ұялаған арман жетегімен жер-жаhанды кезбе 

болдым.Қол ыласы дәулетке,ылас нілі сәулетке қызықпадым”-деп жазылған.”Әкем жеті 

мен қырық бір шөптің басын шарт етуші еді.Мен бұған алғаш нансам да,өз кешірмедік 

аям бұған сендірмейтін болып, нандырымын жойды осы тілсімдерге нақьап көз 

жібермекке бекіндім.Бұл дүниенің қызығын мүлде ұмыттым. Алдымен өзім ішіп,өзім 

жеп, шипагер ем дарым заруатынан талай уландым.Ақыры көптеген дарым 

заруаттарының ішінде әкем айтқандай олпы-солпы жағдай емес,не қилы кереметтердің 

барлығын аяндадым”(Қолжазба,203-бет) 

Қара үзген шипагер өзін өзгеден бөлектеп,шырқау шыңның басынан дара көрсетіп 

тұрған ұлылық қилы ғылымның жиынтығын бір шипагерлік өнердің төңірегінде өркен 

жайғыза алғаны.”Шипагерлік баяннан” шипалық қасиеті бар емдік дәрілер 

шұбыртқысының өзі 1384-түрден асады(оның 70түрінен астамы метталл-металлоид,859 

түрі өсімдік,455 түрі жан-жануарда),олардың емдік қасиетін қойып,атын біліп,санын 

түгендеудің қиынға соғатынын және бұл заттардың ішінде не қилы кереметтердің бар 

екеніне ешкім шүбә келтіре алмаса керек.Қаз тұрғанның қара тұяғынан қал кеткенше 

(дерекке қарағанда 95-ке келген) ұрпақтар үшін бар өмірін арнапты қара үзген 
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шипагер.Қашан көзі жұмылғанға дейін “ұрпақтың игілігі” үшін осы қасиетті кітабының 

түзейтінін түзеп,күзейтінін күзеп,жөндей береді. 

“Тіссіз шопандай жасым қалды.”Енді оны кіндіктес інім Топайға тапсырамын. 

Өткен іс өтті. Өлер шақ таяды. Мезгілсіз шақырған шақырауықтай (әтеш) дестір таңдай 

тұрлауы болып жазылды. Бұл соңғылыққа үлгі болар ”(Қолжазба,57-бет) 

Керек десе, артына ұрпақ қалдырмай, Өтейбойдақ атанып кеткен шипагер-ұлы 

даламызда шанда бір кездесетін дана бейне.Ол бүкіл ғұмырын ғылымға,келер ұрпаққа 

арнап бой көрсетті. Оның бүкіл ғұмырын ғылымға,келер ұрпаққа арнап бой 

көрсетті.Оның артына тастап кеткен ғылымнамасы-жалаң тәжірибе жиынтығы 

емес,толық нәзариялық негізі бар.Ғұлама оқымысты,өз заманында жарық көрген немесе 

қолына тиген араб-парсы әдебиеттермен,әсіресе,Әл-Фараби,Жүсіп Баласағұн секілді 

ұлы ойшыл,ғұламалардың еңбектерімен жақсы таныс екендігі туралы Ө.Тілеуқабылұлы 

бір сөзінде “Әбунасырмен менің ойымның түйдегі,шырмалғысы бірдейлік.Баласағұн 

ойымен де бірдейлік.Бірақ түн мәнімен сөйлемек ұғындырғы ғана парықтылық 

екені,тақсыр сізге (Әз Жәнібек ханды айтып отыр)аян етілмек” десе,тағы бір сөзінде 

“Мейлі Әбунасыр болсын,Жүсіп Баласағұн болсын,мейлі мен болайын,бір із,бір 

тілектеріміз” дей келе,олардың өзіндік даралықтары мен артықшылықтарын бүкпесіз 

баяндайды және талдайды.Бұндай пайым-парасат,біліктілік ел ішіндегі қарапайым емші-

бақсының қолынан келе беретін оңай-оспақ шаруа емес екендігін түсіндіріп жату артық 

болар. 

Шипагерлік баяндағы “ғылымнамалық жетістіктерге ой жүгіртсек,Өтекең,тек қана 

кітаптан оқыған,елден естігендерін жинақтамаған. Ол, ұлы даладан көргендерін өз 

тәжірибесінен өткізіп,көзін жеткізіп барып,ғылыми тұжырым жасаған.Бөгенайы 

бөлек,шипагерлік даралығы басым,өзінше соныға тартып,соқпақ күдерден шығар жол 

тауып,биіктеген ғұлама екендігін байқатады. 

Өтекеңнің артына қалдырған еңбегі өз алдына кемел медициналық ғылыми 

жүйесі,өз алдына медициналық ғылми атауы-терминология, дәрі тану ғылымы бар,қазақ 

жазуы,қазақ әдеби тілінде жазылған.Үш жарылғы,кітаптан тұратын жойқын 

қолжазба,қомақты ғылымнаманы артына тастап кеткен Өтейбойдақ аты-затына сай 

ғұлама ғалым. 

Бұл энцеклопедиялық ұлы еңбектің жүйелілігі,кемелдігі,ғылымнамалығы жағынан 

осы заманғы медициналық ғылми еңбектердің деңгейімен терезесін теңестіре алады. 

Ең маңыздысы бұл кітап тек шипагерлік жағынан секілді ұлы ойшыл,ғұламалардың 

еңбектерімен жақсы таныс екендігі туралы Ө.Тілеуқабылұлы бір сөзінде “Әбунасырмен 

менің ойымның түйдегі,шырмалғысы бірдейлік.Баласағұн ойымен де бірдейлік.Бірақ түн 

мәнімен сөйлемек ұғындырғы ғана парықтылық екені, тақсыр сізге (Әз Жәнібек ханды 

айтып отыр)аян етілмек” десе, тағы бір сөзінде “Мейлі Әбунасыр болсын, Жүсіп 

Баласағұн болсын,мейлі мен болайын,бір із,бір тілектеріміз” дей келе,олардың өзіндік 

даралықтары мен артықшылықтарын бүкпесіз баяндайды және талдайды.Бұндай пайым-

парасат,біліктілік ел ішіндегі қарапайым емші-бақсының қолынан келе беретін оңай-

оспақ шаруа емес екендігін түсіндіріп жату артық болар. 

Шипагерлік баяндағы “ғылымнамалық жетістіктерге ой жүгіртсек,Өтекең,тек қана 

кітаптан оқыған,елден естігендерін жинақтамаған.Ол,ұлы даладан көргендерін өз 

тәжірибесінен өткізіп,көзін жеткізіп барып,ғылыми тұжырым жасаған.Бөгенайы 

бөлек,шипагерлік даралығы басым,өзінше соныға тартып,соқпақ күдерден шығар жол 

тауып, биіктеген ғұлама екендігін байқатады. 

Өтекеңнің артына қалдырған еңбегі өз алдына кемел медициналық ғылыми 

жүйесі,өз алдына медициналық ғылми атауы-терминология,дәрі тану ғылымы бар,қазақ 

жазуы,қазақ әдеби тілінде жазылған.Үш жарылғы,кітаптан тұратын жойқын 

қолжазба,қомақты ғылымнаманы артына тастап кеткен Өтейбойдақ аты-затына сай 

ғұлама ғалым. 
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Бұл энцеклопедиялық ұлы еңбектің жүйелілігі,кемелдігі,ғылымнамалығы жағынан 

осы заманғы медициналық ғылми еңбектердің деңгейімен терезесін теңестіре алады. 

Ең маңыздысы бұл кітап тек шипагерлік жағынан ғана емес, ұлтымыздың тіл, 

мәдениет, тарих, философия, психология, астрономия, этнография, география, этика т.б. 

жақтарынан да қыруар білім, мәлімет береді. 

Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы жастардан ұстамдылықты,аз сөйлеп,көп 

тыңдауды,іскер де ісмер болуды талап етеді.Ол адамның жақсы мінездерінің қатарына 

батырлықты,батылдықты жатқызады.Адам өмірге келген соң,белсенді өмір сүруге ,сегіз 

қырлы бір сырлы болуға ұмтылуы тиіс деген тұжырым-аталмыш еңбектің өн бойынан аз 

кездеспейді. 

Болашақ ұрпақтың бақыты үшін күрескен Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы сияқты 

ғұлама ғалымдарымызды бүгінгі ұрпақ тегіс танып біле ме екен деген сұрақ 

туындайды.Олжас Сүлейменов айтқандай тауларды аласартпай ұлыларымызды 

ұсақтатпай, асылдарымызды ардақтап,барымызды бағалай білейік. 
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Андатпа. Мақалада автор американдық жазушы Р.Брэдберидің «Улыбка» повесін 

студенттердің қалай оқып, қалай бағалағанын және әңгіменің біздің заманда 

қаншалықты өзекті екенін көрсетеді. Әңгімені оқып, талдау әрқайсымызды ойлануға, 

жақсы жаққа өзгеруге, жақсылықты, мәдениетті, сұлулықты бағалай білуге шақырады. 

Түйін сөздер: лейтмотив, психикалық жоғалту, Алматы трагедиясы, моральдық-

психологиялық жағдай, ескерту әңгіме, рухани құндылықтар. 

Недавно на уроке литературы студенты 1 курса познакомились с рассказом  

американского писателя  Р.Брэдбери  «Улыбка».  

Многим рассказ понравился. Они отметили, что хотя рассказ маленький, но 

поучительный, учит любить искусство. Также  рассказ отражает современную картину 

мира (написан он в 1952 году). Концепция разрушения является лейтмотивом 

произведения Р.Брэдбери. Действие происходит после тотальной войны, которая  

принесла горе всем: солдатам, детям, женщинам, старикам, богатым. Немногие выжили. 

Люди озлоблены на все, что связано с прошлым. У многих в  прошлом остались родные, 

друзья. Война многое рарушила. И всякое напоминание о прошлом терзает их души.  

Ужас в том, что выжившие люди не хотят жить. Они доживают. Единственная  радость 

для  них - нанести еще один удар прошлому. 
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Но рассказ не о том, какие люди плохие, а о том, что они живут с душевной  

утратой,  и не могут так больше жить. Прошлое для них  ужасно,  они как-то хотят забыть 

это. Человечество в рассказе «Улыбка», измученное войной и ненавидящее абсолютно 

все прошлое, цивилизацию, разучилось отделять войну от искусства, а достижения  

цивилизации  -  от ее язв. 

И в наше время есть люди, которые охаивают наше прошлое, плюются, 

оскорбляют, принижают значимость собственных  достижений. 

Когда озверевшие, жестокие, жалкие, ненавидящие люди рушат склады  

боеприпасов,  торговые центры, правительственные сооружения,  не делая  между ними 

никаких различий, то надежда остается на таких Томов, которые  смогут сохранить в 

себе  обрывки того светлого,  что было раньше и передать  эти  хрупкие лучики   будущим  

поколениям.  

Студенты уверены: рассказ Р.Брэдбери удивителен тем, что его можно 

спроецировать на нашу реальную жизнь. Например, сейчас мы наблюдаем деидео-

логизацию общества и полный правовой нигилизм, что, например, является одной из 

существенных причин  январской  трагедии в начале 2022  года. 

 В городе творилось полное бесчинство. Прекрасный наш город Алматы чуть не 

превратился в руины. Было больно и страшно смотреть на то, как люди грабили и 

уничтожали свой город. Деструктивные элементы сеяли в городе хаос, панику, страх и 

ненависть между людьми. Участники беспорядков сожгли  городской  акимат, захватили 

резиденцию Президента, разгромили магазины, торговые центры, офисы банков и 

банкоматы. Число жертв и пострадавших росло с каждым часом. Безумная агрессия  

людей,  массовые беспорядки ранили не только души людей.  Ранения различной степени 

тяжести получили более 400 военнослужащих. У многих гвардейцев имелись 

огнестрельные ранения. Офицеры, военнослужащие по контракту и солдаты получили 

переломы  рук, ног, травмы  головы  и  тела, 19 из них погибли. 

Манипулирование сознанием толпы, навязывание «ценностей», масштабная 

дестабилизация разрушила не только административные здания, но и нарушила 

привычный уклад жизни людей, морально-психологическое состояние жителей города. 

Стабильному и мирному социальному пространству был нанесен серьезный урон и 

разлад. 

«А зачем мы все тут собрались? – спросил мальчик Том в рассказе «Улыбка» – 

Почему мы должны плевать?». «Том мысленно перебрал праздники, в которых 

участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все 

смеялись, точно пьяные». Писатель описывает толпу людей, которые испытывают 

ненависть ко всему прекрасному, и мальчика, который морально намного сильнее всей 

этой толпы. Улыбка Моны Лизы – самое лучшее, что Том видел в жизни, это символ 

красоты. Но Том не утратил чувства прекрасного. Он, ребенок в качестве главного героя, 

и это не случайно. Чистоту, надежду и веру в прекрасно смогли увидеть студенты в его 

глазах. Им хотелось бы, чтобы таких людей, как этот мальчик, всегда было много. Он 

неосознанно, но идет вперед, тянет за собой остальных. Значит, не все люди злые. Если 

присмотреться, то можно увидеть добрых и милосердных людей. Студенты 

задумываются и понимают, что Р.Бредберри в своем рассказе «Улыбка» сделал главным 

героем ребенка, потому что детская душа не отравлена тем плохим, которым пропитан 

тот мир и души выживших взрослых. 

Да, это рассказ-предупреждение. Писатель нам говорит: «Люди, старайтесь 

изменить себя в лучшую сторону или случится плохое». Рассказ написан в 1952 году, 

когда отсутствовали телевидение, Интернет и другие информационные средства. Книга 

являлась одним из наиболее массовых источников знаний. И такое предсказание.  Спустя 

четыре года, в 1956 году, картина «Мона Лиза» была облита кислотой  (считай оплевана),  

в том же году в нее брошен камень  (автор хотя предупреждал).  Но надежда на исцеление 
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есть. Это мальчик Том, который не взирая на давление толпы, сумел поступить по 

совести, он не плюнул на картину «Мона Лиза».  

 Студенты убеждены, что Том сохранит свои лучшие качества, несмотря на 

воздейстие тех или иных социальных, политических, экономических, идеологических 

причин. Именно красота спасет мир, красота лика божьего. 

Когда заведующего Государственным музеем г.Алматы спросили: «Как Вам удалось 

убедить ворвавшихся бандитов, чтобы они не трогали экспонаты?», она ответила: «Я 

сейчас думаю, что остановило эту толпу? Если бы на улице я это говорила, может, они 

бы и не слушали. Тут маленькое пространство, чтобы они услышали мои слова о том, 

что это исторические культурные ценности нашего народа, наши ценности, наше 

наследие. Если что-то с ними случится, мы всю нашу историю потеряем. Может, это 

подействовало, и, может, то, что я мать, женщина. А может, их остановило пространство 

музея. Здесь хранятся культурные ценности наших предков. Дух их остановил. Я не 

знаю…». 

Вот еще отрадные факты. Они дают надежду, что народ Казахстана сможет устоять 

перед любыми трудностями. Медработник Бибинур, многодетная мать, вместе с 

водителем Рысбеком вызволили из эпицентра событий восемь раненых. Всех 

пострадавших они доставляли в городскую больницу №12. Ей помогали девушки-

волонтеры. Они оказали первую медицинскую помощь сорока гражданам. Слова 

Бибинур: «В тот момент было одно чувство - за Родину, за людей.  Я не знаю, откуда у 

меня было столько сил, мужества». А члены ее общественного фонда обеспечивали 

горячим питанием все экстренные службы города. 

Нам, как педагогам и воспитателям молодежи, важно и необходимо формировать 

позитивный климат в обществе, в студенческой среде, поддерживать усилия президента 

и ответственных государственных органов по стабилизации ситуации в  городе  и  стране. 

Именно мы, педагоги, призваны правильно организовать воспитательную работу в 

этих непростых условиях, информировать молодежь о понесенных страной жертвах и 

ущербах от случившегося, объяснять важность восстановления нормальной жизни 

страны, формировать ответственную позицию каждого студента. 

 Мы все в ответе за все, что случилось в нашей стране, нам необходимо исправлять 

ситуацию, внимательно прислушиваясь к интересам друг друга, заботясь о будущем 

нашего государства и общества. 

Задача педагогов вузов, колледжей, школ - сформировать гармоничный, 

ответственный общественный дискурс для разрешения сложнейшей ситуации, в которой 

мы оказались сегодня. 

Рассказ «Улыбка» должен раскрыть нам глаза на то, к чему мы приближаемся.  Он 

предупреждает нас: нужно остановиться. Нельзя быть эгоистами по отношению к 

искусству, ко всему прекрасному.  Иначе нас постигнет  хаос,  ненависть, разруха. 

И  радостно  видеть, как  студенты  говорят:  «Пока на нашей планете остается  хотя  

бы  один  человек,  которго покорила  эта улыбка Моны Лизы, Земля жива. Люди должны 

ценить свою культуру, все, что накапливалось годами и до чего люди шли не одну тысячу 

лет». Смысл рассказа они понимают так: всегда, в любые времена найдется человек, 

ценящий красоту, и, благодаря ему, мир не рухнет. А картина - это лишь символ. 

Р.Брэдбери воспевает красоту человеческой души.  Он верит, что искорка переборет, и 

мы верим с ним. Каждый должен задуматься, читая этот рассказ. Мы не должны 

уничтожать себя и то, чем восхищались поколения наших предков. Рассказ Р. Брэдбери 

актуален и сейчас, как символ веры в подрастающее поколение, веры в то, что люди, 

умеющие ценить прекрасное, будут существовать всегда. 
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Аннотация. В любом виде бизнеса существует IT-архитектура, мониторинг 

работоспособности которой необходим для раннего обнаружения сбоев и наличия 

решений для их устранения. Сбой в работе IT-инфраструктуры для некоторых компаний 

приводит к простоям, которые зачастую влекут за собой материальные потери. Поэтому 

возникает острая необходимость в создании системы, позволяющей контролировать 

состояние всех компонентов IT-архитектуры компании, а также своевременно 

отправлять оповещения о надвигающихся сбоях в работе. Поэтому цель данной статьи в 

изучении процесса разработки системы мониторинга в IT сфере. Объектом данной 

статьи является система мониторинга. 

Ключевые слова: система мониторинга, разработка, продукция, программа, 

интеграция. 

Ю.П. Липунцов отмечает, что исправность программного комплекса была крайне 

важна для бизнеса компании, так как в случае его выхода из строя отгрузка 

произведенной продукции стала бы невозможной [1]. Для получения актуальной 

информации о состоянии программного комплекса необходимо было разработать 

систему мониторинга. Система мониторинга дает возможность информировать 

администратора об обнаруженных негативных тенденциях, что, в свою очередь, 

ускоряет реакцию администратора, а значит, повышает уровень «здорового» 

функционирования системы.  

Мониторинг, по определению А.С. Юмин, означает: систематическое наблюдение, 

обнаружение изменений в системе, он охватывает изменений за определенный период 

времени с помощью технических средств [2]. Важно, чтобы данные регистрировались 

многократно через регулярные промежутки времени. Таким образом, на основе данных 

можно получить сопоставимые выводы. Мониторинг подразумевает не только 

наблюдение за процессом. Если есть какие-либо отклонения от желаемого курса, можно 

вмешаться, чтобы добиться регулярной работы. Любая система представляет собой 

набор компонентов, каждый из которых подразделяется на модули, которые в свою 

очередь могут быть представлены как сумма еще более мелких компонентов. Для 

мониторинга таких иерархических структур мы должны иметь возможность 

идентифицировать каждый компонент системы. Эта возможность обеспечивает 

следующая концепция:  

- создается класс для идентификации конкретного компонента системы. Условное 

описание помогает четко определить, являются ли существующие объекты в системе 

мониторинга нужными компонентами или нет. Например, одним из наиболее 

распространенных типов проверки является поиск ключа в реестре.  
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- определяется область применения существующих объектов для проверки в 

системе мониторинга.  

- на основе заданных параметров система мониторинга выполняет поиск по 

заданному критерию на заданной области объектов.  

В случае успешной проверки на объекте создается экземпляр класса, который 

идентифицирует компонент интересующей системы. Для создания карты состояния 

системы система мониторинга должна обнаружить необходимые объекты. Разработка 

этого аспекта системы мониторинга требует особого внимания, поскольку небрежная его 

реализация может привести к падению производительности не только всех компонентов 

и области мониторинга, но и всей инфраструктуры компании в целом. Можем 

сформулировать следующие ключевые моменты при внедрении средств обнаружения 

для объектов мониторинга:  

1. Установить оптимальное значение тайм-аута между двумя итерациями поиска 

объектов.  

2. Выбор минимально возможного диапазона существующих объектов для поиска 

требуемых объектов.  

3. Интенсивное использование инструментов обнаружения, согласованное с 

данными реестра [3]. 

Таким образом, все компоненты IT-архитектуры компании идентифицируются в 

системе мониторинга как играющие определенную роль. Если один и тот же 

архитектурный объект играет несколько ролей (например, один сервер используется для 

работы с базой данных компании и некоторым пользовательским приложением), то этот 

объект будет идентифицирован в системе мониторинга как многозадачный. Выявление 

ролей объектов мониторинга позволяет получить список ключевых компонентов 

системы, работоспособность которых имеет решающее значение для компании. Для 

построения модели обслуживания необходимо также определить взаимосвязи между 

используемыми компонентами. Для обеспечения работоспособности контролируемых 

компонентов должна быть выполнена серия проверок, позволяющих определить 

состояние здоровья. В общем случае такие проверки называются мониторами и делятся 

на три категории, такие как:  

- мониторы единиц;  

- мониторы зависимостей;  

- агрегированные мониторы. 

В IT сфере всегда есть необходимость разработки подходящей программно-

аппаратной архитектуры для киберфизических производственных систем. Особые 

проблемы при разработке архитектуры возникают из-за горизонтального и 

вертикального сетевого взаимодействия. Вертикальная сеть позволяет отдельным 

продуктам взаимодействовать с централизованно предоставляемыми услугами. Эти 

услуги могут быть доступны внутри компании или между компаниями по всей цепочке 

создания стоимости. Однако повторное использование этих архитектур невозможно из-

за отсутствия шаблонов реализации при разработке системы мониторинга. Для сервис-

ориентированной платформы должны быть определены основные технологии, такие как 

коммуникационные протоколы (например, OPC UA, HTTP) [4]. Кроме того, в таких 

проектах все большее внимание уделяется аспектам безопасности. С одной стороны, 

важна функциональная архитектура безопасности, например, надежность системы, с 

другой стороны, необходимо предотвратить несанкционированный доступ к 

мониторингу. Так в процессе выявления описанных концепций были рассмотрены все 

основные этапы развития системы мониторинга, а именно:  

1. Разработка модели обслуживания.  

2. Реализация инструментов для обнаружения объектов мониторинга.  

3. Построение карты состояния интересующей системы.  



59 

 

Стоит отметить, что системы мониторинга производства требуют текущих данных 

о производстве. Для веб-мониторинга распределенного производства необходимые 

данные должны передаваться через интернет. Поэтому необходима архитектура, 

обеспечивающая безопасный, быстрый и надежный обмен данными. Так появляется 

необходимость в областных системах при мониторинге. Облачные сервисы легко 

масштабируются и адаптируются к текущим требованиям бизнеса. По финансовым 

причинам и для поддержания гибкости большинство вычислительных мощностей, баз 

данных, систем хранения и соответствующих сетевых компонентов арендуются у 

поставщика инфраструктуры как услуги (IaaS). Для безопасной передачи данных между 

локациями используются туннели виртуальной частной сети (VPN). Это 

распространенное решение для подключения участников по всему миру к расширенной 

частной сети по защищенному каналу. На каждом объекте установлены маршрутизаторы 

для установления соединения с VPN компании. Туннель VPN используется для передачи 

данных с датчиков на сервер приложений (AS). Кроме того, передача данных защищена 

протоколом SSL для обеспечения более высокого уровня безопасности систем 

мониторинга. Сначала каждый датчик должен пройти аутентификацию на AS. После 

этого данные подвергаются проверке на правдоподобность. Последний шаг - сохранение 

значений в базе данных. Имеющиеся данные используются для расчета показателей, 

предиктивного обслуживания и т.д. [5] Эти расчеты могут быть выполнены крупными 

центрами обработки данных за короткое время. Такие сервисы, как «Google Cloud 

Functions», могут использовать предоставленные алгоритмы для обработки полученных 

данных. Счета выставляются на основе фактически необходимого вычислительного 

времени, что позволяет поддерживать низкую стоимость. Это делает их способными 

взаимодействовать с современным производственным мониторингом. Компьютеры 

работают под управлением минимальной операционной системы Linux без графического 

интерфейса пользователя. Исходный код для считывания данных с датчиков написан на 

языке C++. Обработка и отправка информации в AS выполняется скриптом на языке 

Python. AS имеет возможность передавать данные в MC через протокол Web Sockets при 

системной мониторинге. Это технология для поддержания постоянных соединений 

между клиентами и сервером. Через этот канал сервер имеет возможность отправлять 

сообщения подключенному клиенту. При обнаружении новых событий, МС может 

отправлять клиентам информацию о производстве, критических ситуациях. Это 

приводит к сильному уменьшению количества запросов, что снижает сетевой трафик и 

нагрузку на сервер. Пользователь имеет возможность активировать несколько каналов 

обмена сообщениями. При системной мониторинге есть возможность получать push-

уведомления, а также при возникновении критических ошибок АС может включить 

сигнал тревоги или отправить SMS оператору. 

Система мониторинга представляет собой браузерное веб-приложение и должна 

быть установлена на веб-сервере. Она поставляется с комплексным управлением ролями 

и правами, что позволяет надежно активировать функции, предназначенные для 

конкретного пользователя. Связь с AS осуществляется через SSL-шифрованное в 

HTTPS-соединении. Чтобы избежать высоких затрат, в головном офисе установлен 

второй маршрутизатор. Трудоемкость разработки может быть резко снижена, хотя 

возможно использование независимо от платформы. Универсальная архитектура может 

быть применена к мощной и надежной облачной инфраструктуре, что делает возможным 

мониторинг в реальном времени. 

Все вышеперечисленные практики направлены на получение такой картины 

здорового функционирования контролируемого объекта, которая содержит полную, но 

лаконичную информацию о возникающих неисправностях, существенно минимизируя, 

таким образом, реакцию администраторов. 
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Курс информатики средней школы завершается разделом, посвященным созданию 

2D игры. Успешно освоив основные конструкции языка программирования Python, 

получив практические навыки программирования на нем, можно замахнуться на мир 

графического программирования и даже на создание игр. Такую возможность 

предоставляет библиотека Pygame. Чтобы убедиться, что эта библиотека установлена на 

вашем компьютере, в IDE Python наберите команду import pygame. Если после ввода 

команды вы увидите приветствие «Hello from the pygame community», то все в порядке 

(рис.1). Если же сообщение будет менее приветливым (error), то надо провести 

некоторую работу, связанную с установкой вышеназванной библиотеки. Помочь в этом 

вам может инструкция из видео: https://youtu.be/VPxYq076drI  

 

 
 

Рис.1 Сообщение программы на команду import pygame 

 

Итак, установка библиотеки позади, начинаем первое знакомство. Библиотека 

PyGame состоит из модулей, которые можно использовать по мере необходимости. 

Приведем список модулей (рис.2), которые будут использованы в этой статье: 

 

https://youtu.be/VPxYq076drI
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Рис.2 Модули Pygame 

 

Наиболее важной частью pygame является поверхность. Вы можете делать с ней 

много вещей - рисовать на ней линии, заполнять ее части цветом, копировать 

изображения на нее и из нее, а также устанавливать или читать отдельные цвета пикселей 

на ней. Поверхность может быть любого размера (в пределах экрана), и вы можете иметь 

их множество. Одна поверхность особенная - та, которую вы создаете с помощью 

pygame.display.set_mode(). Эта "поверхность дисплея" представляет экран; все, что вы 

делаете с ним, появится на экране пользователя.  

Рассмотрим три практических примера, в которых создается окно для игры, 

описывается рисование графических примитивов и происходит анимирование 

персонажей. 

 

Пример1. Создание окна для игры. 

Требуется создать окно размером 640х480, с названием «Программа 1» в строке 

заголовка. Окно должно быть залито белым цветом. При нажатии на кнопку закрытия, 

окно должно закрываться. 

 

 
Рис. 3 Создание окна для игры 

 

Цвет окна записывается тремя числами, каждое из которых обозначает оттенок одного 

из цветов цветовой модели RGB (Red, Green, Blue) и может изменяться в диапазоне от 0 

до 255. Таким образом, красный цвет - [255,0,0], зеленый цвет-[0,255,0], синий цвет-

[0,0,255], белый цвет-[255,255,255], черный цвет- [0,0,0]. 

Любая игровая программа должна быть на связи с игроком (пользователем). В 

Pygame-программах цикл событий всегда должен работать непрерывно. Чтобы 

программа перестала работать, необходимо прервать цикл кнопкой stop.  Поэтому, 

программа должна заканчиваться следующими строками: 

 

 
Рис.4 Цикл отслеживания событий для закрытия окна 
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Теперь логично познакомимся с командами модуля Pygame.draw, которые дают 

возможность построить геометрические фигуры, принадлежащие библиотеке Pygame, 

такие как круги, окружности, прямые и прямоугольники. 

 

Пример 2. Рисование в игровом окне круга, прямоугольника и линии. 

Воспользуемся игровым окном, созданным в первом примере, и перед командой на 

обновление экрана добавим строки из рис.5 

 

 
Рис. 5 Рисование круга, прямоугольника и линии 

 

Пояснение к программе:  

Точка с координатами 0,0 находится в левом верхнем углу игрового окна. Ось Х 

направлена вправо, а ось Y направлена вниз (рис.6). 

pygame.draw.circle(screen,[0,0,255],[170,60],50,0) – рисует полностью закрашенный 

круг синего цвета [0,0,255] с центром в точке [170,60] и радиусом 50 точек (рис.7), 

последнее число означает ширину линии (0- полная закраска, 1, 2, 3,… – толщина 

контура (чем больше число, тем шире линия). 

pygame.draw.rect(screen,[255,0,0],[80,130,180,200],0) – рисует полностью 

закрашенный прямоугольник красного цвета [255,0,0], с началом в точке 80,130 шириной 

180 и высотой 190 точек (рис.7). 

pygame.draw.line(screen,[0,255,0],[50,100],[50,300],10) – рисует линию толщиной 10 

точек зеленого цвета [0,255,0] с началом в точке [50,100] и концом в точке [50,300] 

(рис.7). 

 

 
Рис.6 Расположение осей координат в игровом окне      Рис.7 Результат рисования 

 

Поставим цель - научить персонажей двигаться. Третий пример посвятим 

реализации этой цели. В основе любого движения лежит цикл, который принято 

называть «игровым циклом». Он запускается снова и снова, делая все, чтобы 

происходило движение, т.е. чтобы игра работала.  

Каждый цикл в игре называется кадром. В каждом кадре происходит масса вещей, 

но их можно разбить на три категории: 

1. Обработка ввода (события). Речь идет обо всем, что происходит вне игры — тех 

событиях, на которые она должна реагировать. Это могут быть нажатия клавиш на 

клавиатуре, клики мышью и так далее. 

2. Обновление игры. Изменение всего, что должно измениться в течение одного 

кадра. Например, поменялся фон или персонаж изменил свое положение. 
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3. Рендеринг (прорисовка). В этом шаге все выводится на экран: фоны, персонажи, 

меню. Все, что игрок должен видеть, появляется на экране в нужном месте. 

События клавиатуры делятся на два типа: клавиша нажата, клавиша отпущена. 

Значения этих событий определяются константами: pygame.KEYDOWN и 

pygame.KEYUP. 

В основном в игре для перемещения используются клавиши со стрелками. Задать 

перемещение объекта в заданном направлении можно с помощью условий. Например, 

для перемещения объекта при нажатии на клавишу со стрелкой влево нужно записать 

код: 

if event.type == pygame.KEYDOWN: 

        if event.key == pygame.K_LEFT: 

 x =х-5 

Внешнее условие определяет событие, что клавиша нажата. Внутреннее условие 

содержит название клавиши, при нажатии на которую выполняется действие. Так как 

объект перемещается влево, то координата х уменьшается. Аналогичным образом можно 

задавать перемещение с помощью других клавиш. Изменение координат зависит от 

направления движения. 

Пример 3. Написать программу, которая выводит в игровом окне (800х575) черного 

цвета, спрайта - прямоугольник синего цвета размером 40х60, а затем перемещает его по 

окну вверх, вниз, влево и вправо по нажатию на соответствующие клавиши клавиатуры. 

Пояснение: Спрайт — это элемент компьютерной графики, представляющий 

объект на экране, который может двигаться. При движении спрайта влево/вправо 

уменьшается/увеличивается координата Х, а при движении вверх/вниз 

уменьшается/увеличивается координата Y. 
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Рис.8 Листинг программы 

 

Особенность изучения Pygame, на наш взгляд, заключается не в перелопачивании 

томов литературы, а в разборе фрагментов работающих с этой библиотекой программ с 

последующей их модернизацией под свои задачи. Освоение материала на практике будет 

более наглядным, а значит и более эффективным. 

 

Использованные источники: 

https://youtu.be/VPxYq076drI 
https://waksoft.susu.ru/2019/04/24/pygame-shpargalka-dlja-ispolzovanija/ 
https://web-start.top/ru/progru/pythonru/pygameru  

https://www.pygame.org/docs/tut/newbieguide.html 

 

 

 

ҚАШЫҚТАҚТАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ 

ЖЕЛІЛЕРІНДЕ КИБЕРҚАУІПТЕРДІ МОДЕЛЬДЕУ 

 

АЙДАҚҰЛ М. Ә. 

 «Инженерлік және ақпараттық технологиялар» факультетінің магистранты  

Ғылыми жетекші: Қауымдастырылған профессор, ШӘРІПОВА Б.Д. 

т.ғ.д., профессор АХМЕТОВ Б.С. 

Алматы технологиялық универститеті. Алматы қ. 

 

Аннотация. Соңғы уақытта дүние жүзіндегі көптеген жеке компаниялар мен 

мемлекеттік ұйымдар кибершабуылдар мәселесімен және сымсыз технологияның қауіп-

қатерімен бетпе-бет келуде. Қазіргі әлем электронды технологияға өте тәуелді және бұл 

деректерді кибершабуылдардан қорғау қиын міндет болып табылады. Киберқауіпсіздік 

соңғы ақпараттық технология деректері туралы нақты уақыттағы ақпаратты 

қадағалайды. Бүгінгі күні бүкіл әлем зерттеушілері кибершабуылдардың алдын алу 

немесе олар келтіретін зиянды азайтудың түрлі әдістерін ұсынып келеді. Кейбір әдістер 

жұмыс істейді, ал басқалары зерттелуде. Бұл зерттеудің мақсаты киберқауіпсіздік 

https://youtu.be/VPxYq076drI
https://waksoft.susu.ru/2019/04/24/pygame-shpargalka-dlja-ispolzovanija/
https://web-start.top/ru/progru/pythonru/pygameru
https://www.pygame.org/docs/tut/newbieguide.html
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саласындағы стандартты жетістіктерді қарастыру және жан-жақты шолу және 

ұсынылған әдістердің қиындықтарын, әлсіз жақтарын және күшті жақтарын зерттеу 

болып табылады. Жаңа ұрпақтардың шабуылдарының әртүрлі түрлері егжей-тегжейлі 

қарастырылады. Стандартты қауіпсіздік құрылымдары киберқауіпсіздіктің ерте буын 

тарихымен және тәжірибелерімен талқыланады. Сонымен қатар, киберқауіпсіздік 

саласындағы жаңа трендтер мен соңғы әзірлемелер, сондай-ақ қауіпсіздік қатерлері мен 

сын-қатерлері ұсынылған. Ақпараттық технология және киберқауіпсіздік 

зерттеушілеріне ұсынылған жан-жақты шолу зерттеуі пайдалы болады деп күтілуде. 

Тірек сөздер: Ақпараттық технологиялар кибершабуылдары; 

Киберқауіпсіздіктің жаңа тенденциялары; қауіпсіздік; қауіпсіздік қаупі; зақымдану.  

 

Кіріспе  

Ауыр және кейде кең таралған физикалық немесе экономикалық залалдың әртүрлі 

сценарийлері бар, соның ішінде экономикалық жүйенің қаржылық құжаттарына шабуыл 

жасайтын немесе елдің қор нарығын бұзатын немесе қате хабарлама жіберу арқылы 

елдің электр станциясын тудыратын вирус функциясы. Әуе қозғалысын басқару жүйесін 

тоқтату және істен шығару немесе тіпті бұзу, бұл авиациялық апаттарға әкеледі. 

Сондықтан үкіметтер халықаралық қауымдастық қабылдаған және мақұлдаған 

кибершабуылға нақты анықтама бермейінше, сарапшыларға проблеманың күрделі және 

алуан түрлі өлшемдері мен аспектілерін қарастыру және құқықтық кеңестер мен 

нұсқаулар беру өте қиын болады. Сондықтан кибершабуыл дегеніміз не, оның 

сипаттамалары қандай және киберкеңістікте орын алған кез келген шабуылды әдетте 

дәстүрлі және классикалық мағынада шабуыл түрі деп санауға бола ма, жоқ па деген 

сұрақ туындайды. Кибершабуылдың жан-жақты анықтамасының болуы шабуылдың осы 

түрінің салдарын анықтау және жалғастыру үшін құқықтық ортаға тікелей әсер ететіні 

сөзсіз. Сөзсіз, нақты және жан-жақты анықтаманың жоқтығы жетекші құқықтық жолды 

күңгірттеп қана қоймайды, сонымен қатар түсіндіру мен тәжірибеде әртүрлілікке және 

сайып келгенде, кейде қарама-қайшы келетін құқықтық қорытындыларға жетуге әкеледі. 

Сондықтан, ең болмағанда тақырыптың басы және оны түсіндіру, бейімдеу және талдау 

үшін қолайлы анықтаманың болуының маңыздылығы мен қажеттілігі өте маңызды және 

егжей-тегжейлі зерттеу қажет. Бұл зерттеу алдымен кибершабуылдың табиғатын 

түсіндіреді, содан кейін кибершабуылдардың бөлінуі мен жіктелуін қарастырады, содан 

кейін халықаралық сарапшылар мен ұйымдардың көзқарасы бойынша бар 

анықтамаларды зерттейді және талдайды. 

Қауіпті модельдеудің төрт әдісі 

Киберқауіптерді модельдеу процесі динамикалық болып табылады және 

бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің бүкіл өмірлік циклі бойына жалғасады. Әрбір 

кезеңнің нәтижелері қосымшаларды әзірлеудің келесі кезеңдерінде пайдаланылады. 

Бағдарламалық жасақтама күрделене түскен сайын, қауіп үлгісі онымен бірге өсіп, жаңа 

қауіптерді ашады. 

Келесі 4 қадам немесе абстракция қабаттары бүгінде қауіп-қатер 

модельдеушілерінің көпшілігі қабылдайтын жол болып табылады. 

 

1. Жүйені модельдеу және бағалау көлемін шешу 

Бірінші қадам - сіз зерттеп жатқан нәрсенің үлгісін жасау. Жүйенің егжей-

тегжейлі құрамдас бөліктерінің және олардың өзара әрекеттесуінің диаграммасын 

сызыңыз. Қолданбаларда бұл қолданба сервері, сондай-ақ құпия деректер болады. Java 

сияқты бағдарламалық жасақтама бөліктерін әзірлеу үшін пайдаланатын арнайы 

технологияларды қосуды ұмытпаңыз. 

Әрбір таңдау жаңа ықтимал қауіптердің өз жиынтығымен келеді. Әрбір 

бағдарламалық құрал активінің біріктірілген диаграммасы тұтастай бағдарламалық 
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жасақтаманың операциялық жүйесіне таралуы керек. Жүйені басқару ағынының 

диаграммасы барлық ықтимал орындау жолдарын көрсетуі керек. 

Осы ақпарат арқылы қауіпсіздік тобы қауіпсіздікті бағалау көлемін шеше алады. 

Біріншіден, олар бағдарламалық құрал құрамдастарын орындалатын бөліктерге бөледі. 

Содан кейін бұл үзінділер талдау үшін әзірлеу топтарына таратылады. Ең соңғы нәрсе - 

әрбір команда үшін қауіпті бағалау талдауының тереңдігін анықтау. 

2. Ықтимал қауіптер мен шабуылдарды анықтау 

Жүйенің негізгі құрамдас бөліктерін және олардың өзара әрекеттесу жолын нақты 

түсінгеннен кейін ықтимал қауіптерді анықтауға болады. Киберқауіпсіздік командасы 

қолданбаны зақымдауға тырысатын шабуылдаушы түрін елестетуге тырысуда. Олар 

киберқылмыскер кибершабуылдарды қалай жасайтынын елестетуге тырысады. 

Шабуылдар құпия деректерді ұрлаудан фишингтік шабуыл жасауға немесе DoS (қызмет 

көрсетуден бас тарту) шабуылына дейін кез келген нәрсе болуы мүмкін. 

Киберқылмыскерлерден басқа, қауіпсіздік хаттамалары рұқсат етілмеген қол 

жеткізуді тежейді. Қауіпті модельдеудің жақсы жүйесі бағдарламалық жасақтаманы 

кибершабуылдардан да, кездейсоқ қателерден де қорғауы керек. 

Максималды қауіпсіздік үшін сыртқы да, ішкі пайдаланушылар да, әзірлеушілер 

де, тіпті жүйелік әкімшілер де белгілі бір деректерге қол жеткізе алмауы керек. Әрбір 

бағдарламалық құрал активі қауіпсіздікті басқаруды қажет етеді. Бұл құпия деректерге 

рұқсатсыз кіруді болдырмаудың ең тиімді жолы. 

3. Қауіптерге талдау жүргізу 

Бағдарламалық құралдағы ықтимал осалдықтарды анықтағаннан кейін оларды 

тексеруге болады. Қауіптер мен жағымсыз салдарлар арасында байланыс орнатыңыз. 

Қауіпті талдау кезінде қауіпсіздік тобы шабуылдаушы немесе ішкі/сыртқы пайдаланушы 

рөлін атқарады. 

Олар бағдарламалық құрал активіне қол жеткізу әрекетінде күдікті қауіп 

агенттерінің ізіне түседі. Күдікті қауіп агенттері бағдарламалық құрал активіне жетсе, 

бұл ықтимал шабуыл болып табылады. Әрбір бағдарламалық құрал активіне 

шабуылдаушылар айналып өтпейтін сәйкес қауіпсіздік протоколдары қажет. 

Қауіпті талдауды жүргізу ұзақ және жалықтыратын процесс, сондықтан 

киберқауіпсіздік сарапшылары әдетте бақылау парақтарын пайдаланады. Бақылау тізімі 

немесе үлгі әрбір қауіпсіздік сынағының сәйкестігіне қол жеткізуге бағытталған. Ол 

әзірлеушілерге жалғандық, қызмет көрсетуден бас тарту және артықшылықты арттыру 

сияқты әртүрлі зиянды қауіптердің бар-жоғын тексеруге көмектеседі. 

Бұл тәсіл ешқандай деректер ағынының бақылау парағында көрсетілген сенім 

шекараларын бұзбауын қамтамасыз етеді. Бақылау парағына негізделген қауіпті талдау 

маңызды болғанымен, ол тек негізгі мәселелерді қамтиды. Егжей-тегжейлі қарау үшін 

қауіп үлгілерінің көпшілігі шығармашылық, әдеттегі емес сынақтарды қамтиды. 

Бұл реттелетін сынақтар қауіпсіздік протоколдарын айналып өтудің 

шығармашылық жолдарын табуға тырысады. Олар қауіптердің әртүрлі көздерін болжау 

үшін ми шабуылына немесе тіпті болжамға сүйенеді. Қауіпті талдау жүйеге қауіпсіздік 

қатерлерін мүмкіндігінше құжаттауға көмектеседі. 

4. Ықтимал қауіптерге басымдық беру 

Барлық ықтимал қауіптер анықталып, құжатталғаннан кейін басымдық беру 

уақыты келді. Әрбір қауіп деректердің ағуы сияқты елеулі зиян келтіруі мүмкін емес. Бұл 

жерде кибершабуыл статистикасы туралы білім көмекке келеді. 

CSO Online (Chief security officer - ұйымның қауіпсіздік бөлімінің бастығы, (бас) 

қауіпсіздік директоры) мәліметтері бойынша, зиянды бағдарламалардың 94% 

электрондық пошта арқылы жеткізіледі, әсіресе төлемдік бағдарлама. Сонымен қатар, 

фишингтік шабуылдар мен әлеуметтік инженерия хабарланған киберқауіпсіздік 

оқиғаларының 80% дейін жауапты. Соңғы жылдары IoT-ге (Интернет заттары (IoT) басқа 

заттармен - IoT қолданбаларымен, қосылған құрылғылармен, өнеркәсіптік 
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машиналармен және т.б. байланысу үшін Интернетке қосылған «заттардың» кең ауқымы 

туралы) шабуылдардың тұрақты өсімі байқалды. Қауіптерге басымдық берген кезде 

киберқауіпсіздік сарапшылары шабуылдың әрбір түрінің ықтималдығы мен салдарын 

бағалауы керек. 

Бұл басымдық жүйесі тәуекелді бағалаудың екі негізгі көзіне сүйенеді. Олардың 

бірі кибершабуылдардың жалпы фактілері мен статистикасын қамтиды. Екіншісі белгілі 

бір бағдарламалық құралға тән осалдықтарды тексеруге негізделген. Қауіпсіздік тәуекелі 

және әсер етудің ауырлығы басымдықтар тізіміндегі қауіптің орнын анықтайды. 

 

Қорытынды  

Киберкеңістік және онымен байланысты технологиялар үшінші мыңжылдықтағы 

ең маңызды энергия көздерінің бірі болып табылады. Кіру құнының төмендігі, 

анонимдік, осалдық және асимметрия сияқты киберкеңістіктің сипаттамалары билік 

диффузиясы феноменін тудырды, яғни үкіметтер осы уақытқа дейін билік ойынын өзара 

бөліскен болса, онда ол жеке компаниялар сияқты басқа субъектілер болуы керек. және 

қылмыстық топтар, сондай-ақ жеке адамдар, дегенмен үкіметтер бұл жерде әлі де 

маңызды рөл атқарады. . Әрине, бұл құбылыс үкіметтерді ұлттық қауіпсіздіктен айыра 

алмайды. Бұл әсерді бірнеше жолмен бағалауға болады. Біріншіден, бұл қауіпсіздік 

ұғымы. Ұлттық қауіпсіздікті енді әскери мәселелер мен ішкі және сыртқы шекаралар 

тұрғысынан анықтау мүмкін емес, бірақ бүгінгі күні азаматтардың өмір сүру сапасының 

төмендеуі ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіреді. Екіншіден, киберқауіптердің 

географиялық өлшемінің жойылуы. Бұрынғы кезде әскери қауіптердің белгілі бір 

географиялық орны болды. Нәтижесінде, оны анықтау қиынға соқпады, ең болмағанда 

сәйкестендіру тұрғысынан. Үшіншіден, киберқауіптерден туындаған осалдық дәрежесі. 

Бұл қауіптер біркелкі, көп қырлы және осал желілермен және инфрақұрылыммен 

байланысты болғандықтан, олардың зақымдану деңгейі өте жоғары. Төртіншіден, бұл 

қауіптерді тек әскери және полиция күшін пайдалану сияқты дәстүрлі әдістермен ғана 

ауыздықтау мүмкін емес, оларға қарсы тұру үшін тек үкіметтер жеткіліксіз, сондай-ақ 

ортақ мүддесі бар үкіметтер мен жеке сектор арасындағы тиімді және екіжақты 

ынтымақтастық, оларға қарсы тұру. Осындай қорқытулармен ол талап етеді. Бесіншіден, 

алдыңғы тармақ көрсеткендей, киберқауіптер үкіметтермен ғана шектелмейді, бірақ 

жеке адамдар мен компаниялар осы қауіптерден туындаған зияннан иммунитетке ие 

емес. Алтыншыдан, ақпарат ғасырында қауіпсіздікті қамтамасыз ету тек мемлекеттік 

міндет емес. 
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Аннотация. Логическим продолжением проточной операции является газлифтная 

операция, при которой с поверхности в скважину закачивается количество газа, 

недостаточное для подъема жидкости. При дополнении энергии поступающего пласта, 

характеризуемой газовым фактором, с энергией газа, закачиваемого с поверхности в 

скважину, образуется искусственный приток, который называется газлифтом, а способ 

работы - метод газлифта. В область применения газлифта входят быстроходные 

скважины с высоким забойным давлением, скважины с высоким газовым фактором и 

забойным давлением ниже давления насыщения, скважины с песком (песком в 

продукте), а также скважины, работающие в труднодоступных условиях ( например, 

паводки, паводки, болота и др.). Газлифт характеризуется высокой технико-

экономической эффективностью, отсутствием в скважинах механизмов и трущихся 

деталей, простотой обслуживания и эксплуатации скважин. 

Ключевые слова: газлифт, пластовое давление, высокий дебит. 

Annotation. The logical continuation of the flow operation is the gas lift operation, in 

which the amount of gas that is insufficient to lift the liquid is pumped from the surface to the 

well. When the energy of the incoming formation, characterized by the gas factor, is 

supplemented by the energy of the gas pumped from the surface to the well, an artificial flow 

is formed, which is called a gas lift, and the method of operation is a gas lift method. The scope 

of the gas lift includes high-speed wells with high bottom pressure, wells with high gas factor 

and bottom pressure below saturated pressure, sand (sand in the product) wells, as well as wells 

operating in difficult-to-reach conditions (for example, floods, floods, swamps, etc.). Gas lift is 

characterized by high technical and economic efficiency, the absence of mechanisms and 

friction parts in the wells, the simplicity of maintenance and operation of wells. 

Keywords: gas lift, formation pressure, high flow rate 

Gas lift production is a method of lifting fluid from a well used to produce oil and 

formation water at the expense of the energy of the overpressure gas. As a working agent is 

used associated gas compressed by a compressor (compressor gas lift) or air (air lift), as well 

as natural gas at natural pressure (non-compressor gas lift). This includes the use of gas from a 

productive formation that enters through a single well (a gas lift without a well compressor). 

The task of the gas lift is to gasify the liquid. In this case, the density of the gas-liquid 

mixture (hence the pressure of its column in the well) decreases with increasing gas volume, 

and the final pressure of the well decreases. The supply of products depends on gas 

consumption. 

https://moluch.ru/archive/145/40613/
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Used in the presence of factors that significantly complicate the operation of gas lift 

pumps: 

- high gas content or liquid temperature; 

- presence of sand 

- deposits of paraffin and salts; 

- as well as production in cluster and directional wells. Gas lifting efficiency depends on 

viscosity, mixing velocity, wellhead and pressure. 

Gas lift well is a fountain well that lacks gas to degrease the liquid. 

from the surface through a special channel (Fig. 1). From the surface, the gas is passed 

down through a chain of pipes 1 2, where it mixes with the liquid and forms a gas liquid, which 

rises to the surface through the lifting pipes 3. 

The pumped gas is added to the gas released from the formation fluid, resulting in a GSL 

of such density that the pressure at the bottom of the well is sufficient to lift the fluid to the 

surface. 

 

 
Figure 1 - Schematic diagram of the gas lift 

 

As the field develops, the operating condition of the wells deteriorates: a) production is 

flooded - the hydrostatic pressure of the liquid column increases, high-viscosity emulsions are 

formed, pressure losses due to friction in the wellbore and flow line increase; b) in case of 

applied or insufficient efficiency of formation pressure support, the formation pressure may 

decrease. And this leads to a deterioration of the flow situation. Application prolongs the flow 

time until a certain water cut occurs and with a high hydraulic permeability of the layer, 

sometimes even 100% water cut. 

Experience has shown that as the length of the piston stroke of the pumping unit increases, 

the pump feed increases, its filling coefficient increases and the energy characteristics of the 

unit improve. 

 Analysis of the kinematic scheme of the four hinged joints, taken as the basis of the 

oscillating machine, shows that as the stroke length of the balance drive increases, its 

dimensions, mass and torque on the transmission shaft increase. 

Therefore, the design of equilibrium deep pumping units leads to a sharp increase in the 

size and metal capacity of vibrating machines, which is unfavorable for the further development 

of scientific and technological progress in the oil industry. 

Studies have shown that the main performance indicators of SSNU (filling ratio, service 

life of rods and direct pump, repair period) improve with increasing stroke length of the pump 

plunger. Therefore, the developers of new equipment for the operation of wells are obliged to 

create pumping mechanisms that can work effectively in both normal technical and 
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technological conditions, as well as in the production of oil with abnormal properties. Oils with 

abnormal properties are conventionally highly viscous and highly aerated well fluids. 

The simplest and most promising in terms of efficient pumping of aerated oil are long 

pumping units with a flexible traction element. There is a clear need to use such devices to 

pump large volumes of fluid from deep wells, especially in the production of highly carbonated 

oil. 

In this regard, the work on new methods of lifting the liquid to the surface during the day 

seems relevant. One of the promising directions is the use of long pumping units with belt 

mechanisms, self-sealing plungers and working cylinders from pump-compressor pipes. 

The principle of operation of the unit is to wrap the ground drive belt on the drum and 

wrap it in the well at a certain speed and at intervals of movement of the plunger. The interaction 

of the belt with the plunger and the operation of the valves ensure that the liquid rises to the 

surface. The up and down movement of the plunger is performed by turning the drive motor. 

 

 
Figure 2- Graph of time change of injection agent pressure during well start-up 

 

The introduction of digital technologies in the oil and gas industry today is uneven. In 

general, it is lower than other areas, such as finance, retail, medicine and others. This lag is 

explained by the fact that large oil and gas projects take a long time to fully master new 

technologies. The current state of the oil and gas industry determines its prospects and readiness 

for digital transformation. 

Digitization is the opposite news: it opens up new opportunities to improve the company's 

key performance indicators and exposes it to hackers. 

In general, the use of "smart" technologies in oil production should include the following 

elements [5]: 

• management cycles (from operational and permanent to strategic and situational 

control); 

• areas of management (financial, labor, production and logistical resources, as well as 

consumers, suppliers, etc.); 

• business processes of the enterprise (main, auxiliary, managerial, investment, etc.); 

• functional subsystems of the corporate governance system; 

• levels of management (corporations, subsidiaries, business units); 

All these technologies provide "intellectualization" of the process of oil production, 

transportation and refining. Therefore, when considering such innovative technologies, it 

should be borne in mind that when translated from Latin, "intelligence" means "knowledge, 

understanding or intelligence." In any complex system, whether biological (human) or even 

engineering (wells, oilfields, oil pipelines, etc., to various and constantly changing conditions 

or manifestations of environmental effects [6]. Introduction of so-called "intelligent" 

technologies in the oil industry They are needed primarily to increase the productivity of the 
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growing well stock, reduce operating costs, as well as to accelerate production and increase its 

volume [3].When the liquid level is reached in the annular space of the legs of the lifting pipes, 

the pressure of the pumped gas is at a maximum. This pressure is called the start-up pressure. 

The average pressure of the pumped gas in the stationary state of a gas lift well is called the 

operating. 

Thus, the operation of gas lift wells is carried out by compression from the gas distribution 

point (GTP) or mobile compressors. In order to reduce the starting pressure in modern gas lift 

units, sequential gasification through the gas lift valves of the lift sections is used. 
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Қазіргі әлемде адам қызметінің әртүрлі салаларында робототехниканы қолдану 

саласы өте кең және өсуді тоқтатпайды. Роботтарды қолдану адамның ауыр және қауіпті 

жұмысқа қатысуын едәуір төмендетеді. Мысалы, қорғаныс, химия, атом салаларында 

жұмыс істеу, оператордың көмегінсіз өртті сөндіру, құтқару операцияларын орындау 

немесе алдын ала белгісіз жерде қозғалу. Бірте-бірте роботтар адамның қалыпты өміріне 

енеді. Мобильді роботтарды пайдалану күнделікті қажеттіліктерді қанағаттандыруға 

мүмкіндік береді: күтуші Роботтар, күтуші Роботтар, үй шаруасындағы Роботтар және т. 

б. д. нәтижесінде қазіргі қоғам осы саладағы білікті мамандарға өте мұқтаж. Осыған 

байланысты балаларға робототехниканы оқыту өзекті және маңызды міндетке айналуда. 

Робототехниканы оқу оқушыларға қарым-қатынас дағдыларын дамытуға 

мүмкіндік береді, өйткені роботтарды құрастыру негізінен топта жүреді, тәуелсіз және 

стандартты емес шешімдер қабылдауға үйренеді, шығармашылық ойлауды дамытады. 

Сондай-ақ, робототехника тәуелсіз пән ретінде ғана емес, сонымен қатар басқа 

мектеп пәндеріне де ене алады. Робот-конструкторларды физика, математика, физика 
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және биология пәндерінен оқу эксперименттерін көрсету кезінде қолдануға болады, бұл 

нақты әлемнің бейнесін көруге мүмкіндік береді. Роботтарды қолдану оқу процесін 

қызықты әрі түсінікті етеді. Студент өзі жасаған және көрген нәрсені жақсы түсінеді. 

Сондықтан робототехника негіздерін бүкіл мектеп бағдарламасында қолдану қажеттілігі 

айқын. 

Бастауыш мектепте робототехниканы оқыту үшін Lego We Do конструкторын 

қолдануға болады, ол Lego стандартты бөліктерінен, сондай-ақ USB-ге қосылған 

сенсорлар мен жетектер жиынтығынан тұрады. Бұл дизайнермен бірге қарапайым, 

интуитивті бағдарламалау ортасы бар бағдарламалық жасақтама келеді. Сонымен қатар, 

жиынтықпен бірге олардың орындалуы туралы егжей-тегжейлі сипаттамасы бар 12 

бөлек жоба бар тапсырмалар жиынтығы келеді. Бұл оқушыға қолданыстағы модельдерді 

өз бетінше жинауға және бағдарламалауға, содан кейін оларды практикалық 

тапсырмаларды орындау үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Орта мектепте 

робототехниканы оқыту үшін Lego Mindstorms конструкторын қолдануға болады, ол 

стандартты Lego бөліктерінен (жолақтар, осьтер, дөңгелектер, берілістер), 

Сенсорлардан, қозғалтқыштардан және NXT бағдарламаланатын блоктан тұрады [1]. 

Жоғары деңгейлі бағдарламалау ортасымен бірге жеке бағдарламаланатын 

блоктың болуы бұл жиынтықты күрделі мәселелерді шешетін роботтарды құруға 

мүмкіндік беретін маңызды құралға айналдырады. Lego Mindstorms-тің маңызды 

артықшылығы-оның қарапайымдылығы мен икемділігі. Жинақ кез-келген тапсырма 

үшін қажетті бөлшектерді таңдауға немесе күрделі мәселелерді шешу үшін бірнеше 

жиынтықты біріктіруге мүмкіндік береді. Орта мектепте робототехниканы оқыту үшін 

FIRST Tech Challenge халықаралық жарыстарының негізгі конструкторы болып 

табылатын Tetrix конструкторын пайдалануға болады. Бұл дизайнер металл бөлшектер 

жиынтығынан, Сенсорлардан, серво жетектерінен және NXT бағдарламаланатын 

блоктан тұрады. Осы жиынтықтан жиналған роботтарды бағдарламалау RobotC тілінде 

жүзеге асырылады [2]. 

Оқушыларды робототехника саласындағы зерттеулерге, техникалық ақпаратпен 

және бастапқы инженерлік біліммен алмасуға, жаңа ғылыми-техникалық идеяларды 

дамытуға тарту білім беру процесінде жаңа педагогикалық тәсілдерді пайдалану және 

жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану есебінен білім 

берудің жоғары сапасы үшін қажетті жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Технология 

құбылысын түсіну, техника заңдарын білу мектеп түлегіне уақыт сұранысына сәйкес 

келуге және қазіргі өмірде өз орнын табуға мүмкіндік береді [3]. 

Оқытудың негізгі принциптері: 

- таңдау және шешім қабылдау, модельдеу, тестілеу және бағалау дағдыларын 

дамыту; 

- шығармашылық балама шешімдерді іздеу үшін ми шабуылын ұйымдастыру; 

- қарым-қатынас, идеяларды бірлесіп талқылау және топта жұмыс істеу дағдылары; 

- датчиктермен, қозғалтқыштармен және ақылды құрылғылармен жұмыс істеу 

тәжірибесі. 

Білім беру робототехникасының технологияларын жүзеге асырудағы тағы бір 

маңызды мәселе-мұғалімнің дайындығы, ол біздің ойымызша келесі маңызды сәттердің 

төңірегінде шоғырлануы керек: дизайн және механика негіздерін білу; 

Білім берудегі робототехниканың технологияларын жүзеге асырудағы тағы бір 

маңызды мәселе-мұғалімнің дайындығы, ол біздің ойымызша, келесі маңызды сәттерге 

назар аударуы керек: дизайн және механика негіздерін білу; робототехникалық 

құрылғыларды бағдарламалау; оқыту формалары мен әдістерін таңдау. Осы сәттердің 

әрқайсысына толығырақ тоқталайық. 

«Құрастыру және механика негіздері» бөлімі барлық заманауи конструкциялар мен 

құрылғылардың (конструкцияның тұрақтылығы мен беріктігі, тісті және белдікті 

берілістер, иінтіректер, дөңгелектер, осьтер, блоктар, қозғалысты түрлендіру) негізінде 
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жатқан базалық механикалық қағидаттар мен қарапайым техникалық шешімдерді 

зерделеуге бағытталған. Бұл білімді игеру оқушыларға тапсырманы орындау үшін үлгіні 

жасауға және құрастыруға мүмкіндік береді. 

«Робототехникалық құрылғыларды бағдарламалау» дайындық бөлімі «Қазіргі 

қоғамдағы кәсіби қызмет үшін қажетті алгоритмдік ойлауды дамытуды; нақты 

Орындаушы үшін алгоритм құру және жазу білігін дамытуды; алгоритмдік құрылымдар, 

логикалық мәндер және операциялар туралы білімді қалыптастыруды қамтитын» 

Математика және информатика «пәндік саласын зерттеу нәтижелеріне қойылатын 

талаптарға негізделуі тиіс;» робототехника және информатика «пәнімен танысу 

программалау тілдерінің бірімен және негізгі алгоритмдік құрылымдармен – сызықтық, 

шартты және циклдік» [4]. Кез-келген робототехникалық дизайн бағдарламаның 

(алгоритм) орындаушысы ретінде әрекет етеді. 

Дайындықтың бұл бөлімі белгілі бір бағдарламалау ортасы туралы білімді қажет 

етеді. Дәл осы жерде таңдау жасау керек. NXT микрокомпьютерін басқару 

бағдарламасын жасау үшін қолданылатын бірнеше бағдарламалау ортасы бар [4]: 

• Lego Mindstorms NXT Software: 

- бағдарламалау тілі-NXT-G; 

– жасы-8-12 жас; 

- мақсаты-өз бетінше оқу, мектептегі сабақтарда бағдарламалау негіздерін үйрену, 

жарыстарда роботтарды қолдану; 

• Robolab 2.9.4: 

- бағдарламалау тілі-Robolab; 

– жасы-8-16 жас; 

- мақсаты-мектептегі сабақтарда бағдарламалауды үйрену, жарыстарда роботтарды 

қолдану; 

• RobotC for Mindstorms: 

- бағдарламалау тілі-RobotC; 

- жасы-14-99 жас; 

- мақсаты-мектептегі сабақтарда бағдарламалауды үйрену, кең мүмкіндіктері бар 

роботтарды басқару бағдарламаларын жасау; 

Мұғалімнің бағдарламалау ортасын таңдауы басқа факторларға негізделуі керек 

[5]: 

• NXT-G 

Артықшылығы: 

- жылдам бастау; 

-қарапайым игеру; 

- барлық жаңа сенсорларды қолдайды; 

- LEGO қолдайды; 

- дамиды; 

- жиынтықпен бірге келеді. 

Кемшіліктері: 

- тұрақсыз жұмыс; 

- 1024х768 рұқсаты бар монитордың болуы; 

- бағдарламалардың үлкен көлемі; 

- төмен жұмыс жылдамдығы; 

- айнымалылармен қиын жұмыс; 

- RCX қолдамайды. 

• Robolab 

Артықшылықтары: 

- үлкен мүмкіндіктері бар; 

- жылдам бастау; 

-қарапайым игеру; 
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- жоғары жұмыс жылдамдығы; 

- 2 контроллерді қолдайды. 

Кемшіліктері: 

- кейбір сенсорларға қолдау көрсетілмейді. 

• * Robots 

Артықшылығы: 

- өте кең мүмкіндіктерге ие; 

- барлық қол жетімді сенсорларды қолдайды; 

- бірнеше платформаларды қолдайды; 

- көмектің, техникалық қолдау форумының болуы; 

- жоғары практикалық маңызы бар. 

Кемшіліктері: 

- WRO (World Robot Olympiad)ресми жарыстарында рұқсат етілмеген; 

- қымбат лицензия; 

- игеру қиын. 

«Оқытудың формалары мен әдістері» бөлімі, ең алдымен, оқу процесінде білім 

беру дизайнерлерін қолданудың қазіргі әлемдік және ресейлік тәжірибесімен танысуға 

бағытталған. 

Ең көп тарағаны-дизайнерлерді сабақтан тыс уақытта қолдану тәжірибесі. Қазіргі 

кезеңде стандарт талаптарына сәйкес жаратылыстану-ғылыми цикл сабақтарында білім 

беру конструкторларын пайдалануға көңіл бөлінеді. 

Оқу процесінде білім беру дизайнерлерін қолдану тәжірибесі көрсеткендей, 

оқытудың ең тиімді әдісі студенттерге пәндік білімді игеруге және оларды практикада 

қолдануға ғана емес, сонымен қатар пәнаралық дағдыларды игеруге және қарым-қатынас 

қабілеттерін жақсартуға мүмкіндік беретін жоба әдісі болып табылады. 

Жоба әдісі дәстүрлі оқыту әдістеріне қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие. 

Біріншіден, бұл теория мен практика, академиялық білім мен прагматикалық дағдылар 

арасындағы ақылға қонымды тепе-теңдікті сақтай отырып, оқушының оқу іс-әрекетін 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Екіншіден, оқытудың барлық деңгейлерінде кәсіптік 

бағдарлау идеясы іске асырылады, өйткені орта мектепте жобалар жүйесін құру 

оқытудың алғашқы күндерінен бастап оқушыларды оқу-кәсіптік қызметке батыруға 

мүмкіндік беретін оқу процесін ұйымдастырудың осындай нысандарын табуға деген 

ұмтылыспен негізделеді, осылайша оқушылардың оқу процесіне деген ынтасының 

деңгейін және оқу процесінің тиімділігін арттыра отырып,  жеке тұлғаға бағытталған, 

проблемалық бағдарланған оқытуды жүзеге асыру мүмкіндіктері. Үшіншіден, жобалық 

әдіс-бұл оқу процесіне сәтті ене алатын педагогикалық технологияларға жататындардың 

бірі. 

Жобалардың тақырыптары ретінде оқушыларды робототехника бойынша түрлі 

жарыстарға дайындау сәтті үйлеседі. Әр түрлі деңгейдегі студенттер қатыса алатын 

жарыстардың көптеген санаттары бар. Мұндай жарыстар жетістіктердің өзіндік көрінісі, 

тиісті оқу іс-әрекетінің даму деңгейінің көрсеткіші болып табылады. Мұндай жарыстар 

ең алдымен оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттыруға бағытталған. Оқушылар 

үшін мұндай жарыстарға қатысудың өзі де "нәтижеге қол жеткізу" болып табылады [6]. 

Осылайша, информатика сабақтарында («Математика және информатика» пәндік 

саласы) оқу процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын стандарт 

талаптарын білім беру робототехникасын енгізу арқылы қамтамасыз етуге болады. Осы 

инновациялық технологияның егжей-тегжейлі сипаттамасын талап етпестен, оны 

информатика сабақтарында жүзеге асырумен байланысты маңызды сәттер ретінде біз 

заманауи білім беру мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін дизайнерді таңдауды, 

сонымен қатар оқу процесінде білім беру робототехникасын қолдануға мұғалімдерді 

даярлау әдістемесін әзірлеу мен сынақтан өткізуді қарастырамыз. 
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Қазіргі уақытта білім беру робототехникасы өте белсенді дамуда және көптеген 

мектептердің білім беру бағдарламасына енгізілуде, мектеп командалары арасында 

көптеген жарыстар өткізілуде. Бірақ, барлық артықшылықтарға қарамастан, 

робототехника негізінен сабақтан тыс жұмыстар аясында пайда болады. Мұның бірнеше 

себептері бар. Біріншіден, роботтарды негізгі білім беру процесіне енгізу мұғалімдерді 

оқытуға көп уақытты қажет етеді. Сондай-ақ, оқушыларға арналған Оқу құралдары мен 

мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсыныстар жеткіліксіз. Екіншіден, Ресейде 

дизайнерлердің өндірісі дамымаған, сондықтан бағасы өте жоғары және барлық 

мектептер әр пәнге Роботтар жиынтығын сатып ала алмайды. 
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Бүгінгі таңда дербес компьютерде ғылыми-техникалық есептерді алгоритмдік 

тілде кодтауға жүгінбей-ақ шешуге болады. Математикалық есептеулерді 

автоматтандырудың біріктірілген бағдарламалық жүйелерін пайдалану (Eureka, Mathcad, 

Maple, Mathematica, MathCad және т.б.) табиғи математикалық тілге барынша жақын 

кіріс тіліндегі тапсырмаларды шешуге мүмкіндік береді.  

MathCad ғылыми және инженерлік есептеулер жүйесі есептеулердің сандық және 

формулалық (аналитикалық) түрде шешілуін қамтамасыз ететін есептеу ядросына ие. 

MathCad жүйесінің бір жұмыс құжатында есептеулерді, мәтінді және графиканы 

біріктіруге болады. MathCad математика, физика, инженерлік пәндер және экономика 

бойынша есептерді шешуді қамтамасыз етеді, электронды оқулықтар мен шпаргалкалар 
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кітапханасымен жұмыс істеуге арналған құралдары бар. Жүйеде Internet желісінде 

жұмыс істеуге арналған құралдар бар. 

MathCad – тің артықшылықтарының бірі-компоненттерді енгізу, нысандарды 

ендіру және байланыстыру технологияларын қолдау. Нысандарды ендіру және 

байланыстыру компоненті ретінде Excel, MatLab және т. б. математикалық есептерді 

шешудің бағдарламалық құралдарын қолдануға болады. 

MathCad-да математикалық есептерді шешудің сипаттамасы әдеттегі 

математикалық формулалар мен белгілердің көмегімен беріледі. Есептеу нәтижелері 

бірдей. Сондықтан MathCad жүйелері CAD (Computer Aided Design) аббревиатурасын 

толық ақтайды, бұл күрделі және жетілдірілген автоматтандырылған жобалау 

жүйелеріне – АЖЖ-ға қатысты. MathCad-бұл математикадағы АЖЖ түрі[1]. 

Жоғары оқу орындарында математиканы зерттеу барысында компьютерлердi 

кеңінен пайдаланады. Математикалық есептерді шығаруда компьютерлік үйретушi 

бағдарламалары Mathcad ортасында және MS Excel-де, элеектрондық оқулықтардағы оқу 

презентациялар жасауға мүмкіндік береді. Mathcad ортасында дифференциалды 

теңдеулер, интегралдар, тригономтериялық функциялар және т.б. математикалық 

есептер шығарылады. Математикалық есептер шығарылғаннан кейін тапсырмаларды 

және есептерді Mathcad ортасында тексеруге болады. Егер берілген тапсырманы 

әдістемелік нұсқаға қарап студент есепті қате орындаса, онда есептегі қатені тез табуға 

және тексеруге болады. Жоғары оқу орындарында математикадан дифференциалды 

теңдеулерге есептер шығару кеңінен қолданылады. Математикалық мүмкіндіктері: 

нақты комплексті сандармен өлшемді шамалармен операциялар; сан, вектор және 

матрицаларды өңдеуге арналған операторлар және логикалық функциялар; қарапайым 

және арнайы функциялардың мәнін табу және графиктерін тұрғызу; кез-келген 

символдық өрнекті тез өңдеу; теңдеу мен жүйенің символдық шешімін табу; 

дифференциалдау; интегралдау; шектерді есептеу; матрицаның анықтауышын табу, 

транспонирленген және кері матрицаларын есептеу; статистикалық есептерді шешу 2. 

Компьютерлік математикалық жүйелерді қолданып математикалық есептер 

шығаруға тоқталайық. Компьютерлік математикалық жүйелерді қолданып 

шығарылатын есептер жүйесіне әдістемелік талаптар қойылады. Есептің мақсаты, 

шарты(берілгені), сұрақ түрінде қойылатын табу керегі (белгісіз) болады. Белгісіз 

элементтер бұл аталған элементтер арасында бір белгілі байланыс және тәуелділікті 

қолданып есептің берілгендері арқылы ізделеді және анықталады. Оқытуда белгілі бір 

нәтиже беретін әдістемелік негізделген жаттығулар, сұрақтар, мәтіндік және 

практикалық тапсырмаларды оқыту-шығармашылық есептер деп атайды.  

MathCad жүйесі-математикалық бағыттағы ең қуатты және тиімді жүйелердің 

бірі, ол пайдаланушылардың кең ауқымына бағытталған және математикалық 

есептеулерді сандық және символдық түрде орындауға мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар, есептерді шешудің сипаттамасы әдеттегі математикалық формулалар мен 

белгілердің көмегімен орнатылады. Сонымен қатар, есептерді шешудің сипаттамасы 

әдеттегі математикалық формулалар мен белгілердің көмегімен орнатылады3. 

Дифференциалды теңдеулерге есептер шығаруға мысал келтірейік.  

Бiрiншi дәрежелi дифференциалды теңдеулерi m және n параметрлер саны 1мен 

10 аралығындағы  интегралды есептеу. Mathcad ортасында есепті шешу барысында 

күрделi шешiмді талап етпейдi, ол оның шешiмiнде айнымалылардың бөлiну ұғымын 

талап етеді. Функцияның үлгiсiнде шығарылған есепті  бөлек алып шыққан нәтижені 

өзгертуге болады. Күрделі теңдеулерді шешуде интегралды кестені қолданып оңай 

шешуге болады. Дифференциалды теңдеулерді шешу барысында есепті бөлек бөлек 

жазу керек. Есептің шешімін шығару үшін (< Сtrl > + < = >) пернесін басамыз. Содан 

кейін шешімін шығару <Формат – Свойства> командасын белгілеу және “Подсветку 

области” немесе  “Отображение границы”  командасын таңдау керек (1-сурет). 
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1-сурет.  Бiрiншi дәрежелi дифференциалды теңдеулердi шешу 

      Екінші және үшінші дәрежелі функцияның у бойынша dy/dx туындысын алуға 

болады. Mathcad ортасында туындының белгісінен кейін <Ctrl> + <F7> пернесін 

басамыз. Бұл теңделерді косинус, синус функцияларын экспонатентамен  алмастыруға 

болады (2-сурет). 

  
2-сурет. Екінші, үшінші дәрежелi дифференциалды теңдеулерді шешу 

 

MathCAD -тағы программалық амалдар жинағы қарапайымдылығына қарамастан, 

олар жүйеге бұрын болмаған мүмкіндіктерді береді. Олардың арнайы формулаларды 

беру, циклдердің алуан түрлерін беру, есептеу қатарындағы алгоритмдерді жеңілдетеді 

және түрлі итерациялық және рекурсивті процедураларды жүзеге асырады (3-сурет). 
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3-сурет. Программалық блоктарды беру мысалдары 

 

Ескерту. Суреттегі мысал автормен орындалған. 

Функцияның графиктері. Берілген функцияның координат осьтері бойынша екі, 

үш өлшемді графиктер тұрғызылады, алдымен, бір айнымалысы бар  х-тің функциясын 

тұрғызамыз. Төмендегі суретте төрт функцияның график тұрғызылған, ал көрсетілген екі 

өлшемді графиктер координат осьтері бойынша тұрғызылған функция графигі. Алғашқы 

екі функция х,у осьтері бойынша берілген функция өзгерісінің әсері көрсетілген, ал 

синус функциясының графигі 90-қа бұрылған. Содан кейінгі графикте Rcos(x), Rsіn(x) 

формулаларымен берілген шеңбер көрсетілген, онда R=0.8 тең. Соңғы графикте хcos(x), 

xsіn(x) формуласымен берілген функцияның графигі тұрғызылған (4-сурет). 

4 - сурет. Функция графигін түрғызу мысалдары бейнесі 

 

Ескерту. Функция графигін түрғызу мысалдары автормен құрылған. 

Функция графигін тұрғызуда тәуелсіз айнымалы х-тің мәні берілуінен графиг 

тұрғызылады, айнымалы х-ті бермеген жағдайда оның өзгеру диапазоны автоматты 

түрде –10-нан 10-ға дейінгі интервалды орнатылып көрсетіледі. 

Бір графикте бірнеше функция графигін тұрғызуға болады, ол үшін үтір арқылы  

бөлуді қолданып, у осі бойынша мәнді енгізу, сол кезде функция қатарының графигін 

тұрғызылады. Сондықтанда тек у осіне ғана емес, х осіне де әр түрлі функцияның мәнін 

беру керек (5 сурет).   

5-сурет. Бір графикте үш функция графигі тұрғызылған бейнесі 
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MathCAD ортасында сызықтар, қисық сызықты бейнесі бойынша түстер арқылы 

ажыратылады да, графиктерді форматтауда график түрін, түсін параметрін өзгертіп, 

тінтуір арқылы функция графигін белгілеп, оны үлкейту, кішірейтуге болады (6 сурет). 

 

 
6 сурет. Графикті форматтау терезесі. 

 

Бір графикті екі өлшемді функция графигін тұрғызу. Функциялардың графиктері, 

тригонометриялық функциялардың графигін тұрғызу, есептеулер жүргізуге болады. 

Сонымен қатар, MathCAD ортасында функциялардың графиктері, тригонометриялық 

функциялардың графигін тұргізуда анимация, күрделі математикалық есептерді 

шығарудағы видеофильмдермен танысады [4]. 

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың дамып, экономиканың өрлеп, өндірістің 

жандана бастаған кезіндегі білім беру жүйесі техникада, экономикада және басқаруда 

жаңа жолдар мен әдістерді таба білетін, жаңашыл, ақыл-ойы дамыған, терең білім мен 

іскерлікке, шығармашылыққа ие студенттерді даярлауды талап етеді. Нақты үдерістерді 

модельдеуге байланысты көптеген сұрақтар жүктелген дифференциалдық теңдеулерді 

зерттеу қажеттілігіне алып келеді. 

Егер параметрлеу әдісі негізінде жүктелген дифференциалдық теңдеулер үшін 

сызықты периодты шеттік есепті шешу мен оқытудың әдістемесі негізделсе, онда 

жоғары оқу орнында математиканы оқыту тиімділігі артады, себебі оқытудың жаңа, 

заманауи технологиялары жасалады.  
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Аннотация: В статье обосновано понятие корпоративная стратегия организации 

в зависимости от этапов разработки и реализации стратегии, периода планирования, 

содержания факторов сравнения, целей организационного развития, типов системы 

управления. 

Ключевые слова: корпоративная стратегия, корпорация, планирование, 

конкуренция. 

Корпоративная стратегия представляет собой стратегический план управления 

компанией, описывающий способы и методы достижения цели, на основе свойственных 

компании деловых принципов, а также описывающая действия и подходы, 

способствующие улучшению рыночной деятельности компании. Корпоративная 

стратегия — это программа долгосрочных действий, предпринимаемых для достижения 

корпоративных планов и целей. Она включает решения, принимаемые руководством на 

высшем уровне, например выбор вида деятельности. Стратегия корпорации в общем 

подразумевает понимание и формализацию организационных действий и управляющих 

подходов, используемых для достижения организационных задач и целей организации 

[1]. 

В 1970-е годы основной источник идей, касающихся корпоративной стратегии, 

переместился из мира академической науки в мир практики, т.е. в фирмы, которые 

консультируют менеджеров. Таким образом, началась реализация идеи портфельного 

планирования, актуальность которого, после выявленных ограничений, не стала столь 

очевидной. В 1980-е годы события на рынке капитала привели к активизации подхода, 

основанного на стоимости. Стратегия, основанная на стоимости, сосредоточила 

внимание на разумном управлении капиталом корпорации. Однако время показало, что 

такая стратегия оптимальна с точки зрения существующих активов, но не при разработке 

творческих долгосрочных стратегических инициатив. 

Концепция корпоративной стратегии, опирающейся на ресурсы, получила в 

настоящее время большое распространение. Объясняется это тем, что корпоративное, 

также как и конкурентное, преимущество зависит от ресурсов, которые являются 

уникальными, находящимися в распоряжении корпорации, а также способов их 

превращения в добавленную стоимость. Построение корпоративной стратегии с позиции 

ресурсного подхода позволяет получить полезные и эффективные инструменты 

управления [2]. 

Под корпоративной стратегией в первую очередь подразумеваются долгосрочные 

действия, предпринимаемые для достижения корпоративных планов и целей. Она 

включает решения, принимаемые руководством на высшем уровне, например выбор 

вида деятельности. 

Корпоративная стратегия представляет собой стратегию для компании и сфер ее 

деятельности в целом и предполагает разработку следующих подстратегий: 
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-Операционная стратегия — стратегия для основных структурных единиц 

(заводов, торговых региональных представителей и отделов внутри функциональных 

сфер деятельности). 

-Бизнес-стратегия — стратегия для каждого отдельного направления 

деятельности компании. 

-Функциональная стратегия — стратегия для каждой функциональной части или 

направления деятельности. 

Корпоративная стратегия состоит в том, как диверсифицированная компания 

утверждает свои деловые принципы в различных отраслях, а также в действиях и 

подходах, направленных на улучшение деятельности групп предприятий, в которые 

диверсифицировалась компания. 

Все стратегии являются комплексными и охватывают стратегические действия на 

той или иной ступени управления. 

Ответственность за разработку стратегии лежит на соответствующих 

руководителях. За корпоративную стратегию отвечают управляющие высшего ранга, 

решения в данном случае обычно принимаются советом директоров корпорации. 

Деловая стратегия находится в ведении генеральных директоров и руководителей 

предприятий, тогда как по функциональным стратегиям решения принимают 

руководители среднего звена. Операционные стратегии разрабатывают руководители на 

местах (менеджеры низшего звена управления). 

Если компания занимается монопрофильной деятельностью, то корпоративный 

уровень отсутствует, и стратегия разрабатывается для стратегического хозяйственного 

центра и центра прибыли, т.е. на деловом уровне.  

На формирование стратегии компании оказывают влияние многие факторы. 

Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для каждой отрасли и 

компании и всегда изменяется во времени. 

Никогда выбор одинаковых стратегий не происходил в схожих ситуациях. Факторы, 

определяющие стратегию, всегда отличались один от другого, и, как правило, очень 

сильно. К основным факторам, формирующим стратегии, можно отнести следующие: 

• социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы; 

• привлекательность отрасли и условия конкуренции; 

• специфические рыночные возможности и угрозы; 

• сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные возможности; 

• личные амбиции, философия бизнеса, и этические воззрения менеджеров; 

• ценности и культура компании; 

Как правило, стратегия не обеспечивает успеха, если не проведена граница между 

внутренней и внешней ситуацией, не обеспечено приобретение существенных 

конкурентных преимуществ и не улучшена деятельность компании. 

При рассмотрении методики формирования корпоративной стратегии встречается 

ряд важных понятий, от однозначного понимания которых зависит корпоративная 

стратегия: миссия фирмы ;видение фирмы; стратегия бизнеса; ценности; принципы. 

Корпоративная стратегия создается руководителями высшего звена - топ-

менеджерами. При этом они несут основную ответственность за анализ сообщений и 

рекомендаций, поступающих от руководителей более низкого звена менеджмента.  

Стратегия корпорации должна находится в постоянном уточнении. В процессе 

деятельности компании постоянно необходимо реагировать на трансформации, 

происходящие внутри компании или за ее пределами. В силу того, что постоянно 

происходят какие-либо изменения, на которые необходимо реагировать, компании 

получают возможность находить и открывать так называемые "стратегические векторы 

развития", "стратегические окна".  

https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/mission/
https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_v/videnie/
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Среди факторов, определяющих корпоративную стратегию, можно выделить: 

• региональную и глобальную экономию за счет масштабов; 

• экономический эффект бренда; 

• способность некоторых конкурентов находить результативные с точки зрения 

издержек способы осуществления деятельности, которые могут распространяться 

и за пределами национальных границ; 

• сближение вкусов потребителей; 

• тенденцию расширения рынков и снижения импортных барьеров; 

• использование технологий. 

Очень многие факторы оказывают влияние на определение стратегии компании. 

Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для каждой отрасли и 

компании и всегда изменяется во времени. Никогда выбор одинаковых стратегий не 

происходил в схожих ситуациях. Факторы, определяющие стратегию, всегда отличаются 

один от другого и, как правило, очень сильно. Поэтому менеджеру необходимо 

оценивать всю совокупность внешних и внутренних факторов, прежде чем начать выбор 

стратегии. 

Практический интерес могут представлять исследования по формированию 

корпоративной стратегии следующих авторов: Кузнецовой И.Д. [1], Молдашева Г.К., 

Хусаинова Б.М., Аринкина Е.А. [3], Щетининой Е.Д., Панченко С.О., Сухоруковой Л.И. 

[4] и др. В исследованиях авторы уделяют внимание особенностям разработки и 

организационным аспектам формирования корпоративной стратегии. Однако, в 

настоящее время изучены не все аспекты построения корпоративной стратегии, а также 

не сформирован простой механизм разработки корпоративной стратегии предприятия.  

Независимо от выбранной корпорацией стратегии, большая ее часть будет 

образовываться в бизнес-единицах через увеличение их способности осуществлять 

производство и поставку товаров и услуг потребителям. Следовательно, для того чтобы 

оправдать свое существование как юридического лица, которое занимается различными 

видами бизнеса, корпорация должна уметь вносить свой вклад в повышение 

конкурентоспособности своих бизнес-подразделений. Корпоративная стратегия должна 

способствовать пониманию стратегии бизнесов, а те, в свою очередь, давать 

информацию для аналитической работы, которая исследует отношения между 

корпорацией и отдельными ее частями. Самое главное при этом – ответ на вопрос: 

происходит ли улучшение или ухудшение работы, входящих в ее состав бизнес-единиц 

вследствие того, что они входят в эту корпорацию? Эффективная корпоративная 

стратегия представляет собой гармоничную комбинацию из пяти элементов, которые как 

система ведут к возникновению корпоративного преимущества, создающего для 

корпорации экономическую стоимость (так называемый треугольник корпоративной 

стратегии). Три стороны этого треугольника – ресурсы, бизнесы и организация – 

являются основами корпоративной стратегии. Будучи согласованной в соответствии с 

видением и мотивированной соответствующими целями и задачами, эта система может 

давать корпоративное преимущество, которое оправдывает существование фирмы в 

качестве юридического лица, занимающегося многими бизнесами. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы в сфере корпоративной культуры и 

влияние корпоративной культуры на эффективность деятельности организации. На 

основе результатов оценки новой стратегии развития, производится постановка проблем 

исследования, разрабатываются пути их решения. 

Ключевые слова: корпоративная культура, адаптация, персонал, потенциал, 

влияние. 

В настоящее время широко распространилось понятие корпоративная культура, 

более того, данное понятие приняло форму самостоятельной учебной дисциплины в 

высших учебных заведениях. 

Трактовка понятия корпоративная культура многообразна, к примеру, под 

термином подразумевается совокупность норм поведения, сложившихся в организации, 

гласные и негласные правила, коммуникации и взаимодействия между сотрудниками, а 

также формальные акты, кодексы и постановления.  

Итак, важность и значимость корпоративной культуры осознает каждый 

руководитель, стараясь использовать ее как рычаг к росту, как надежный тыл и 

внутренний ресурс компании. Но не всегда справиться с корпоративной культурой 

удается в одиночку. Решать эту проблему помогают тренеры и коучеры специалисты в 

области разработки программ развития, обучения, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, планирования корпоративных мероприятий. Они способны 

помочь реформированию социальной системы организации, сделав процесс адаптации 

http://e.lanbook.com/view/journal/89390/
http://e.lanbook.com/view/journal/89390/
http://e.lanbook.com/view/journal/178140/
file:///C:/Users/Dell/Downloads/podhody-k-razrabotke-korporativnoy-strategii.pdf
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персонала более комфортным. Также тренеры зададут персоналу курс на повышение 

потенциала. 

Коучеры и тренеры могут быть приглашенными на определенный период времени, 

а могут и являться частью штата сотрудников кадрового отдела, службы управления 

персоналом, что более часто встречается в крупных организациях и производственных 

предприятиях, корпорациях. 

Так как каждая организация имеет только ей присущие черты, особенности – ее 

корпоративная культура уникальна, то «разовым мероприятием» для достижения цели 

не обойтись. На плечи работника службы управления персоналом ложится множество 

задач: разработка кодексов внутреннего распорядка, планирование и реализация 

корпоративных мероприятий, анализ и контроль коммуникативной системы 

сотрудников, предотвращение конфликтных ситуаций и отклонения поведений кадров, 

противоречивых корпоративной культуре. 

Организационная культура это идеология управления и организация социально 

экономической системы, направленная в первую очередь на повышение трудового 

потенциала системы и выражающая основные ценности организации. 

Итак, для того, чтобы повышение трудового потенциала действительно 

происходило, корпоративная культура должна обладать рядом черт: 

1.Быть общепризнанной. Каждый член коллектива должен понимать и принимать 

ту совокупность правил и норм, которая существует в организации. 

2.Быть интересной, вызывать соучастие. Сотрудники должны уважать 

корпоративную культуру, с энтузиазмом ее поддерживать, вдохновляться ей при 

выполнении служебных задач. 

3.Быть уникальной. Эта черта, пожалуй, самая сложная. Компания должна иметь 

ряд своих неповторимых элементов культуры, что позволит отличать ее от культуры 

организаций конкурентов. Уникальные особенности развивают у персонала лояльность 

и приверженность, а также привлекают новые кадры и соискателей в штат. 

4.Быть конкретной и понятной. Задачи и цели компании должны отражаться в 

корпоративной культуре, демонстрировать измеримые и доступные к восприятию 

кадрами желаемые результаты. 

Перечисленные выше черты с уверенностью можно назвать принципами, так как 

их соблюдение и делает организационную культуру культурой, а не хаотическим 

набором корпоративов и подразделенческих предрассудков. 

Таким образом, культура работает на благо и развитие компании, повышает 

потенциал персонала, сглаживает коммуникационные барьеры и стимулирует достигать 

новых вершин. Но каким образом новому сотруднику влиться в этот колоссальный поток 

правил и привычек? Как самостоятельно освоиться среди новых обычаев, традиций и 

идей? 

Почти все «новички» имеют ограниченное представление о компании и ее 

внутренней среде, сводящейся к статьям или отзывам в интернет источниках 

рекрутинговых сервисов. Столкнувшись с отсутствием информации, новый кадр не 

знает, как обратиться к окружающим коллегам, где находиться и кому задавать вопросы. 

Сотруднику придется приспосабливаться к коллективу, ориентироваться в новой 

корпоративной культуре, и что немаловажно, необходимо, чтобы вырабатываемые 

взаимоотношения и представления были позитивными. Работник понимает, что 

трудиться в коллективе он будет долгое время и для комфорта и продуктивной 

деятельности общий язык с коллегами и руководителями крайне важен. 

Приспособление к новым условиям, «подстраивание» своего поведения под 

неизвестные ранее требования и правила – это и есть адаптация. Адаптация – это реакция 

субъекта на изменение условий его жизнедеятельности, которая противодействует 

действительному или возможному снижению эффективности. Процесс адаптации 

сотрудника лишь немногим зависит от самого человека, но очень подвержен влиянию 
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корпоративной культуры, точнее даже сказать, процесс адаптации подчинен 

корпоративной культуре. Культура формирует процесс адаптации и дает ему 

определенные черты как в социально психологическом аспекте, как и в организационном 

и экономическом. При этом выгоды от такого влияния получают обе стороны: и 

работник и работодатель. Для сотрудника результатами влияния культуры на его 

адаптацию в коллективе и на рабочем месте становятся психологический комфорт, 

устранение коммуникативных барьеров с коллегами, обретение новых навыков и опыта 

или даже повышение квалификации. Для работодателя выгоды отражаются в 

сокращении количества ошибок, совершенных новичком, сокращении сроков внедрения 

кадра на рабочее место, и как следствие повышение трудового потенциала и 

трудоспособности сотрудника, что выражается в увеличении выручки и повышении 

качества работ, товаров и услуг. Это позволяет сделать вывод о значимости и важности 

корпоративной культуры на всех уровнях организации, измеримыми в экономических 

благах. 
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Геометрия используется так, как многие из нас даже не подозревают, от помощи в 

продвижении по карьерной лестнице до закладки фундамента для мировоззрения. Вот 

почему геометрия так важна как для жизненных навыков, так и для будущей карьеры. 

Студентам легко списать геометрию со счетов как еще один бесполезный урок 

математики. Но когда вы объясняете его важность, они начинают понимать, как это 

связано со всем в их мире. 

На базовом уровне важно изучать геометрию, потому что она создает основу для 

более углубленного изучения математики. Алгебра и геометрия часто пересекаются, 

отмечает основатель Thinkster Math Радж Валли. Он знакомит с важными формулами, 

такими как теорема Пифагора, которые используются на уроках естествознания и 

математики. Это также фундаментальные знания для определенных профессий в области 

STEM. 

Студенты, интересующиеся искусством, могут полюбить и геометрию, говорит 

бывший преподаватель математики в университете и создатель компании Geometiles Яна 

Моханти, доктор философии [1].  

«Геометрия тесно связана с изобразительным искусством — ведь многие ведущие 

художники эпохи Возрождения, такие как да Винчи, Дюрер и другие, проявляли живой 
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интерес к математике. Поэтому начало с геометрии может вызвать интерес к математике 

у учащихся, которые не считают себя склонными к математике», — пишет она. 

Она добавляет, что учащиеся, понимающие геометрию и пространственные 

способности, расширят границы технических и научных профессий. 

Геометрия необходима для того, чтобы помочь детям и студентам понять 

пространственные отношения. Это подробно описано в отчете «Изучение математики в 

раннем детстве: пути к совершенству и справедливости», под редакцией Танеши А. Вудс, 

доктора философии [2].  

Пространственные отношения важны даже для маленьких детей, потому что они 

помогают им понять свое место в мире. Это учит их определять, насколько велика 

комната, как далеко находится стол или в какую сторону двигаться. Геометрия позволяет 

учащимся связывать объекты отображения в классе с контекстом реального мира в 

отношении направления и места. 

Понимание пространственных отношений также считается важным для решения 

проблем и навыков мышления более высокого порядка. Специалист по работе с 

детскими садами Эдвард Шретер подчеркивает важность оснащения класса предметами 

и идеями, которые могут способствовать пространственному обучению. «Поскольку 

маленькие дети лучше всего учатся, работая с конкретными объектами и рассказывая 

истории, педагоги должны снабжать свои классы книжками с картинками, которые 

моделируют строительство и дизайн, пространственный словарный запас, 

пространственные жесты, а также пространственные и геометрические концепции», — 

пишет он. 

Головоломки, блоки, сортировщики фигур и строительные игрушки — это 

забавные и увлекательные элементы, которые вдохновляют младших школьников 

больше узнавать о формах. Задания на складывание бумаги, такие как оригами и 

изготовление самолетов, помогают учащимся в тактильном аспекте изучения геометрии. 

Для старших школьников, сомневающихся в важности геометрии, попросите их 

рассмотреть пример переезда в новый дом. Дейдра Александер из Bright Hub Education 

объясняет, как эта обычная жизненная ситуация требует знания, планирования и 

применения геометрии [3]. 

«Каковы характеристики вашей гостиной? Вы знаете, поместятся ли туда большой 

диван, лампа, три больших стола и обеденный гарнитур? Вы не забыли измерить дверь, 

ведущую в гостиную?», — пишет она в качестве примера в плане урока математики в 

средней школе.  

Эти вопросы можно использовать в качестве группового упражнения, чтобы 

заставить учащихся задуматься о важнейших ежедневных применениях геометрии. Это 

помогает им понять, что их семья, вероятно, использует геометрию в повседневной 

жизни. Это делает уроки геометрии более осмысленными и легкими для запоминания. 

Геометрия обычно не связана с грамотностью, но на самом деле она является 

фундаментальным компонентом обучения чтению. Это одна из причин, почему 

дошкольникам так важно узнавать о формах, — говорит воспитательница дошкольного 

образования Бекки Чапрон. «Дошкольник, способный различать формы, лучше 

подготовлен к тому, чтобы замечать различия в формах букв. Это помогает не только 

при чтении, но и при письме», — объясняет она. 

Она предлагает, чтобы воспитатели дошкольного возраста знакомили детей с 

формами, чтобы помочь им укрепить свое понимание двухмерных структур. В то же 

время учащиеся изучают свойства того, как выглядит фигура и сколько у нее сторон. 

Исследователь и писатель Яара Башан Хахам, специализирующийся на 

проектировании детских площадок, показывает, как можно изучать геометрию на улице 

во время игры. Хахам отмечает, что вокруг игровой площадки есть геометрические 

фигуры: повсюду перила, колеса, купола, треугольники, квадраты и ромбовидные 
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элементы. Учащиеся знают их как геометрические фигуры, используя термины игровой 

площадки, такие как башня, перекладина для обезьян или качели.  

Другие идеи практических занятий по геометрии можно найти в блоге Little Bins 

for Little Hands . Эти уроки геометрии включают предметы повседневного обихода, такие 

как палочки от эскимо и пенопластовые листы. В одном из упражнений учащиеся 

подсчитывают количество сторон каждой фигуры. 

Показ студентам, как распознавать и называть геометрические фигуры, которые 

иногда скрыты или должны быть представлены в окружающем мире, может помочь им 

увидеть геометрию в их повседневной жизни. Это укрепляет то, что вы узнали в классе, 

создавая связь с реальным миром, которая делает основы геометрии более 

запоминающимися. [4] 

Учащиеся, которые не сильны в математике, особенно те, кто предпочитает более 

творческие предметы, могут совершенно не интересоваться геометрией. Однако 

сопоставление геометрических принципов с их сильными сторонами может сделать 

математику более увлекательной. Мина Мехта из обучающего приложения Toppr 

объясняет, как на самом деле связаны математика и искусство.  

«Теория перспективы (графическое изображение на плоской поверхности 

изображения, видимого глазами) показала, что в геометрии есть нечто большее, чем 

просто метрические свойства фигур: и эта перспектива лежит в основе происхождения 

проективной геометрии, " она пишет. 

Мехта также указывает, что геометрия является важным компонентом 

программного обеспечения для автоматизированного проектирования, которое 

используется в различных творческих профессиях, включая архитектуру. 

Лори Бреннер из отдела научных исследований согласна с тем, что геометрия имеет 

важное значение при использовании программного обеспечения САПР, которое 

требуется для большинства архитектурных, инженерных и подрядных работ. «Прежде 

чем подрядчик построит конструкцию, кто-то должен спроектировать форму здания и 

создать чертежи. Компьютер, оснащенный программным обеспечением для 

автоматизированного проектирования, содержит математику для визуализации 

визуальных изображений на экране», — объясняет она. [5] 

Хотя учащиеся могут не понимать концепцию САПР, они могут понять 

взаимосвязь между физической структурой и концепциями геометрии.  

Астрономия — еще одна область, основанная на геометрии. Поскольку молодые 

студенты, как правило, особенно интересуются космосом, объяснение важности 

геометрии в карьере, связанной с космосом, может помочь учащимся больше ценить этот 

предмет. «Согласно веб-сайту EscherMath, геометрия позволяет астрономам планировать 

наблюдения и реконструировать тела в космосе, такие как астероиды», — пишет Сторми 

Хикман в Career Trend. 

В заключении хотелось бы отметить немало важный мотивационный, 

побуждающий к обучению момент. Вулфолк считает, что побудить учащегося к 

обучению и к интеллектуальной деятельности можно только путем создания 

познавательного конфликта, т. е. путем создания ситуации, когда учащийся осознает, на 

какой интеллектуальной чувство и где он/она хочет быть (Woolfolk, 1998). Таким 

образом, учащийся может спонтанно расширять, исправлять, связывать и обновлять свои 

знания. Мотивация к изучению математики, как внешняя, так и внутренняя, 

рассматривается как значимая составляющая в достижении цели обучения с 

пониманием, о которой говорил Скемп (Skemp, 1986). Серьезный вопрос заключается в 

том, как побудить большинство учащихся заинтересоваться геометрией и показать 

лучшие результаты в этой области математики. По мнению Глейзера, необходимо 

изменить понимание ведущих целей обучения геометрии в школе (Глейзер, 1997). 

Однако по тому, как они организованы и что в них содержится, заметно, что основной 

целью обучения геометрии, в том числе начального обучения геометрии, в школьных 
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учебниках и традиционном обучении является развитие логического мышления у 

учащихся. Однако на раннем этапе обучения это оказывается недостижимым. Поскольку 

обучение через (повторное) открытие соответствует природе процесса обучения и 

природе науки (представляя собой не просто передачу и усвоение готовых знаний, а 

активное участие учащихся в построении знаний на основе решения проблем), оно 

интересно для нашего исследования выяснить, как обучение через открытие 

стимулирует изучение геометрического содержания. Именно поэтому важным вопросом 

для исследователей является мотивация к обучению.  
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ДАМЫТУДЫҢ 

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 

К.С.НУРБЕКОВА  - т.ғ.к., доцент  

Б.А.СЫЛТАУБАЕВА – магистр.  Ж.Д. КУЛМАГАНБЕТОВА –магистр  

«Алматы гуманитарлы- экономикалық университеті», Алматы қаласы. Қазақстан 

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанда білім берудегі жеке инновациялардан 

кәсіпқойдың инновациялық тұлғасын дамытуды қамтамасыз ететін инновациялық білім 

берудің жүйелі тұжырымдамасын әзірлеуге көшу қажеттілігі негізделеді. Жаңашыл 

тұлға ерекше мотивациялық, семантикалық және когнитивтік құрылымдармен 

сипатталады. Ол мақсат қою процестерінің ерекшелігімен, білімді ұйымдастырудың 

мағыналық сипатымен, ойлау мен шешім қабылдаудың шығармашылық және 

инновациялық сипатымен ерекшеленеді. 

Кілт сөздер: Инновация, білім, инновациялық технологиялар, проблемаларды 

шешу. 

Бүгінгі білім берудің өтпелі кезеңінің талабына сәйкес көптеген білім беру 

орындары университет, колледждер де өзінің алдына жаңа міндеттер қойып, оны 

неғұрлым үйлесімді шешуге ұмтылыс жасауда. Мамандықтарды даярлауға арналған 

университет қызметінің негізгі бағыттары: 

кредиттік оқу жүйесіне көшу; 

оқу үрдісін ақпараттандыру; 

қашықтан оқыту әдістерін қолдану; 

екі деңгейде мамандар даярлау жүйесін енгізу; 
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Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру. Осы бағыттардың ең күрделісі, 

жауаптысы – оқу жүйесін кредиттік технологияға көшіру мәселесі. Кредиттік оқу 

жүйесіне көшудегі басты мақсат – білім жүйесін әлемдік білім кеңістігімен кіріктіру 

және өндіріс пен нарықтық жағдайдың өзгеріп тұратын заманында кәсіби мамандардың 

әлемдік сұранысқа, бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік жасау болып табылады. 

Кредиттік оқыту жүйесі – студенттердің жоғары оқу орыны қабырғасында білім 

алуын жеке жоспарлауына беріліп отырған мүмкіндік. Ол білім берудің 

демократиялығымен сипатталып, әр студенттің жеке ерекшелігі мен қабілеттерін 

дамытуға жағдай жасайды. Жаңа жүйенің басты ерекшелігі – студенттердің білім 

кеңістігін қалыптастыру еркіндігі, яғни, жалпыға міндетті мемлекеттік білім 

стандарттарының мамандар дайындаудың сапасына қоятын талаптарға сәйкес, білім 

алудағы өзінің ерекшелігі мен қалауына сай қалыптастыра алады. 

 

 
1-сурет. Дидактикалық инновация классификациясы 

Инновациялық педагогикалық технологиялар классификациясы инновациялық 

педагогикалық технологияның негізі болып табылады. Олар келесідей: 

Оқушы іс – әрекетін белсендіруге негізделген педагогикалық технология  

Ойын технологиясы; Проблемалы оқыту; Тірек белгілері мен тірек конспектілері 

негізінде оқыту технологиясы (В.Ф.Шаталов); Жаңа ақпараттық коммуникативтік 

технологиясы; Витагендік оқыту (А.С.Белкин); Тренингтік технология; Акмеологиялық 

технология; Өздігінен даму технологиясы (М.Монтессори); Дымта оқыту технологиясы 

(Л.С.Выготский, Л.В.Занков, Д.В.Эльконин, В.В.Давыдов). 

Оқыту процесін тиімді ұйымдастыру және басқаруға негізделген педагогикалық 

технология 

Бағдарлап оқыту; Саралап оқыту технологиясы (В.В.Фирсов, Н.П.Гузик) ; Жекеше 

оқыту технологиясы (А.С.Границкая, Инге Унт, В.Д.Шадриков); Оза отырып оқыту 

технологиясы (С.Н.Лысенкова); Топтық және ұжымдық оқыту технологиясы 

(И.Д.Первин, В.К.Дьяченко); Компьютерлік технологиясы (Ж.А.Қараев); Модульдік 

оқыту  технологиясы (М.М.Жанпейісова); Мультимедиялық технология; Жобалап оқыту 

технологиясы. 
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2-сурет. Инновациялық технологиялар 

 

Айта кету керек, қазіргі уақытта Қазақстанда жоғары білімі бар мамандардың 

мұндай көп санының қажеті жоқ, еңбек нарығында айтарлықтай бәсекелестік бар. Жас 

маман сұранысқа ие болуы үшін оның сапалы білім алуы қажет.Әлемдік дағдарыс 

жағдайында білім сапасын арттыру қиын жағдайда қолға алынуда. Бүкіл білім беру 

жүйесін реформалау, университеттерді оңтайландыру және оқытудың инновациялық 

әдістерін қолдану арқылы. 

Білімге деген әлеуметтік сұраныс пен дәстүрлі оқыту әдістерінің қарама-

қайшылығын түсінген ұстаздар – ғалымдар мен практиктер әр түрлі принциптерге 

негізделген оқытудың жаңашыл әдістерін, ең алдымен оқытудың оқушыға бағытталған 

немесе дамытушылық тәсілдерін іздестіре бастады. 

Соңғы инновациялық технологияларды қолдану дәстүрлі әдістерді қолдану арқылы 

шешуі қиын немесе мүмкін емес педагогикалық және әдістемелік мәселелерді шешуге 

ықпал етеді. Бұл ретте тарихи пәндерді оқыту әдістемесінде дәстүрлі білім беру 

жүйесінің оң нәтижесін жоюға, жоғалтуға жол бермеу керектігін ескерген жөн. 

Оқытудың инновациялық және дәстүрлі әдістері оқушының біртұтас білім беру 

ортасының бір бөлігі ретінде бірін-бірі үйлесімді толықтыруы тиіс. 

Білім берудегі инновация деп педагогикалық технологияларды, әдістердің, 

тәсілдер мен оқыту құралдарының жиынтығын жетілдіру процесі түсініледі.Кейбір 

жағдайда белгілі әдісті шамалы өзгертумен, түрлендірумен қолдану жаңашылдық болып 

саналады. 

Инновация – дәстүрлі шарттармен, әдістермен, әдістермен қанағаттанбайтын, 

мазмұнның жаңалығын ғана емес, сапалы жаңа нәтижелерді қалайтын адам қызметінің 

ерекше субъектісі. Бірақ айта кету керек, әрқашан және барлық жерде жаңасын құру оң 

нәтиже бермейді, әрбір жаңалық ұтымды, прогрессивті емес, педагогикалық жүйенің 

жұмысын жиі тұрақсыз етеді, мұғалімдер мен олардың оқушылары үшін қиындықтар 

тудырады. 

«Инновация» (инновация) терминін біздің контекстімізде әдістердің, оқыту 

әдістерінің типтік, ең көп тараған жиынтығының шеңберінен шығып, түсіндіруге 

болады. Инновациялық оқыту – қалыптасқан мәдениет пен әлеуметтік ортаға 

инновациялық өзгерістерді енгізуді ынталандыратын осындай білім беру және білім беру 

қызметінің процесі мен нәтижесі. 

Оқытудың инновациялық әдістері болашақ маманның шығармашылық іс-әрекет 

стилін қалыптастыруға ықпал етеді және мамандықты меңгеру ынтасын, тереңдігі мен 

толықтығын айтарлықтай арттырады. 
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Оқу үрдісінде қолданылатын оқытудың инновациялық әдістеріне: дөңгелек 

үстелдер, іскерлік ойындар, тренингтер, жағдаяттық тапсырмалар, шеберлік сабақтары, 

шығармашылық тапсырмалар, пресс-конференциялар, ғылыми конференциялар, 

тестілеу, рефераттар қорғау, аналитикалық конспект дайындау, мультимедиялық 

презентациялар, ГАЖ технологиялары жатады. , пәнаралық зерттеулер және т.б. 

Білім беру саласындағы ең кең тараған бағыт – оқу материалын ұсыну үшін 

мультимедиялық презентацияларды пайдалану. Сонымен қатар, тестілеу әдісі әзірленді. 

Білім беру саласына соңғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу оқу 

үдерісінде мультимедиялық жүйелерді пайдаланудың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін терең талдауды талап етеді. 

Оқытудың инновациялық әдістері студенттің стандартты емес жағдайларда 

бағдарлау қабілетін дамытады, туындаған мәселелерді талдау, басқару шешімдерін өз 

бетімен әзірлеу және жүзеге асыру. 

Инновациялық әдістердің мазмұндық аспектісі: оқу материалдарын студенттерге 

жеткізу, оның ішінде электронды оқу құралдарының, арнайы веб-ресурстардың 

көмегімен. 

Оқытудың инновациялық әдістерінің әдістемелік аспектісі: білім беру 

платформаларын, презентацияларды, сонымен қатар кәсіби интернет-ресурстармен және 

веб-сервистермен жұмыс жасау арқылы сабақ өткізудің тиімді әдістері мен формаларын 

анықтау. 

Оқытудың инновациялық әдістерінің ұйымдастырушылық аспектісі: оқу процесіне 

қатысушылардың сабақта да, желіде де өзара әрекеттесуі. 

Оқытудың инновациялық әдістерінің тәрбиелік аспектісі: жалпы адамзаттық 

құндылықтардың тарихи пәндері арқылы студенттерге дағды мен білім алу, олардың ой-

өрісін кеңейту (пән тақырыбы бойынша бейне жаңалықтар, әлеуметтік роликтер көрсету, 

белгілі практиктер мен ғалымдарды сабаққа тарту). 

Оқытудың инновациялық әдістерінің технологиялық аспектісі: оқу процесінің 

барлық құрамдас бөліктерін жүзеге асыру үшін заманауи техникалық құралдар мен 

технологияларды, үлгілер мен бағдарламаларды қолдану. Дәл осы жағы басқаларды 

біртұтас тұтастыққа біріктіріп, білім алуға оң нәтиже береді [4, электронды ресурс]. 

Қазіргі уақытта білім берудегі, оның ішінде Қазақстан Республикасындағы жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі әлемдік үрдіс ақпараттық 

технологияларды міндетті түрде қолдану арқылы оқыту үдерісін жаңа технологиялық 

деңгейге көшіруді көздейді. Тарих пәнін оқытуда ақпараттық технологияларды 

пайдалану кезінде ашылатын әдістемелік мүмкіндіктерді зерттеудің өзектілігі ерекше. 

Оқу процесінде ақпараттық технологияларды пайдалану принципті жаңа дидактикалық 

міндеттерді шешуге мүмкіндік береді, оларды қолдану оқытудың сапасы мен тиімділігін 

арттыруды қамтамасыз етеді.Компьютерлік желілерді, ГАЖ технологияларын және 

электрондық білім беру орталарын пайдалану бейтарап технологияларды дамытуды 

көздейді. нақты пәндік пәндер бойынша да, оқу процесінің пәнаралық кеңістігінде де 

стандартты педагогикалық тәжірибелер, соның ішінде PhD магистранттары мен 

докторанттарының ғылыми-зерттеу жұмыстары. Компьютерлік білім беру 

технологияларын әзірлеу тәжірибесін қорытындылай келе, әртүрлі танымдық 

тапсырмаларды шешу процесінде диалогтық режимді қамтамасыз ететіндер, 

кірістірілген анықтамалықтармен қамтамасыз етілген немесе коммуникациялық ортада 

мұндай ресурстарға қол жеткізе алатынын атап өтуге болады. жеткілікті жоғары 

педагогикалық тиімділік.өзгеретін сұрақтар мен жауаптардың арнайы банкіне 

негізделген үздіксіз тестілеу. Олар жұмысты үзу мен жалғастыруды қамтамасыз етеді, 
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сұрақтардың санын, қателерді және қайталанатын қателерді ескере отырып, студент 

жұмысын бағалайды, мұғалім үшін де, оқушы үшін де оқу жұмысының нәтижелерін 

сақтайды. 

Бұл қазіргі заманғы оқыту технологияларына қойылатын дидактикалық 

талаптардың шамамен тізімін құруға мүмкіндік береді. Олар: - әрбір студентке оның 

танымдық қабілеттерін, мотивтерін, бейімділігін және басқа да қасиеттерін толығымен 

ескеретін оңтайлы, жеке бағдарлама бойынша оқу мүмкіндігін қамтамасыз ету керек. 

Мемлекеттік бағдарламаға енгізілген білімдерді сақтай және байыта отырып, оқу пәнінің 

мазмұнын, болашақ мамандардың теориялық және практикалық дайындығының 

арақатынасын оңтайландыру, оқу үдерісін жандандыру. 

Осылайша, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді жаңғыртудың 

инновациялық бағдарламасын әзірлеу кезінде үш маңызды қағидаттан шығу керек: 

Біріншіден, жаңғыртудың мазмұны мен түпкі мақсаттары ғылым мен техника 

саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға ықпал етуі тиіс. 

Екіншіден, бағдарлама адами, әлеуметтік және мәдени капиталды дамыту 

мәселесін шешуде жалпы халықаралық тәсілдерді қолдануы керек. 

Үшіншіден, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі кез 

келген өзгерістер осы саладағы озық тарихи дәстүрлерге байланысты болуы керек [5, 

электронды ресурс]. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру моделі 

оқытудың дәстүрлі нысандарының жеке элементтері де, оқытудың заманауи 

инновациялық әдістері де шоғырланған Қазақстан Республикасында ең тиімді болады 

деп есептейміз.Білім беру жүйесіндегі нәтижелер және отандық білім беруді 

интеграциялау. білім беру жүйесін әлемдік кеңістікке шығару, жас мамандардың еңбек 

нарығында сұранысқа ие болуы. 

Қазақстан дамуының қазіргі кезеңінде жаһандану, интеграция, компьютерлендіру, 

интернеттің, бұқаралық ақпарат құралдарының, қашықтықтан, білім беру жүйесін енгізу 

және пайдалану процестерінің әсерінен өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудің 

теориясы мен тәжірибесіне көзқарастар күрт өзгеруде. оқушыға бағытталған оқыту. 

Осының барлығы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде 

инновациялық ақпараттық білім беру технологияларын кеңінен қолдануға әкеледі. 
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Қазіргі таңда халықаралық ұйымдар әлемдік саясаттың маңызды орталығы болып 

табылады. Әлемдегі саяси, экономикалық, әлеуметтік және тағы да басқа мәселелерді 

шешу мен ортақ интеграциялық қатынасарды құру барысында халықаралық 

ұйымдардың маңызы зор. Бүгінгі таңда әлемдегі ең ықпалды және танымал ұйымдардың 

бірі халықаралық ынтымақтастықты дамыту және ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету арқылы бейбітшілікті сақтау мақсатында екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан 

кейін құрылған - Біріккен Ұлттар Ұйымы. Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ), 1945 жылы 

құрылған, бүгінгі күні 193 мемлекет ұйымға мүше болып табылады. Қазақстан 

Республикасы да бұл ұйымның іргелі мүшесі.  

Соңғы жылдары әлем халықтары COVID – 19, Ресей мен Украина арасындағы 

соғыс, шекаралық кикілжіңдер мен есірткі саудасы және тағы да басқа түрлі 

дағдарыстық мәселелерге тап болды. Жалпы әлемдік пандемия мемлекеттердің 

экономикасына үлкен залал келтіргені айқын. Сонымен қоса, көрші мемлекеттердің 

түрлі санкциялар мен эмбаргоға ұшырауы біздің елімізге де әсерін тигізбей қоймайды. 

Осы ретте БҰҰ мен Қазақстанның ара-қатынасын одан әрі бекіту маңызды болып отыр. 

Бұл мәселелердің шешу жолдарын іздестіру барысында Қазақстанның экономикалық 

бастамаларын назарға алғанымыз жөн. Осыған дейін ҚР тарапынан көтерілген 

ұсыныстар әлі де өзектілігін жоғалтпаған.  

Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Қазақстанның тарихына үңілер болсақ, 1992 жылы 2 

наурызда Қазақстан БҰҰ Бас Ассамблеясының кезектен тыс сессиясында аталған 

ұйымға мүше болып кірді. Мемлекеттің дербес субъекті ретінде ұйымның құрамына 

қабылдануы тәуелсіздікті нығайтудағы маңызды жол болды. Осындай халықаралық 

ұйымға кіру жаңа халықаралық құқық пен халықаралық қатынастарда әлемдік 

мойындауды білдіреді және еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігінің кепілі болып 

табылды. Сондай-ақ, ол жас мемлекеттің өз тағдырын өзі шешу құқығы мен жаһандық 

саяси және экономикалық үрдістерге қатысуына жол ашты. Халықаралық деңгейдегі 

түрлі конференциялар, кездесулер, форумдарға қатысу жас мемлекет дипломатиясының 

дамуына өз септігін тигізді [1, 158 б.]. Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстандағы жұмысын 

1993 жылдың басында бастады. 

Әмбебап халықаралық форумның толық құқықты қатысушысы бола отырып, 

Республика халықаралық қатынастарда лайықты қатысушы ретінде әлемдік 

қоғамдастыққа толыққанды интеграциялану мүмкіндігіне ие болды. 

Қазақстан делегациясы БҰҰ-на мүше мемлекет ретінде 1992 жылдың күзінде БҰҰ 

Бас Ассамблеясының 47-сессиясына алғаш қатысты. Бұл сессияда Қазақстан 

Республикасының Президенті халықаралық саясат жөнінде сөз сөйлеген болатын. Өз 
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сөзінің басында Қазақстан Президенті Қазақстан халқының атынан Қазақстанның БҰҰ 

БА 46-сессиясында БҰҰ мүшелігіне бірауыздан қабылданғаны үшін зор алғысын 

білдірді. Ол «Қазақстан Республикасы бейбітсүйгіш мемлекет ретінде Біріккен Ұлттар 

Ұйымының Жарғысында көрсетілген міндеттемелерді толық көлемде орындауға, осы 

беделді ұйым қызметінің барлық салаларына сындарлы үлес қосуға қабілетті» деп 

мәлімдеді [2, 14 б.]. 

1992 жылдан бері Қазақстан тек халықаралық қауымдастықтың белсенді мүшесі 

болып ғана қоймай, сонымен бірге өзінің лайықты орнын тапқан бастамашыл ел ретінде 

қалыптасты. БҰҰ шеңберіндігі ұсынған Қазақстанның негізгі экономикалық 

бастамалары біршама. 

БҰҰ БА 51-сессиясының жұмысы барысында Қазақстан Орталық Азия 

экономикасына арналған Арнайы Бағдарламасын құруды ұсынған болатын. Орталық 

Азия экономикасына арналған бағдарлама жайлы алғашқы ойлар 1993 жылы 

Стамбулдағы ЭЫДҰ мүше мемлекеттерінің жиынында айтылды. 1995 жылы бұл бастама 

жүзеге асып, БҰҰ-ның Орталық Азия экономикасына арналған Арнай Бағдарламасы 

(СПЕКА) деп аталды. 

Қазақстан делегациясы «теңізге шыға алмайтын мемлекеттердегі, Орталық 

Азиядағы және көршілес дамушы елдердегі транзит жүйесі» қарары жобасының авторы 

ретінде сөз сөйледі. Бұл қарар БҰҰ БА-ның 49-сессиясында қабылданған ұқсас қарарды 

дамытуға дайындалған және халықаралық ұйымдарды, донор елдерді және басқа да 

мүдделі мемлекеттерді осы өңір мемлекеттерінің әлемдік сауда теңіз жолдарына шығуын 

қамтамасыз ететін Орталық Азия өңіріндегі қолданыстағы көлік жүйесін жетілдіру 

жөніндегі жұмысқа қатысуға тартуды көздеді [3, 489 б.]. 

1998 жылғы наурызда Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан 

басшылары СПЕКА құру туралы Ташкент декларациясына қол қойды. Түркіменстан 

бағдарламаға 1998 жылдың қыркүйегінде қосылды. 1998 жылы Ташкентте көлік, 

энергетика, қоршаған ортаны қорғау, шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына ықпал 

ету саласындағы 5 басым жоба бекітілді. 5 елдің әрқайсысы осы басым жобалардың бірін 

үйлестіруді қолға алды. Олардың тізбесі мынадай:  

- көлік инфрақұрылымы және шекаралардан өту рәсімдерін оңайлату (жетекші ел-

Қазақстан);  

- Орталық Азия елдерінің энергетикалық және су ресурстарын ұтымды және тиімді 
пайдалану (Қырғызстан);  

- өңірлік даму мен шетелдік инвестицияларды тартудың бірлескен стратегиясын 

жасау (Тәжікстан);  

- құбырлар көмегімен көмірсутекті қосылыстарды әлемдік нарықтарға жеткізу 

бағыттарын айқындауға көп нұсқалы тәсілді әзірлеу саласындағы өңірлік 

ынтымақтастықты реттеу (Түрікменстан);  

- халықаралық бәсекеге қабілетті өнеркәсіптік кәсіпорындарды құру мақсатында 

өңірдің өнеркәсіптік әлеуетін реформалау (Өзбекстан). 

Бұл бағдарлама аталған аймақтарда әлі күнге дейін өзекті және өңірдегі реттеуші 

күш іспеттес. Кейбір туындаған саяси мәселелерге қарамастан бағдарлама өз 

жұмысының жемісін беруде. 

1999 жылы Қазақстан «Шанхай бестігінің» қызметін жалғастыруды, көп ұзамай 

оны Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына айналдыруды ұсынды. Бұл бастама да 

экономикалық маңызға ие болып отыр. ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер арасында тек 

экономикалық мәселелер талқыланып қана қоймай, әр тараптың экономикалық 

қызығушылықтарын назарға ала отыра, ортақ жобалар жасалуда. Мысалы, Ұлы Жібек 

жолын қайта жаңғыртып, сауда қатынастарын басқа деңгейге көтеру жоспарлануда. 

2000 жылы Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың жобасы – Кеден одағы мен 

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру процесіне қатысушылардың тиімді 

ілгерілеуі, сондай-ақ экономикалық және гуманитарлық салалардағы интеграцияны 
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тереңдетуге байланысты басқа да мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін құрылған 

КСРО-ның бұрынғы бірқатар республикаларының халықаралық экономикалық ұйымы 

ұсынылды. Бұл  ұйым мақсаты өңір елдерінің экономикаларын арттыруға ықпал етуін 

көздеді. Біздің еліміз негізін қалаған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық (ЕурАзЭҚ) 
посткеңестік кеңістіктегі ең тиімді мемлекетаралық бірлестік болып саналады. ЕурАзЭҚ 

шеңберінде өңірлік интеграция тетіктерін «жобалық қуатқа» жедел шығару, Бірыңғай 

экономикалық кеңістік құру процестерін жеделдету біз үшін басым міндет болып 

табылады [4, 288 б.]. 

Бұл бастама Кедендік одақтың құрылуына алып келді. 2010 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап Белоруссия, Қазақстан және Ресей арасында құрылған Кедендік одақ өзінің іс 

жүзінде жұмысын атқара бастады. Бұл одақ мемлекеттердің өз араларындағы кедендік 

шекараларды жоюына және бірыңғай кедендік тариф құруына көмектесіп отыр. 

2007 жылғы 25 қыркүйекте БҰҰ-да сөйлеген сөзінде Президент Қазақстан 

жаһандық энергетикалық теңгерімді қамтамасыз ету үшін өзінің жауапкершілігін толық 

сезінетінін атап өтті. Ол БҰҰ-ға мүше мемлекеттердің көшбасшыларын 2012 жылы 

орнықты даму жөніндегі Дүниежүзілік саммиттің талқылауына шығару үшін жаһандық 

энергия-экологиялық стратегия әзірлеуге шақырды. Еуразияның басты энергетикалық 

донорлары болып табылатын Қазақстан көмірсутегі ресурстарын өндіру және 

тасымалдау, атом, сутегі энергетикасы салаларында, сондай-ақ жаһандық 

энергоэкологиялық қауіпсіздікті нығайтудың ұзақ мерзімді тәсілдерін әзірлеу саласында 

ынтымақтастықтың зор әлеуетіне ие. Посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттер 

интеграциялық топтың өзегін құра отырып, өңір елдерінің экономикалық дамуын 

ынталандыру және көпжақты ынтымақтастықты қамтамасыз ету үшін кең мүмкіндіктері 

бар [5,  270 б.]. 

2011 жылы-жаһандық теңгерімді кеңейту бастамасы - G-global идеясы. Ол әлемнің 

көптеген жетекші сарапшылары, саясаткерлері қолдаған, қазіргі заманның жаһандық 

сын-тегеуріндері бойынша ұсынымдарды әзірлеу үшін әлемдік қоғамдастықты 

біріктіретін көпқырлы платформа [6]. 

«G-global сұхбат алаңы» – отандық экономика мен әлем экономикасының дамуына 

мүдделі болып отырған әр түрлі әлеуметтік топтар мен әлемге арналған жоба. 2012 жылы 

халықаралық қауымдастық еліміздің Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары 

кеңесін құру туралы  ірі бастамасының 20 жылдығын атап өтті. Бұл бастама 1992 жылы 

БҰҰ трибунасынан ұсынылды. Қазақстан өз мемлекеті мен халқының болашағы үшін 

жауапкершіліктен қашпайды және әлемдік проблемаларды шешуге өз үлесін қосуға 

тырысады. Бұл ғаламдық жоба маңызды әлеуметтік-экономикалық проблемаларды 

мемлекетаралық деңгейде талқылауға арналған. Оның ішінде осыдан төрт-бес жыл 

бұрын басталып, бүгінде Еуропаны тұралатып, Азияны теңселтіп тұрған қаржы 

дағдарысын еңсерудің негізгі жолдары қарастылады. Яғни, G-global алаңы дағдарыстан 

шығуға мүмкіндік береді. 5-ші Астана экономикалық форумында Қазақстан Президенті 

консенсус негізінде жүзеге асатын әлемдік дағдарысқа қарсы шаралардың жоспарын 

әзірге ешкім ұсына алмай отырғанын және G20 және G8 форматтары дағдарыс алдында 

нәтижесіз болғанын, бұл форматтар шеңберінде әлемдік дағдарыстың жоспарын 

талқылау әлі де болса басталмағанын мәлімдеп, жаһандық дағдарысқа қарсы шешімдерді 

қабылдаушылар шеңберін кеңейтуді ұсынды. Бұл бастаманың әлем елдерімен жоғары 

бағалануы, жобаның жүзеге асуына алып келді. 

Осылайша, 1990-шы жылдардан басталып, бүгінгі таңға дейін жалғасын тапқан 

Қазақстанның бастамалары табысты іске асырылып, өз жемісін беріп келеді. 

Пандемияның басылуына байланысты әлемдік туризм қайта жаңғыру үстінде. Соған 

орай, БҰҰ Бас Ассамблеясының мінберінде экономиканы дамытуға бағытталған түрлі 

бастамаларды алға тартуға болады. Мысалы, Орталық Азия табиғаты және көркем 

тарихы туристтерді қызықтырмай қоймасы анық. Туризмнің дамуы аймақ елдерінің 

экономикалық дамуын жеделдетеді. Сол себепті де Орталық Азиялық мемлекеттердің 
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барлығы қатысатын «туристік аймақ» құруға болады. Бұл жоба «Шенген аймағына» 

ұқсас құрылымда болатын болса, салықтық және кедендік қайшылықтар жойылар еді. 

Аймаққа кіретін елдердің визасыз режимді жүргізуі, туристер үшін үнемді әрі тиімді 

болар еді. Ал бұл өз кезегінде туристердің Орталық Азияға қызығушылығын арттырып, 

экономикасын дамытатыны сөзсіз. 

Қортындылай келе, бұл бастамалардың барлығы БҰҰ-да және басқа да 

халықаралық ұйымдарда, біздің басқа елдермен көпжақты және екіжақты 

келіссөздерімізде талқыланып, жалпы әлемдік диалогтың бір бөлігіне айналғанын көре 

аламыз. Олардың көпшілігі назардан тыс қалып қоймай, іс жүзінде жүзеге асырылды. 

Қазақстан өзінің бастамаларын ұсына отыра, әлемді дамыту үшін қарқынды қадамдар  

жасап отыр.  

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Батырша-ұлы С. Дипломатиялық қызмет және халықаралық қатынастар: 

Оқулық. – Астана: Фолиант, 2011. - 512 б. 

2. Арыстанбекова А. Казахстан в ООН: история и перспективы. — Алматы: «Дайк-

Пресс», 2004. — 434 с. 

3. Токаев К.К., Векторы внешней политики. Алматы: ИД «Жибек жолы», 2017. - 

500 с. 

4. Аяган Б.Г., Кыдыралина Ж.У., Габдуллина А.Ж., Селиверстов. История 

суверенного Казахстана: 20 лет Независимости: Историко-документальное 

исследование. – Алматы: Раритет, 2011. – 400 с. 

5. Под ред. О.Сабдена. Новый Казахстан в меняющемся мире: стратегия 

экономической трансформации и путь к лидерству. Коллективная монография 

Института экономики КН МОН РК. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. – 288 с. 

6. http://kv.ucoz.kz/news/iniciativy_kazakhstana_dlja_mirovogo_soobshhestva/2012-

09-27-11574 - Инициативы Казахстана для мирового сообщества 

 

 

 

 

 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ «ЗЕЛЕНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ» 

 

КУЛИБАЕВ К. А. 

магистрант по специальности «Финансы» 

Академии «Кайнар», г. Алматы 
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Ухудшение состояния окружающей среды и негативные последствия изменения 

климата и выдвинули на первое место в повестке дня необходимость создания более 

устойчивой экономики. Преобразование экономики ЕС в устойчивую, требует больших 

инвестиций, особенно для обеспечения экологически чистого и низкоуглеродного 

перехода. Учитывая, что государственный сектор в одиночку не может покрыть эти 

финансовые потребности, были изысканы решения для привлечения частного сектора. 

Зеленое финансирование предполагает сбор средств для решения проблем климата и 

окружающей среды (зеленое финансирование), с одной стороны, и улучшение 

управление финансовыми рисками, связанными с климатом и окружающей средой 

(экологизация финансов), с другой стороны.  
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Устойчивое финансирование — это эволюция зеленого финансирования, 

поскольку оно учитывает экологические, социальные и управленческие проблемы и 

риски (ESG) с целью увеличения долгосрочных инвестиций в устойчивую 

экономическую деятельность и проекты. Европейский союз является мировым лидером 

в вышеуказанной области. В своем плане действий по финансированию устойчивого 

роста на 2018 год Европейская комиссия изложила стратегию ЕС, связывающую 

финансирование с устойчивостью. Первыми результатами были три ключевых 

регламента, направленных на:  

⎯ создание системы классификации для определения того, является ли 

экономическая деятельность экологически устойчивой ("таксономия");  

⎯ сбор информации, касающейся устойчивых инвестиций и рисков устойчивого 
развития;  

⎯ установление низко углеродных контрольных показателей [1].  

Регулирование таксономии особенно важно для обеспечения последовательного 

развития будущего законодательства, как это предлагается, Европейским Парламент. В 

2021 году Комиссия разработала обновленную стратегию устойчивого финансирования 

и законодательное предложение по стандарту зеленых облигаций. 

Интерес к экологичным и устойчивым финансам очень быстро растет среди 

инвесторов по всему миру, и несколько добровольных частных инициатив попытались 

создать некоторые рыночные стандарты. Директивные органы также проявляют 

большую активность в осуществлении многочисленных нормативных и ненормативных 

инициатив на глобальном или местном уровне. Чтобы избежать фрагментации рынка, 

существует потребность в большей гармонизации между разными мерами. Также 

существует необходимость в повышении уровня стандартизации и раскрытия 

нефинансовой информации, публикуемой компаниями и используемой для оценки 

рисков. Это поможет повысить доступность данных, сделать данные более 

сопоставимыми и обеспечить большую прозрачность и ясность для инвесторов. 

Учитывая, что изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды являются 

глобальными вызовами, международное сотрудничество отвечает общим интересам; 

Европейский союз активно продвигает это через Международную платформу по 

устойчивому финансированию. 

Агентство (ЕАОС) в своем Отчете о состоянии окружающей среды за 2020 год 

рекомендовало "увеличить инвестиции и переориентировать финансовый сектор на 

поддержку устойчивых проектов и предприятий". Это требует государственных средств 

для поддержки инноваций при обеспечении устойчивых закупок и поддержки 

затронутых секторов и регионов, но также предполагает привлечение финансового 

сектора к перенаправлению частного капитала на устойчивые инвестиции. По оценкам 

ОЭСР, для достижения целей Парижского соглашения к 2030 году во всем мире 

потребуется 6,35 триллиона евро в год, в то время как, по оценкам Европейской 

комиссии, только в области климата и энергетики необходимы дополнительные 

ежегодные инвестиции в размере 240 миллиардов евро для достижения целей ЕС в 

области климата и энергетики к 2030 году. Финансовая система может способствовать 

удовлетворению этих потребностей посредством зеленого финансирования и 

устойчивого финансирования. Такое финансирование предоставляет средства для 

решения проблем адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, имеет 

более широкий охват, поскольку оно также охватывает другие экологические цели 

(например, защита/восстановление биоразнообразия), в то время как устойчивое 

финансирование распространяется на экологические, социальные и управленческие 

факторы (ESG) [2].  

Экологизация финансов и экологичное финансирование являются движущей силой 

зеленой трансформации финансовой системы. Экологизация финансирования 

направлена на учет климатических и экологических факторов в финансовую систему и 



98 

 

улучшение выявления и управления финансовыми рисками, связанными с климатом и 

окружающей средой. Зеленое финансирование направлено на мобилизацию потоков 

частного капитала в зеленые инвестиции. Эти факторы также являются основой 

устойчивого финансирования. Более того, включение факторов ESG в процесс принятия 

инвестиционных решений позволяет рассмотреть более широкую область инвестиций и 

укреплять финансовую стабильность, рассматривая дополнительные риски, помимо 

экологических. 

"Экологизация финансов" - сокращение от "экологизация финансовой системы" и 

соответствует распространению новых инструментов, процедур и правил, направленных 

на то, чтобы побудить финансовую систему должным образом учитывать климатические 

и экологические соображения при управлении финансовыми рисками и, следовательно, 

в принятие инвестиционных решений. Финансовая система все чаще рассматривает 

риски, связанные с климатом и окружающей средой, как финансовые риски, а не только 

как репутационные.  

Зеленое финансирование быстро растет с помощью различных финансовых 

инструментов доступных эмитентам и инвесторам, такие как зеленые облигации, 

зеленые займы, устойчивые облигации, и займы, связанные с устойчивостью, голубые 

облигации и социальные облигации. Зеленые облигации — это любой тип 

облигационного инструмента, предназначенный для финансирования экологических 

проектов, которые инвестируют в любую из этих областей: возобновляемые источники 

энергии, энергоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения, 

биоразнообразие, экологически чистый транспорт, устойчивое управление водными 

ресурсами, адаптация к изменению климата, экологически эффективные продукты, 

производственные технологии и процессы. С тех пор как ЕИБ выпустил свои облигации 

для повышения осведомленности о климате в 2007 году, а Всемирный банк выпустил 

свои первые зеленые облигации в 2008 году, рынок зеленых облигаций рос очень быстро, 

достигнув стоимости 258,9 миллиарда долларов США в 2019 году [3]. 

Облигации устойчивого развития — это любой тип облигационного инструмента, 

предназначенный для финансирования сочетания зеленых и социальных проектов, 

определенных зеленых проектов, имеющих социальные сопутствующие выгоды, или 

определенных социальных проектов, также имеющих экологические сопутствующие 

выгоды. В большинстве случаев средства направляются на социальные или 

экологические проекты, которые соответствуют целям устойчивого развития ООН 

(ЦУР) [4].  

Облигации устойчивого развития включают корпоративные облигации ЦУР 

(нефинансовые), облигации ЦУР банков и финансовых учреждений, облигации ЦУР, 

обеспеченные активами, и облигации ЦУР проектов, суверенные облигации ЦУР и 

муниципальные облигации ЦУР. Облигации, привязанные к устойчивому развитию, 

представляют собой облигационный инструмент любого типа, финансовые или 

структурные характеристики которого (например, ставка купона) могут колебаться в 

зависимости от достижения эмитентом заранее определенных целей в области 

устойчивого развития. Этот инструмент является относительно новым на рынке. Первая 

облигация, привязанная к SD, была выпущена в сентябре 2019 года международной 

энергетической компанией ENEL, базирующейся в Италии [5]. 

Зеленые государственные финансы также играют важную роль в расширении 

масштабов устойчивого финансирования путем принятия таксономии ЕС и принципа 

DNSH, закрепленного в таксономии ЕС, при инвестировании в государственную 

инфраструктуру или оказании финансовой поддержки частным инвестициям. 

Переход на цифровые технологии для продвижения зеленых финансов актуален и 

необходим, так как нефинансовая информация и данные имеют важное значение для 

оценки устойчивости деятельности. Цифровизация может помочь расширить 

разнообразие и повысить качество имеющихся данных путем сбора и анализа данных, 
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связанных с климатом или окружающей средой, с помощью спутникового картирования. 

Большие данные, искусственный интеллект и обучение IT, могут быть использованы для 

сбора и обработки высокочастотных данных и информации. Цифровизация также может 

способствовать выходу на новые рынки с помощью краудфандинга или новых 

финансово-технических-приложений, которые объединяют эмитентов с инвесторами. 
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ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІНІҢ БОЛАШАҚ ӘЛЕУЕТІ 

 

ҚУАНДЫҚ А.Е. 

"Экология"мамандығының магистранты 

КЕАҚ "Нархоз университеті", Алматы қ., 

Ғылыми жетекшісі: СТАМКУЛОВА К. У., э.ғ.д., профессор 

Алматы қ. 

 

Қазақстанның ішкі энергетикалық секторы өзінің электр энергиясы мен электр 

қуатына деген қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қазбалы отынға (көмір, мұнай және газ) 

және ірі су электр станцияларына айтарлықтай тәуелді. Жылдам экономикалық өсуге 

байланысты электр энергиясына сұраныстың артуы қоршаған ортаның ластануына 

қатысты алаңдаушылықпен бірге жаңартылатын баламаларға жаңа қызығушылық 

тудырады. Қазақстан көмір, мұнай, табиғи газ және уранды қоса алғанда, табиғи 

ресурстарға бай және жаңартылатын энергия көздері - жел, күн, гидроэнергетика және 

биомассаның айтарлықтай әлеуетіне ие. Осыған қарамастан, қазіргі уақытта елде электр 

энергиясын өндіру қазбалы отынға байланысты. Көмір электр станцияларының үлесіне 

электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінің 75% - ы тиесілі, бұл парниктік газдар 

шығарындыларына және адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсеріне алаңдаушылық 

туғызады. Таяудағы Қазақстандағы экономикалық өсу энергетикалық қызметтерге 

сұраныстың артуына алып келді, бұл қосымша өндіруші қуаттар салуды орнықты өсуді 

қамтамасыз ету үшін барған сайын қажет етеді. Бұл тұрғыда жаңартылатын энергия 

көздері сұраныс пен ұсыныс арасындағы алшақтықты жоюдың тартымды нұсқасына 

https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Finance-Markets-and-the-Real-Economy.pdf
https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Finance-Markets-and-the-Real-Economy.pdf
https://www.climate-chance.org/en/the-new-global-climate-finance-synthesis-report-2020/
https://www.climate-chance.org/en/the-new-global-climate-finance-synthesis-report-2020/
https://www.bundesbank.de/en/publications/reports/monthly-reports/monthly-report-november-2019-817428
https://www.bundesbank.de/en/publications/reports/monthly-reports/monthly-report-november-2019-817428
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айналуда. Жел, күн, гидроэнергетика және биомассаның айтарлықтай әлеуетіне 

қарамастан, бұл ресурстар бірқатар техникалық, институционалдық, әлеуметтік және 

экономикалық кедергілерге байланысты тұрақты негізде пайдаланылмайды. Бұл 

мақалада қазбалы энергия көздері мен жаңартылатын ресурстарды қоса алғанда, 

Қазақстандағы ағымдағы энергетикалық жағдай қарастырылады, сондай-ақ 

энергетикалық сектордағы саясатты айқындайтын факторлар зерттеледі. Жаңартылатын 

энергия көздерін енгізудегі кедергілер климат және энергетика саласындағы ұлттық 

мақсаттар тұрғысынан талданады. Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерін 

ілгерілету, дамыту және енгізу бойынша ұсынымдар ұсынылады. 

Қазақстанда мұнай, газ, көмір және уранның айтарлықтай қоры бар. Бұл ресурстар 

ел аумағында біркелкі бөлінбейді және оларды өндіру, тасымалдау және пайдалану 

энергия жүйесі [1], қоршаған орта және аймақтық геосаясат үшін проблемалар туғызады. 

Қазақстандағы көмір қоры шамамен 37 млрд.тоннаны құрайды (әлемдік бағалау 

қорларының 4%) [2] негізінен антрацит және битуминоз көмірі. Шахталар Орталық 

Қазақстанда, негізінен 2 Қарағанды (2000 км) және Екібастұз (63 км) көмір 

бассейндерінде орналасқан  және бұл сектордың қоры 100 жылға жетеді деп есептеледі. 

Елдің шығысында, оңтүстік-шығысында және оңтүстік-батысында ұсақ көмір кен 

орындары бар, бірақ бүгінгі күнге дейін олар нашар пайдаланылуда.  

Қазақстанның 30,0 млрд баррель (3,9 млрд тонна) мұнайға бағаланатын 30 жылдан 

астам уақыт ішінде мұнай өндіруге мүмкіндік беретін елдің батысында дәлелденген 

мұнай қорлары бар [2], бұл әлемдік қорлардың 1,8% - ын құрайды. Қазіргі уақытта 

Қазақстанда Каспий теңізінің айналасында жалпы өндіру көлемі 2013 жылы 81,8 млн 

тоннаны құрайтын 172 мұнай және 42 газ конденсатты кен орындары бар. Павлодар, 

Атырау және Шымкентте негізінен ішкі мұнайды қайта өңдейтін үш ірі мұнай өңдеу 

зауыты бар. Мұнай өндірудің 50% - дан астамы Теңіз, Қашаған және Қарашығанақ ірі 

кен орындарына тиесілі  және Қазақстанда өндірілетін барлық мұнайдың шамамен 85% 

- ы экспортқа арналған [3].  

Қазақстанда табиғи газдың дәлелденген қорлары елдің батысында мұнай, мұнай-

газ және газ конденсатты кен орындарында орналасқан шамамен 1,3 трлн м3 құрайды  

және қорлар 75 жылға жетеді. 2013 жылы табиғи газ (ПГ) және ілеспе мұнай газын (ІМГ) 

өндіру өткен жылмен салыстырғанда 5,5% - ға ұлғайып, 42,3 млрд м3 құрады, оның 

ішінде 22,8 млрд м3 тауарлық газ түрінде өндірілді. Қазақстанның газ қорларында ІМГ 

басым, бұл газдың мұнаймен бірге өндірілетіндігін білдіреді, және осы себептен ірі 

Қарашығанақ кен орнын қоса алғанда, бірнеше қазақстандық мұнай-газ кен 

орындарында мұнай беруді арттыру үшін едәуір газ көлемін айдау жүзеге асырылады. 

Табиғи газды өндіру 2013 жылы 18,48 млрд. м3 бағаланды, ал 2015 жылдың соңына қарай 

ПГ және ІМГ құрамдастырылған өндіруді 45 млрд. м3 дейін ұлғайту күтілуде[4].  

Қазақстан әлемдік жетекші уран өндіруші болып табылады. Ол әлемдік уран 

қорының 15% ие, ағымдағы өндіріс көлемі жылына 22 550 тонна (2013), бұл жалпы 

әлемдік өндірістің 38% құрайды [5]; уран өндірісінің жалпы көлемінің 90% қазіргі 

уақытта экспортталады. Қазақстандағы жалғыз атом электр станциясы, Ақтаудағы 

Маңғышлақтағы қуаты 90 МВт жылдам нейтронды реактор 1999 жылы Сәуірде 27 жыл 

пайдаланылғаннан кейін тоқтатылды, алайда 2014 жылғы мамырда Ресеймен жаңа атом 

электр станциясын пайдалануға беру жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімге қол 

қойылды. 

Қазақстандағы жаңартылатын энергия ресурстары мен әлеуеті 

Энергетика құрылымында қазба отындары басым болғанымен, экологиялық 

тұрақтылығы мен экономикалық даму әлеуетіне байланысты жаңартылатын баламаларға 

деген қызығушылық артып келеді. 

Гидроэнергетика үлесіне Қазақстанның жалпы өндіруші қуатының шамамен 13% - 

ы тиесілі. 15 ірі (>50 МВт) гидроэлектростанциялардан 7,78 ТВтч  жалпы қуаты 2,248 

ГВт. Ірі ГЭС-ке Ертіс өзеніндегі Бұқтырма (750 МВт), Шүлбі (702 МВт) және Өскемен 
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(315 МВт) станциялары, Іле өзеніндегі Қапшағай (364 МВт) станциясы, Шарын 

өзеніндегі Мойнақ (300 МВт) станциясы және Сырдария өзеніндегі Шардара (104 МВт) 

станциясы жатады. Шағын (1–10 МВт) және орташа (10-50 МВт) гидроэнергетикалық 

жобалар арзан, сенімді және экологиялық таза болғандықтан танымал бола бастады [6]. 

Шығыс және Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Алматы облыстарынан жалпы 

белгіленген қуаты 78 МВт және болжамды әлеуеті 13 ТВтч жеті шағын су электр 

станциясы (<10 МВт) бар. 

Қазақстанның далалық географиясы оны жел энергиясын пайдалануға жарамды 

етеді, ал экономикалық тұрғыдан игерілуі мүмкін жел энергиясының бағалау әлеуеті 

шамамен 760 ГВт құрайды. Қазақстан аумағының шамамен 50% - ында энергия өндіруге 

жарамды (4-6 м/с) желдің орташа жылдамдығы бар, Каспий теңізінде, орталық және 

солтүстік өңірлерде неғұрлым күшті әлеуеті бар. Ең перспективалы учаскелер Алматы 

облысында Жоңғар  қақпасында, Алматыдан солтүстік-шығысқа қарай 600 км, Шыңжаң 

шекарасына жақын жерде және Алматыдан шығысқа қарай 100 км Шелек дәлізінде 

орналасқан. Бұл жерлерде желдің әлеуеті 525 Втм2в Жоңғар қақпасы мен 240 Втм2в 

Шелек дәлізін құрайды, бұл ретте жел генераторларының электр энергиясын өндіруі 

тиісінше 4400 кВт/сағ/МВт және 3200 кВт/сағ/МВт жетуі мүмкін. 

Қазақстанда күн энергиясын пайдалануға жарамды, әсіресе елдің оңтүстігінде 

жылына 2200-ден 3000 сағатқа дейін күн сәулесін алатын, жылына 1300–1800 кВт/м2 

сәйкес келетін жоғары инсоляциясы бар аудандар бар [6]. Концентрацияланған күн жылу 

энергиясы да, күн фотоэлектрлік (PV) потенциалы бар. Алматы маңында қуаты 2 МВт 

күн фотоэлектр станциясы жұмыс істейді, ал Оңтүстік Қазақстанның Жамбыл 

облысында қазіргі уақытта жалпы қуаты 300 МВт алты күн фотоэлектр станциясы 

салынуда. Күн фотоэлектрлік энергиясынан басқа, шоғырланған күн жылу 

энергиясының артықшылықтары бар, өйткені оны пайдалану үшін су қажет емес, 

сондықтан оны пайдалануға болады шөл және шөлейт аудандар, материалдар (болат, 

шыны және т. б.) күн жылу станциялары энергияны жылу түрінде сақтайды, бұл 

фотоэлектрлік жүйелерде қолданылатын батареяларға қарағанда әлдеқайда тиімді және 

күн батқаннан кейін де сұраныс бойынша электр энергиясын өндіруге мүмкіндік береді, 

бұл негізгі және ең жоғары жүктемелерді қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Үкімет 

2020 жылға қарай 1,04 ГВт жаңартылатын энергия көздерін құруды жоспарлап отыр, 

дегенмен қазіргі уақытта шоғырланған күн жылу қондырғыларын орнату жоспарлары 

жоқ [7]. 

Қазақстанда биоэнергетика саласында тұрақты шешімдер әзірлеу үшін қажетті 

табиғи, климаттық және экономикалық жағдайлар бар, алайда мұнай-газ экспорттық 

саласының жетістігі тұрғысынан осы технологияларды енгізуді ынталандыру үшін 

нормативтік-құқықтық қолдаудың кең және икемді тетіктері мен инвестициялық 

ынталандырулар қажет. Жел энергетикасы, шағын және орта гидроэнергетикалық және 

күн технологиялары да айтарлықтай әлеуетке ие және ел халқының 47% - ы ауылдық 

жерлерде тұратындығын ескере отырып, шағын жаңартылатын орталықтандырылмаған 

энергетикалық жүйелер қазбалы отынға тәуелділіктен және одан әрі экономикалық 

өсуден өту үшін жақсы мүмкіндіктер ұсынады. Жаңартылатын энергия Қазақстанға 

"Орталық Азия энергетикалық ойынының" күрделі өзара тәуелділігі мен геосаясаты 

жағдайында энергетикалық қауіпсіздікті арттыруды ұсынады. 

Қазақстанда 76,5 млн.га ауыл шаруашылығы алқаптары, 10 млн.га орман және 185 

млн. га биомасса қалдықтарының көптігін қамтамасыз ететін далалық жайылымдар бар, 

олар бірқатар биоэнергетикалық қызметтерді алуға әлеуеті бар. Қазақстан бидай (күздік 

және жаздық), қара бидай (күздік), жүгері (астыққа), арпа (күздік және жаздық), сұлы, 

тары, қарақұмық, күріш және бұршақ дақылдары сияқты дақылдарды шығарады және 

экспорттайды, бұл шамамен 12–14 МТ биомасса қалдықтарына сәйкес келеді [8]. Қазіргі 

уақытта биомасса қалдықтары аз пайдаланылады және қалдықтардың жалпы көлемінің 

тек 10% - ы негізінен малға жемшөп қоспасы ретінде пайдаланылады; биомасса пештерін 
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тамақ дайындау және жылыту үшін пайдаланатын ауылдық үй шаруашылықтарының 

үлесі қазіргі уақытта белгісіз. 

Киото хаттамасы бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін Қазақстан 1992 

жылғы деңгеймен салыстырғанда көміртегі шығарындыларын 2020 жылға қарай 15% - 

ға және 2050 жылға қарай 25% - ға қысқартуға келісті . 2013 жылға дейінгі кезеңге 

арналған "Жасыл" экономикаға көшудің ұлттық тұжырымдамасы" экономика мен 

энергетикалық сектордың орнықты дамуға көшуіне бағытталған және электр энергиясы 

өндірісіндегі жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 2020 жылға қарай 3% - ға, 2030 

жылға қарай 30% - ға және 2050 жылға қарай 50% - ға дейін жеткізуді мақсат етеді [8]. 

Үкімет жаңартылатын энергия көздеріне көшуді ынталандыру үшін жаңа құқықтық 

шеңберлерді қабылдап жатқанда, қалпына келтірілетін энергия көздеріне байланысты 

мүмкіндіктер туралы хабардар болудың жетіспеушілігін, техникалық білім мен әлеуеттің 

жетіспеушілігін, жоғары бастапқы қаржылық және күрделі талаптарды еңсеру үшін 

мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігін және басқа энергия көздерін (негізінен қазбалы 

отын) субсидиялау салдарынан инвестициялардың тежелуін қоса алғанда, әлі де шешілуі 

қажет маңызды кедергілер бар. Қаржылық кедергілер, соның ішінде елдегі электр 

энергиясының төмен бағасы, электр энергиясын сатып алудың ұзақ мерзімді тарифтері 

бар белгісіздік, шетелдік инвестицияларды тартудағы қиындықтар және тұтынушылар 

үшін де, инвесторлар үшін де несиеге қол жетімділіктің болмауы қазіргі уақытта тез 

енгізуге кедергі келтіруде. Институционалдық кедергілерге жаңартылатын 

энергетиканы дамытудың нақты ұлттық бағдарламасының болмауы, іс-қимылдар мен 

құралдардың нақты жоспарларының болмауы, жақында құрылған жаңартылатын 

энергия нарығына қатысты нақты бәсекелестік заңнаманың және реттеудің болмауы 

жатады. Мұнай-газ секторының өсіп келе жатқан табысын ескере отырып, Қазақстанға 

2050 жылға қарай өзінің пайымын іске асыру үшін Үкіметтің Елеулі көшбасшылығы 

талап етіледі. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ: ЖАЙ - КҮЙІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ 
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"Экология"мамандығының магистранты 

КЕАҚ "Нархоз университеті", Алматы қ., 

Ғылыми жетекшісі: СТАМКУЛОВА К. У., э.ғ.д., профессор 

Алматы қ. 

 

Коронавирустық пандемия кәсіпорындардың жұмысына түзетулер енгізді: 

кейбіреулері жабылды, басқалары уақытша жұмысын тоқтатты. Бірақ ауылдық жерлерде 

ғана емес. Қазақстанның барлық өңірлерінде егіс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. 

Қазір дағдарыстан кейінгі кезеңде экономика індеттің салдарынан қалпына келе бастаған 

кезде егін жинау үшін егін егу маңызды. 

TDFA қоры 30 мың адамды жұмыспен қамтамасыз ететін өршіл Ауыл 

шаруашылығын дамыту стратегиясын ұсынады, олардың 1200-і долларлық миллионер 

болады. Бизнесмен Марат Әбиев бастаған TDFA қоры (The Development Fund of 

Agriculture) Қазақстанда әлемдегі ең үлкен агрокомпанияны құруды ұсынды. Ол үшін 

оларға 5 миллион гектар жер, 7 миллиард доллар инвестиция және салықтан толық 

босату қажет. Егер идея өртеніп кетсе, онда 30 мың адам орташа жалақысы 700 

доллардан жұмыс алады, олардың 1200-і миллионер болады, ал егіншілік саласындағы 

сыбайлас жемқорлық берекелі аңшылардың көмегімен жойылады [1].  

"Болашақ сәулетшілері" идеясының мәні неде? 

Жобаны көпшілікке ұсыну үшін идея авторлары "болашақ сәулетшілері" атты үш 

бөлімнен тұратын фильм жасап, оны Youtube-те жариялады. Сондай-ақ, жеке сайтты іске 

қостық және әлеуметтік желілерде насихаттаумен белсенді айналысады.Фильмде идея 

авторлары кез – келген агрокомпанияның жетістігінің кепілі-жақсы, құнарлы тұқымдар 

екенін айтады. Жас қазақстандықтар тобы Канадада өз биоөңдерімен бөліспейтіндерін 

тапты. Соңғы 30 жылда бір де бір тұқым елден шығарылған жоқ. Көмектесті... 

коронавирус. 

Дүниежүзілік сауда ұйымының ережелері бойынша (TRIPS келісімі) төтенше 

жағдай және пандемия кезінде кез келген патенттік құқықтар нөлденеді. Осылайша, 

TDFA қорының жігіттері Канададан тұқым алып кетті. 

Канада тұқымдарының артықшылықтары: 

⎯ барлық аурулардан қорғалған жоғары сапалы селекция; 

⎯ өсіндісі ұстайды, күшті жел екпіні; 

⎯ ауылшаруашылық өнімдері құрғақшылыққа төзімді; 

⎯ тұқымдар әр гектардан 35-50 центнерден жақсы өнім береді. 

Фильм авторларының айтуынша, қазір Қазақстанда орташа өнімділік гектарына 10-

12 центнерді құрайды. 

Жеткізуден кейін тағы бір мәселе туындады: отырғызуға жер жоқ. Сол кезде 

бизнесмендер 5 млн гектарды 1000 бөлікке бөлу және оларды 21-35 жас аралығындағы 

ҚР азаматтарына тарату идеясын алға тартты. Олардың әрқайсысында жылына 1 

миллион доллардан кепілдендірілген табыс болады. Идея авторлары бұл жерді үш 

жылдан жеті жылға дейін бөліп беруді ұсынады. Тағы 200 азамат 3 миллиард долларлық 

техникаға ие болады, ол осы өрістерге қызмет етеді, сонымен қатар долларлық 

миллионер болады. Менеджерлер техниканы жалға алады. Барлығы 1200 менеджер 30 

мыңнан астам жұмыс орнын ашады, қызметкерлердің жалақысы айына 700 доллардан 

басталады. Осы жобаның арқасында Қазақстанда 100 Ауыл, онда 100 аурухана, 100 

мектеп және 100 балабақша салынады. Қор жанынан құрылатын онлайн-университеттің 

5 млн түлектерінің ішінен 1200 тиімді менеджерді таңдау қажет. Оқудан кейін 

менеджерлер өз командасын жинайды. Бірақ оқу жылы бизнесте кәсіби болу үшін 
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жеткіліксіз болғандықтан, диспетчерлік орталық құрылады, онда 40 ғалым мен практик 

тиімді менеджерлерге кеңес береді. 

"Болашақ сәулетшілері" субсидиялаудан бас тартады, бірақ оларға мемлекеттің 

қолдауы қажет. Әзірлеушілер салықтан 15 жылға толық босатуды және 5 млн га еркін 

экономикалық аймақ құруды сұрайды, оның орнына менеджерлер табыстың 33% - ын 

Қазақстандағы 100 ауылды дамытуға беретін болады. Жобаны жүзеге асыру үшін 7 млрд 

доллар қажет. Кәсіпкерлер инвестицияланған ақша бес жыл ішінде өтеледі деп уәде 

береді. 

Сондай-ақ, олар билер сотын жандандырып, бақытты аңшылар институтын құруды 

ұсынады. Біріншісі тиімді менеджерлердің арасынан таңдалады және Даулы мәселелерді 

әділ шешеді, оларға жалақы төленеді. Соңғысы сыбайлас жемқорлықты толығымен 

жоюға көмектеседі. Аңшының мақсаты-жемқорды анықтау және оны билікке тапсыру, 

әр қылмыскер үшін сотталушының лауазымына байланысты сыйақы төленеді. Жобаның 

әлеуметтік миссиясы бар: табыстың 0,1 бөлігі қазақстандықтар мен Африка елдеріне 

гуманитарлық көмек түрінде жіберіледі. 

Өршіл , TDFА жобасын жүзеге асыру үшін Үкіметпен жер беру және 7 миллиард 

доллар қаржыландыру туралы келісім қажет. Инвестор табылды. Шетелде көптеген 

қорлар әлемді құтқару үшін экологиялық және әлеуметтік жобаларды қаржыландырады. 

"Болашақтың сәулетшілері" жаһандық жылыну инвестициялық банктердің 

сценарийі бойынша қозғалатын жағдайда азық – түлік банкін ойлап тапты-соғыс 

басталады. Алайда, бұл елдің өз аумағында бүкіл әлемнің азық-түлігін сақтауының 

арқасында Қазақстанға әсер етпейді. "Біз екінші дүниежүзілік соғыс кезінде болған 

модельді алдық. Швейцария бүкіл әлемнің ақшасын сақтап қалды, сондықтан соғысқа 

қатыспады және бейтараптықты сақтады", – деп түсіндірді кәсіпкер. 

TDFФ әлемдегі ең үлкен ауылшаруашылық компаниясын ғана емес, сонымен қатар 

оны жасауды жоспарлап отыр Saudi aramco (әлемдегі ең ірі мұнай компаниясы) Азық-

түлік әлемінде. "Егер Saudi aramco болмаса, ОПЕК болмас еді. Бұл өзіндік құны ең төмен 

әлемдегі ең ірі мұнай-газ компаниясы. Шамамен айтқанда, компания әр түрлі 

мемлекеттерге келіп: "мен бағаны құлатамын, немесе біз отырамыз және келісеміз", - 

деді. Олар ОПЕК құрды және қазір бағаларды реттейді. Біз де азық-түлік бағасын 

көтермейтін ұйым құрғымыз келеді", – деп түсіндірді ол. 

Канадалық тұқымдар Қазақстан жерінде қандай нәтижелер берді? 

2020 жыл өте құрғақ болды және Қазақстан бойынша астықтың орташа өнімділігі 

8-10 ц/га болды. TDFA айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді, атап айтқанда бидай 

бойынша орташа өнімділік 35 ц/га, бұл Hi-pro 1-сыныбының сапасына сәйкес 

Қазақстандағы орташа өнімділіктен 400% - ға жоғары, бұл өз кезегінде бізге қытайдың, 

Италияның, Жапонияның және басқа да елдердің экспорттық нарықтарын ашады. 

Қазақстан 30 жыл бойы осындай нәтижеге қол жеткізе алмады [2].  

Әлемдік биржалық баға белгілеулерге сәйкес Hi-pro бағасы қарапайым бидайдың 

бағасынан 50% - ға жоғары. Соя бойынша Қазақстанның солтүстік өңірлерінде бұрын 

әкелінген сояның 90% - ы тамыр алмады, қалғандары гектарына 3-5 центнерден төмен 

өнім берді. Суарылмайтын үш учаскеде tdfa орташа өнімділігі 20 кг/га алды, өнімділігі 

500% - ға жоғары. Сояны табысты өсіру – Қазақстан экономикасы үшін стратегиялық 

маңызды. Сояның негізгі тұтынушысы-Қытай. Қытай сояны жылына 70 миллиард 

долларға тұтынады. Қытай мен АҚШ арасындағы қалыптасқан сауда аясында жылына 

миллиард долларға үлкен нарық ашылады, оны біз толықтай жаба аламыз. Қытай 

биржасындағы сояның құны тоннасына шамамен 1000 АҚШ долларын құрайды, бұл 

бидайдың орташа құнынан 5 есе көп [3]. 

 TDFA тұқымдарды әкелді, олар топырақтың 3 түріне себілді: каштан, қара каштан 

және чернозем. Атап айтқанда, Ақмола Феникс АҚ, АФ Родина ЖШС, СК Агро ЖШС 

шаруашылықтарында. Олар Сәкен Сейффулин атындағы ҚазАТУ Мемлекеттік 

Университеті мен канадалық мамандардың ғылыми сүйемелдеуімен Сев жүргізді. 
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Көптеген адамдар жобаны сынға алып, Канадада бидай жақсы өседі деп айтады, 

өйткені оның Атлант пен Тынық мұхитына шығатын жолдары бар, сол жерден 

климаттың ылғалдылығы біздікінен жоғары. 

Алайда, егер біз Канаданы алып, Қазақстанның үстінен көзбе-көз орналастырсақ, 

Канаданың басы Балтық теңізіне, соңы жапон және Охот теңіздеріне шығатын болады, 

ал Саскачеван аумағы Солтүстік Қазақстан аумағымен сәйкес келеді. Балтық теңізі, Сіз 

білетіндей, Атлант мұхитының суларына жатады, ал жапон және Охот теңіздері Тынық 

мұхитының суларына жатады. Канада әлемде екінші орында екенін бәріміз түсінуіміз 

керек.  Егер Қазақстан Канада сияқты үлкен болса, онда мұхиттарға да шығу жолдары 

болды. Сондықтан бұл сын әділ емес. Егер Канада мен Қазақстанды салыстыратын 

болсақ, онда олардың нақты өңірлері ғана. Саскачеван және Солтүстік Қазақстан, мұнда 

жауын-шашынның, температура мен ылғалдылықтың ұқсастығы - 97%. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.TDFА спасет нас от угрозы голода мировых масштабов https://tdfa.kz/news/ 

2.Говорят, канадские семена спасут Казахстан от экономического кризиса. Кто это 

придумал? https://informburo.kz/stati/govoryat-kanadskie-semena-spasut-kazahstan-ot-

ekonomicheskogo-krizisa-kto-eto-pridumal.html3.На развитие сёл Казахстана выделили 2 

трлн тенге. https://informburo.kz/stati/na-razvitie-syol-kazahstana-vydelili-2-trln-tenge-

pochemu-nichego-ne-menyaetsya-i-chto-delat.html 
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ӨНДІРУШІ ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ 

ҚИЫНДЫҚТАРМЕН КҮРЕСУ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 

ЖЕТІЛДІРУ 

 

ТҰРСИЕВ АБЫЛАЙ 

Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Қазақстан Республикасы. Ақтөбе қаласы 

 

Аңдатпа. Көптеген зерттеушілер ұңғымаға құмның шығуын үйкеліс күштерінің 

әсерімен және сұйықтықты ұңғымаға сүзу кезінде пайда болатын қысым градиентімен 

түсіндіреді. Қысымның жоғары градиенттері және цементтейтін материалдың 

беріктігінің жеткіліксіздігі кезінде құмтас дәндері негізгі массивтен бөлініп, ұңғымаға 

шығарылады. Борпылдақ құмтастардан құралған өнімді қабаттарды игеру кезінде ПЗП-

да жылжымалы құм аймағы (пластикалық аймақ) пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда 

ұңғыманы пайдаланудың алғашқы айларында қарқынды бақыланбайтын құмның пайда 

болуы байқалады, бұл құмның сілтіленуімен және қабаттың төбесінде қуыстың пайда 

болуымен немесе гетерогенді қабаты бар бұзылмаған (неғұрлым берік) қабатпен 

байланысты. Пластикалық аймақтың қалыптасуы мен сипатына көптеген факторлар әсер 

етеді: бұрғылау нәтижесінде пайда болған бұрын пайда болған кернеулерді тау-кен 

қазбасына қайта бөлу; құм түйірлерін бекітетін цемент материалына бұрғылау 

ерітіндісінің әсері; кумулятивті перфорация кезінде төменгі шұңқыр аймағына соққы 

жүктемелері; резервуарлы сұйықтықты таңдау қарқыны және тағы басқалар. 

Түйін сөздер: заманауи технологиялар, геологиялық барлау, сыртқы факторлар 

әсері 

https://tdfa.kz/news/
https://informburo.kz/stati/govoryat-kanadskie-semena-spasut-kazahstan-ot-ekonomicheskogo-krizisa-kto-eto-pridumal.html
https://informburo.kz/stati/govoryat-kanadskie-semena-spasut-kazahstan-ot-ekonomicheskogo-krizisa-kto-eto-pridumal.html
https://informburo.kz/stati/na-razvitie-syol-kazahstana-vydelili-2-trln-tenge-pochemu-nichego-ne-menyaetsya-i-chto-delat.html
https://informburo.kz/stati/na-razvitie-syol-kazahstana-vydelili-2-trln-tenge-pochemu-nichego-ne-menyaetsya-i-chto-delat.html
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Мұнай ұңғымаларын пайдалану кезінде магистральда құм штепсельдері пайда 

болады, олар кейбір жағдайларда пайдалану колоннасының перфорация аралықтарына 

жетеді және ағынның азаюына әкеледі, ал кейбір жағдайларда резервуардан 

сұйықтықтың толық тоқтауына әкеледі. Құм кептелістерінің пайда болу процесі әсіресе 

мұнай кен орындарында қарқынды жүреді, олардың өнімді горизонттары әлсіз 

цементтелген құмтастар мен саз-құмтас жыныстарынан тұрады. Құм тығындарын жуу 

қажеттілігі монтаждау-бөлшектеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігімен, сондай-ақ 

ұңғыма оқпанын жуу үшін арнайы жабдықты қолдану қажеттілігімен байланысты 

техникалық сипаттағы проблемаларды туғызады. Сонымен қатар, кептелістердің пайда 

болу процесі және оларды жою бойынша кейінгі жұмыстар мұнай өндірудің төмендеуіне 

әкеледі және ұңғымалық штангалық сорғылармен мұнай өндірудің экономикалық 

тиімділігін төмендетеді. Ұңғыманың отырғызылған оқпанын құм тығындарынан 

тазартудың бір тәсілі-құбырсыз гидробур көмегімен. Бұл жұмыс теориялық және 

практикалық (есептік бөлімнен) тұратын тақырыпқа арналған. Зерттеудің мақсаты 

экономикалық өлшемдердің маңыздылығын арттыра отырып, ұңғымаларды іріктеудің 

геотехникалық, гидродинамикалық, технологиялық және экономикалық 

өлшемшарттарын ескере отырып, қабаттың гидрожарылуын дайындауды жоспарлауға 

кешенді тәсілді әзірлеу болып табылады. Бір жағынан, қиын қорлары бар кен 

орындарындағы мұнай өндіруді арттыру әдісінің жоғары әлеуетті тиімділігі, екінші 

жағынан, оны қолданудың күрделілігі мен жоғары құны осы бизнес-процестің 

параметрлерін оны жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде оңтайландыру қажеттілігін 

анықтайтындығы және оны жоспарлау әдістерін жетілдіру rөрсетілген. Гидравликалық 

сынуды жоспарлауды жетілдірудің басым бағыттары негізделген: технологиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып, гидравликалық сыну жұмыстарының өтелу мерзімінің 

критерийлерін нақты анықтау. Гидравликалық сыну бағдарламаларын қалыптастыруда 

қосымша критерийді қолданудың орындылығы көрсетілген – ең төменгі үнемді қабырға 

қуаты-және оны есептеу әдістемесі жасалды.  

Құм кептелістерінің пайда болуымен күрес - мұнай өнеркәсібінің ежелгі 

проблемаларының бірі. Ұңғымалардағы тығын негізінен Әзірбайжан, Краснодар өлкесі, 

Түркіменстан кен орындарында мұнай ұңғымаларын, Батыс Сібірдің сеноман 

горизонтына бұрғыланған су ұңғымаларын пайдалану кезінде, сондай-ақ кен орнына 

жылу әсерін жүзеге асыру кезінде пайда болады. 

Құм (жыныс бөлшектері) белгілі бір сүзу жылдамдығы немесе қысым градиенті 

кезінде сүзу арынының әсерінен, әдетте борпылдақ, аздап цементтелген жыныстардың 

бұзылуы нәтижесінде қабаттан ұңғыма оқпанына шығарылады. Қаттан құмды шығару 

кенжар маңы аймағындағы жыныстардың тұрақтылығының бұзылуына, жыныстардың 

құлауына және нәтижесінде пайдалану бағаналарының деформациясына (қирауына) 

және көбінесе ұңғымалардың істен шығуына әкеледі. Ұңғымаға кіретін құм, түбіне 

шөгіп, тығынның пайда болуына әкеледі, бұл ұңғыманың ағымдағы шығынын едәуір 

төмендетеді. Тығынды кенжардан шығару көп еңбекті қажет етеді және мұнай өндірудің 

сөзсіз шығындарымен байланысты. Резервуардан алынған құм сонымен қатар пайдалану 

жабдықтарының тозуына әкеледі. 

Тығын түзумен күресудің қолданыстағы әдістерін үш топқа бөлуге болады: 1) 

ұңғымаға құм түсуінің алдын алу; 2) құмды кенжардан жер бетіне шығару және 

жабдықты құм көрсететін ұңғымаларда жұмыс істеуге бейімдеу; 3) құм тығындарын 

жою. 

Ағынды белгілі бір рұқсат етілген деңгейге дейін азайту арқылы тау 

жыныстарының жойылуын болдырмауға болады, ал сүзу жылдамдығы, қысым 

депрессиясы және нәтижесінде жыныстағы кернеу азаяды. Алайда, цементтелген тау 

жыныстары жағдайында мұндай режимдерде ұңғымаларды пайдалану көбінесе 

экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Сондықтан, негізінен, әртүрлі сою сүзгілері 

қолданылады немесе тау жыныстарын төменгі шұңқыр аймағында бекітеді. 
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Көптеген зерттеушілер құмның ұңғымаға шығуын үйкеліс күштерінің әсерінен 

және нәтижесінде пайда болған деп түсіндіреді бұл жағдайда сұйықтықты ұңғымаға сүзу 

кезіндегі қысым градиенті. Қысымның жоғары градиенттері және цементтейтін 

материалдың беріктігінің жеткіліксіздігі кезінде құмтас дәндері негізгі массивтен 

бөлініп, ұңғымаға шығарылады. 

Борпылдақ құмтастардан құралған өнімді қабаттарды игеру кезінде ПЗП-да 

жылжымалы құм аймағы пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда ұңғыманы пайдаланудың 

алғашқы айларында қарқынды бақыланбайтын құмның пайда болуы байқалады, бұл 

құмның сілтіленуімен және қабаттың төбесінде немесе гетерогенді қабаты бар 

бұзылмаған тақтада қуыстың пайда болуымен байланысты. 

Пластикалық аймақтың қалыптасуы мен сипатына көптеген факторлар әсер етеді: 

бұрғылау нәтижесінде пайда болған бұрын пайда болған кернеулерді тау-кен қазбасына 

қайта бөлу; құм түйірлерін бекітетін цемент материалына бұрғылау ерітіндісінің әсері; 

кумулятивті перфорация кезінде төменгі шұңқыр аймағына соққы жүктемелері және т. 

б. 

Ұңғыманың корпусында немесе лифт бағандарында құмды шығару кезінде оның 

жұмысын шектейтін құм штепсельдері пайда болуы мүмкін. Ағындарды қалпына келтіру 

үшін штепсельдер әдетте желонкаларды пайдаланып немесе лифт бағанына түсетін 

сифон құбырларының бағанасы арқылы жуылады. Тығындар жиі пайда болған жағдайда, 

тұрақты олжаны ұстап тұру үшін кенжарға құм ұстау құралдарын орнату тиімдірек 

болуы мүмкін. Бұл негізгі болып табылады мәселені шешу кезінде --қалай алдын алуға 

бұзылуы кенді аймағы. 

Кейбір жағдайларда (Вентура кен орны, Калифорния, АҚШ) құмды бір уақытта 

алып тастау арқылы табысты өндіру жүргізілді. Алайда, бұл тәсіл қауіпті болуы мүмкін, 

өйткені ол корпустың бұзылуына және ұңғыманың жоғалуына мүмкіндік береді. 

Корпус бағаналары мен сүзгілердің бұзылуы, әдетте, су-мұнай факторының 

жоғарылауымен, жұмыс істеп тұрған қабаттың сарқылуымен және т. б. өнім алудың 

жоғарылауымен құмның шығарылуы артады. 

Ұңғымаға құмның шығарылуын болдырмауға бағытталған қолданылатын әдістер 

үш топқа бөлінеді: 

- ұңғымаға құмның кіруіне жол бермейтін жасанды бөгеттер жасауды көздейтін 

механикалық әдістер; 

- қабатқа кейіннен құмды қатайтатын және цементтейтін заттарды айдауға 

негізделген химиялық әдістер; 

- механикалық сүзгілерді қолдануды және құм түйірлерін химиялық бекітуді 

көздейтін аралас әдістер. 

Ұңғымалардағы құмның пайда болуын болдырмаудың технологиялық әдістеріне, 

ең алдымен, ұңғымадан сұйықтық алуды реттеу жатады. Бұл жағдайда резервуардағы 

сұйықтықтың тұтқырлығы белгілі бір мәнге ие. Сұйықтықтың тұтқырлығы неғұрлым 

жоғары болса, соғұрлым аз қысым градиенті сыни болуы мүмкін, яғни құм шығарыла 

бастайды. Іс жүзінде ұңғыманың төменгі шұңқыр аймағынан құмның шығуын 

толығымен болдырмау үшін іріктеуді осындай реттеуді жүзеге асыру мүмкін емес. Біраз 

уақыттан кейін магистральда құм жиналып, құм тығынын құрайды. 

Ұңғымалардың кенжарында құм тығындары пайда болған кезде ұңғымалардың 

дебиті төмендейді немесе ұңғыма өнімді беруді толығымен тоқтатады. 

Құмды тығынды жою үшін ұңғымаларды тікелей немесе кері жуу қолданылады. 

Сонымен қатар, жуу сұйықтықтары ретінде келесі ерітінділер қолданылады: су метанол, 

екі фазалы көбік, конденсат және т. б. осы ерітінділермен құм штепсельдерін жуу 

технологиясының негізгі кемшіліктері: 

- БДТ бойынша үлкен гидравликалық шығындар, осыған байланысты жұмыстарды 

жүргізу кезінде сағалық қысымның жоғары болуы (100-130 кгс/см2 дейін) байқалады, 
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бұл көбік ерітінділерінің жеткіліксіз тұрақтылығына байланысты олардың 

құрылымының бұзылуына әкеп соғады; 

- ұңғымадан құмның толық шығарылуын әрдайым қамтамасыз ете бермейтін 

жоғары ағынның төмен жылдамдығы және т. б. 

Төменгі шұңқырдан құмның шығуын болдырмау үшін құмға қарсы сүзгілер 

орнатылады. 

Ашық оқпандағы қиыршық тас сүзгілері төменгі шұңқыр аймағының беріктігі 

ұңғыма оқпанын кеңейтуге мүмкіндік беретін жерде орнатылады. Бұл сүзгілер төменгі 

сүзгілерге төзімділікке ие және нәтижесінде ішкі қиыршық тас сүзгілеріне немесе 

төменгі шұңқыр аймағын химиялық реагенттермен нығайтуға қарағанда жоғары 

өнімділік бар. 

Бірнеше қабаттарды бір уақытта пайдалану кезінде, олардың кейбіреулері ғана 

қиыршық тас сүзгілерімен жабдықтауды қажет етеді, Ең жақсысы-бетінде жасалған 

қиыршық тас сүзгілері. Мұнда сіз қарапайым сүзгілерді қиыршық тастармен ауыстыра 

аласыз. 

Саңылаулы сүзгілер қымбат және әрдайым сенімді емес, сондықтан ұңғымаға 

құмның түсуіне жол бермеу үшін басқа да жабдықтар қолданылады. Мысалы, 

ұңғыманың кенжары кейде металл-керамика, құм-пластик немесе қиыршық тас 

сүзгілерімен жабдықталған. Соңғысы құбыр сүзгісі мен ұңғыма қабырғалары 

арасындағы сақиналы кеңістікті қиыршық таспен толтыру арқылы жасалады. Сенімді 

құмды "көпір" қалыптастыру үшін қалыңдығы 5-6 диаметрлі қиыршықтас қабаты 

жеткілікті деп саналады. Дәндер мен қиыршық тастардың мөлшері d10 құмының 

механикалық құрамы қисығының 10% фракциясының түйірлерінің диаметрімен де 

анықталады. 

Бұл тізім қиыршық тас сүзгілерін жасау үшін қолданылатын құрылғылар мен 

әдістердің әртүрлілігіне, сондай-ақ бұрғылау қондырғыларының техникалық 

жабдықтарындағы айырмашылықтарға байланысты біршама өзгеруі мүмкін. 

Көптеген мұнай кен орындарының мұнайлары парафинді. Мұндай майларда 

парафиндердің мөлшері 2% - дан асады. Қалыпты жағдайда парафиндер қатты 

кристалды заттар болып табылады, қабаттарда олар көбінесе мұнайда ериді. 

Асфальт-шайырлы парафин тұнбалары (АСПО) - құрамында азот, күкірт, оттегі 

және металдар бар жоғары молекулалық қосылыстардың қоспасын білдіретін мұнай 

компоненттері. Асфальт-шайырлы парафинді заттардың (АСПВ) шөгінділері сорғы-

компрессорлық құбырлардың қабырғаларында (НКТ) және штуцерлерде, муфталарда 

ағынның төмен жылдамдығы аймақтарында және ағынға гидравликалық қарсылықтың 

басқа жерлерінде байқалады. 

Парафин шөгінділерінің пайда болуының негізгі себебі-мұнай-газ ағынын 

температураға дейін салқындату, мұнай қабатының газдалуы мен жылу алмасуына 

байланысты мұнайдың парафинмен қанығуының төмен температурасы. 

Мұнайды ұңғыманың түбінен аузына дейін көтеру және оның одан әрі қозғалысы 

температура мен қысымның үздіксіз өзгеруімен бірге жүреді. Нәтижесінде "мұнай - 

еріген газ - еріген парафин"жүйесіндегі тепе-теңдік бұзылады. 

Газды біртіндеп жоғалтатын мұнай ауырлай түседі, оның тұтқырлығы артады, ал 

ауыр көмірсутектер мен түрлі қоспаларға қатысты оның ерігіштігі төмендейді, өйткені 

ондағы сұйық газдардың құрамы жақсы ерігіштігі төмендейді. Сонымен бірге мұнайдың 

температурасы төмендейді, бұл екі себепке байланысты: 

1) мұнайдан ұңғыманы қоршаған тау-кен жыныстарына жылу беру 

2) Үлкен газ факторы кезінде газ бөлінуі салдарынан мұнайды салқындату арқылы 

қамтамасыз етіледі. 

Бұл екі өзара байланысқан процесс мұнайдан парафиннің қатты көмірсутектерінің 

ұсақ бөлшектерінің түсуіне әкеледі. Парафиннің ұсақ кристалдары мұнайдан ағынның 

ең салқындатылған нүктелерінде - тікелей құбырлардың қабырғаларында және жаңадан 
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пайда болған газ көпіршіктерінің жанында түседі. Парафиннің тікелей құбыр 

қабырғаларына түсу және шөгу процесі көтергіш құбырлардың бүкіл бойында - ол 

басталған нүктеден ұңғыманың аузына дейін әр түрлі қарқындылықпен жалғасады. 

Ағынға түсетін парафиннің сол бөлігі көтергіш құбырлар арқылы майда тоқтатылған 

ұсақ кристалдар және газ көпіршіктерінің қабықтарына жабысатын кристалдар түрінде 

көтеріледі. Мұнайдағы осы кристалдардың мөлшері ұлғайған сайын, олар парафин 

шөгінділерінің қалыңдығын арттыра отырып, құбыр қабырғаларына жабысып қалуы 

мүмкін. Парафинді шөгінділер-бұл майлы құрылымнан қатты консистенцияға дейінгі 

қараңғы масса: олардың құрамында парафиннен басқа шайырлар, майлар, су (суланған 

мұнай беретін ұңғымаларда) және минералды бөлшектер көп. 

Көтергіш құбырлардағы парафиннің шөгуі күрт төмендейді. Көлденең қимасы, 

демек, газ-мұнай ағынына қарсылықтың артуына. Алдымен бұл ағынның жылдамдығы 

мен буферлік қысымның төмендеуіне, содан кейін көтергіш құбырлардың бітелуіне 

әкеледі. 

Мұнайды қарқынды өндіру, резервуарға су құю болмаған жағдайда, қазіргі 

резервуардағы қысым мұнайдың қанығу қысымына дейін төмендеуі мүмкін және НКТ 

ортаңғы бөлігінде газ сұйықтығы ағынының қосымша салқындауы мүмкін, нәтижесінде 

парафин тұндыру процесінің күшеюі артады. 

мұнай-газ, химия, азық-түлік және басқа да бірқатар салалардағы жаңа Үздіксіз 

технологиялық процестердің жиынтығы суды, әртүрлі сұйықтықтарды (таза және 

механикалық қоспалармен ластанған, агрессивті, тұтқыр және т.б.) сорып алатын шағын 

берілістері бар және салыстырмалы түрде жоғары қысымды сорғыларды кеңінен 

қолдануды қажет етті. т. б.) және газ-сұйық қоспалар, сонымен қатар беруді біркелкі 

және үнемді реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Бір бұрандалы сорғылар осы жұмыс жағдайларына толық сәйкес келеді. Олар 

құрылымдық жағынан қарапайым, металл сыйымдылығы төмен (поршеньге қарағанда 4-

6 есе жеңіл, бірдей параметрлері бар), сенімді және үнемді. 

Соңғы жылдары отандық және шетелдік мұнай өнеркәсібінде ұңғымаларды 

бұрғылау және күрделі жөндеу кезінде тау жыныстарын бұзатын құралдарды жүргізу 

үшін гидроқозғалтқыш ретінде пайдаланылатын көп кіретін бір бұрандалы 

гидравликалық машиналар, сондай-ақ мұнай өндіруге арналған сорғылар кеңінен 

қолданылуда. 

Мұнай ұңғымаларын сораптық пайдалану әртүрлі жағдайлармен және режимдік 

параметрлермен сипатталады. Атап айтқанда, өндірілген резервуарда еріген және бос 

газдың едәуір мөлшері болуы мүмкін. Бұрандалы ұңғымалық қондырғыларды пайдалану 

кезінде рвх сорғысын қабылдаудағы бос газдың көлемдік құрамы 50% немесе одан да 

көпке жетуі мүмкін. Осыған байланысты, бұрандалы сорғыларды жобалау процесінде 

гидромашинаның орналасуын таңдағанда, жұмыс органдарының геометриясы мен 

материалдарын оңтайландыру кезінде сорылатын өнімнің физикалық қасиеттерін ескеру 

және берілген жұмыс жағдайларында сорғылардың сипаттамаларын болжау қажет. 

Қазіргі заманғы газ сұйықтығы технологияларында бір бұрандалы 

гидромашиналарды қолдану тиімділігін айқындайтын бірінші кезектегі міндет 

(аэрацияланған сұйықтықта бұрғылау, жоғары газ құрамы бар ұңғымаларды пайдалану, 

газ сұйықтығы қоспасын (ГЖС) құбыр жүйесі бойынша мультифазалы айдау және т.б.) 

еркін газдың олардың сипаттамаларына әсерін зерттеу болып табылады.  

Сонымен бірге, газ-сұйық технологиялар (ГЖТ) мұнай өндіруде кеңінен 

қолданылады. ГЖТ бұрғылау кезінде ұңғыма-қабат жүйесіндегі дифференциалды 

қысымды реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді, бұл өнімді және сіңіргіш аралықтарды 

ашу кезінде артықшылықтарды алдын ала анықтайды. Мұнай өндіруде ГЖТ құрамында 

газ бар ұңғымаларды пайдалану кезінде, өндіруші ұңғымалардың өнімдерін мұнайды 

дайындау пункттеріне дейін айдау кезінде, сығымдау сорғысының кіреберісіндегі газды 

алдын-ала ажыратпай қолданылады. 
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ГЖТ -да көлемді және динамикалық гидравликалық машиналардың әртүрлі 

түрлері қолданылады. 

Жер үсті көп фазалы сорғылар ретінде ең көп тарағаны - металл жұмыс органдары 

бар екі және үш бұрандалы сорғылар, сондай-ақ үдеткіш саптамалары бар поршеньді 

сорғылар. Ұңғымалық сорғылар мен кенжарлық гидроқозғалтқыштар арасында Газ-

сұйық қоспада (ГЖС) жұмыс істеуге неғұрлым бейімделген бір винтті гидромашиналар 

болып табылады, олардың жұмыс органдарында металл бұранда және созылғыш төсемі 

бар құрсау бар. 

Бір уақытта-екі қабаттан бөлек мұнай өндіру үшін ұңғыма сорғысын орнату, оның 

ішінде әр түрлі диаметрлі поршеньді қос штангалы сорғы, жоғарғы сорғының бүйірлік 

сору клапаны, жоғарғы поршень каналдары бар көлденең және тік, жоғарғы және төменгі 

плунжерлерді қосатын қуыс өзек, төменгі сорғының сору және айдау клапандары, ол 

арқылы өтетін төменгі құбырмен пакет, Сорғы мен пакердің арасындағы құбырдағы 

телескопиялық коннектор, поршень мен түтік бар құбырдағы қосымша цилиндр шағын 

диаметрлі, төменгі саптамада шоғырланған поршеньдің қосымша цилиндрінің төменгі 

бөлігінде төменгі қабаттағы сұйықтықтың сорғыны қабылдауға шығатын бүйірлік 

арналары бар, ал қосымша цилиндрдің төменгі ұшы саңылауы бар көлденең секіргішпен 

жабылған, ал көлденең секіргіштің үстіндегі бүйір арналардың биіктігі поршень 

биіктігінен аспайды. 
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МҰНАЙ КЕН ОРЫНДАРЫНДА КҮКІРТ ҚАЛДЫҚТАРЫН ЗАМАНАУИ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРМЕН ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУ 

 

ИБАТАЕВ ДИАС 

Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Қазақстан, Ақтөбе 

 

Аңдатпа. Қызметі мұнай өнімдерін пайдаланумен байланысты кәсіпорындар 

оларды залалсыздандыру жөнінде шаралар қолдануға міндетті. Бұл талапты елемеу 

қоршаған ортаның ластануы мен технологиялық апаттардың себебі ғана емес, сонымен 

қатар бақылаушы органдардың айыппұлдары болып табылады. Сондықтан мұнайы бар 

қалдықтарды сауатты залалсыздандыру экономикалық қызмет субъектісінің қаржылық 

шығындарының алдын алуға мүмкіндік береді. Экология мен халықтың денсаулығына 

қауіп мұнай өндіру процесінің басынан бастап пайда болады. Өндірілген шикізатты, 

мұнай өңдеу өнеркәсібінің өнімдерін тасымалдау, тасымалдау апаттары, мұнай 

қалдықтары және басқа факторлар топырақтың, судың ластануына әкеледі. 

Түйін сөздер: кен орны, мұнай өндіру, суасты жабдықтары, фракциялық құрам. 

Жер қойнауын кең ауқымды пайдалану және мұнай өңдеу көлемінің ұлғаюы 

мұнайды барлау мен өндіру кезеңінен бастап мұнай өнімдерін пайдалануға дейінгі 

қоршаған ортаның ластану қаупінің жоғарылауымен бірге жүреді. Қоршаған ортаның 

ластануы Ұңғымаларды бұрғылау және оларды пайдалануға дайындау процестерін 

жүзеге асыру кезінде орын алады. Ұңғымаларды бұрғылау жыныстардың дисперсті 

бұзылуымен, бұрғылау шламының пайда болуымен және оны жуу сұйықтығымен алып 

тастаумен бірге жүреді. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде пайда болатын технологиялық 

қалдықтардың негізгі түрлері бұрғылау сарқынды сулары, атап айтқанда пайдаланылған 

бұрғылау ерітіндісі, бұрғылау шламы, сондай – ақ майланған топырақ, металл 

сынықтары, қатты тұрмыстық қалдықтар, пайдаланылған бөшкелер, ыдыстар және т.б. 

бұдан басқа, мұнай, газ және конденсаттың өндіру және пайдалану ұңғымаларында 

мұнай шламдары, парафинді тығын және пайдаланылған майлар түзіледі; Мұнай және 

газды құбыр арқылы тасымалдау объектілерінде-мұнай шламдары, Кристалл гидратты 

тығын, пайдаланылған май сүзгілері және қатты сүзу материалдары. Мұнай өнімдерін 

сақтау және қайта өңдеу объектілерінде негізгі қалдықтар мұнай шламдары, қышқыл 

гудрон, пайдаланылған катализаторлар, адсорбенттер, майларды регенерациялау 

шламдары, технологиялық жабдықты тазарту өнімдері, ыдыстарды тазарту өнімдері, 

пайдаланылған газдарды кептіргіштер және молекулалық електер болып табылады. 

Құрамында мұнайы бар қалдықтардың едәуір мөлшерінің пайда болуы 

кәсіпорындардың аумағын олардың қоймаларына иеліктен шығару, қалдықтарды сақтау 

және ластаушы заттардың шығарындылары үшін экологиялық төлемдерді ұлғайту 

қажеттілігі есебінен мұнай-газ саласы кәсіпорындарының экономикалық тиімділігін 

төмендетеді [1]. 

Бұрғылау ерітінділеріндегі ең үлкен көші-қон қабілеті-тұзды су мен су-мұнай 

эмульсиясы. Кен орындарының аумағында топырақ, жер үсті және жер асты сулары 

мұнай өнімдерімен және мұнай кәсіпшілігі сарқынды суларымен ластанады, осының 

нәтижесінде топырақта қарашірік күйі, қышқылдық-негіздік тепе-теңдік, 

ферментативтік белсенділік, элементтердің құрамы мен нысандары өзгереді. 

Мұнай мен мұнай өнімдері төгілген жағдайда топырақ пен өсімдік жамылғысының 

фитомассасының биологиялық өнімділігінің төмендеуіне әсер етеді. Мұнайдың 12 л/м3 

мөлшерінде төгілуі кезінде өсімдіктердің жер үсті бөлігінің фитомассасы 3 жылдан кейін 

74% – ға, ал 25 л/м3 төгілуі кезінде бір жылда 90% - ға азаяды. Солтүстік жағдайлар үшін 

өсімдік жамылғысының өзін-өзі емдеу кезеңі 10 жылдан 15 жылға дейін, Оңтүстік үшін 

ол әлдеқайда аз [2]. 
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Мұнай қалдықтарының ішінде минералды бөлшектер (50-75%), шикі мұнай (20-

40%) және су (5-10%) бар мұнай шламдары ерекше назар аударуға тұрарлық. Мұнай 

шламдары мұнай өңдеу кезінде де көп мөлшерде түзіледі. Бұл мұнай шламдарының 

құрамы негізінен органикалық бөліктен (мұнай өнімдері, қоспалар және беттік-белсенді 

заттар), минералды бөліктен (кальций, магний карбонаттары, кальций, алюминий, темір 

гидроксидтері, компоненттердің келесі көлемдік қатынасында ( % ), сәйкесінше 

2,4:1,6:2,0) тұрады. 

Кен орындарын пайдалану кезінде қоршаған орта объектілері үшін атмосфераға 

көмірсутектердің шығарындылары және сарқынды сулардың төгінділері үлкен қауіп 

төндіреді. Алауларда жыл сайын шамамен 7 млрд.м3 мұнай газы жағылады, бұл барлық 

алынатын көлемнің 20% - ынан аспайды. Мұнай газдарын ескере отырып, өндіру кезінде 

шикі мұнайдың шамамен 3,5% - ы жоғалады. 

Қазіргі уақытта ілеспе мұнай газдарының 70% - дан астамы кәдеге жаратылады, ал 

қалған бөлігі алауларда жағылады. Мұнай ілеспе газы негізінен метан, азот, оттегі және 

көмірқышқыл газынан тұрады. Жану кезінде қоршаған орта жылумен ластанған, бұл 

тропосфераның беткі қабатында парниктік әсердің пайда болуына ықпал етеді. 

Каспий кен орындарын игеру кезінде ластаушы заттардың негізгі бөлігі өндірістік 

объектілердің аумағында кәсіпшілік жабдықтың мынадай тораптарынан суға түседі: 

• мұнай төгілуі көбінесе сағалық арматураның герметикалығының бұзылуынан, 
сондай-ақ жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде болатын ұңғыма сағалары мен ұңғыма 

жанындағы учаскелер; 

• өлшеуіштер толып кеткен кезде, оларды кірден және парафиннен тазарту 

процестерінде мұнайдың ағуы мен төгілуі мүмкін топтық және жеке құрама 

қондырғылардың өлшеуіштері мен соқпақтары; 

• мұнай төгілуі көбінесе резервуарлардан Ағынды суларды ағызу, резервуарлардың 
жоғарғы жағы арқылы мұнай құю кезінде болатын префабрикалық учаскелік және 

кәсіптік резервуарлық парктер. 

Соңғы уақытта Солтүстік Каспийде мұнай өнімдерімен ластану проблемасы өте 

өткір, өйткені оның акваториясында мұнай өндіру кешенінің жүйелері мен 

жабдықтарының жетілмегендігінен, сондай-ақ шикі мұнай мен мұнай өнімдерін 

танкерлермен тасымалдау көлемінің ұлғаюынан мұнай дақтарының үлкен массасының 

жүйелі түрде жиналуы байқалады. Мұнайдың едәуір мөлшері кемелер, әсіресе мұнай 

құю кемелері апатқа ұшыраған кезде теңізге түседі. Сарқынды сулар 

қалыптастырылатын Мұнай кәсіпшілігі мен мұнай өңдеудің негізгі объектілері мұнайды 

кешенді дайындау қондырғылары және тұзсыздандыру, деэмульсациялау, 

тұрақтандыру, сусыздандыру, ректификациялау, кокстеу және т.б. процестерін іске 

асыратын оны бастапқы және терең өңдеудің әртүрлі қондырғылары, сондай-ақ мұнай 

консервілеу парктері болып табылады [3-4]. 

Қазақстан мұнайы құрамында күкірт бар қосылыстарға өте бай, осыған байланысты 

Каспийдің экожүйелері күкіртсутегімен, меркаптандармен ластанады. Каспий қайраңы 

аймағындағы ең үлкен қауіп-құрамында аминдер, күкіртсутек қышқылы және басқа 

заттар бар газдарды күкіртсіздендіру мен кептірудің қатты ластанған ағындылары. 

Теңіз мұнайы өзінің жоғары сапасының арқасында әлемдік нарықта үлкен 

сұранысқа ие. Ол бензинге, дизель отынына және басқа да өнімдерге оңай өңделеді. 

Жалпы республикалық ауқымда мұнай көлемінің 33% - дан астамын өндіретін және 

экспорттайтын ТШО бүкіл Қазақстан экономикасының дамуына елеулі үлес қосады [4]. 

Шикі мұнай мен газды күкіртсутектен тазарту процесінде ілеспе өнім – қарапайым 

күкірт алынады, ол сонымен қатар әлемдік нарықта сұранысқа ие құнды шикізат өнімі 

болып табылады. 

Теңіз күкірті әлемдегі ең жоғары тазалық дәрежесіне ие - 99,99%, бәсекеге қабілетті 

өнім болып табылады. Соңғы уақытта ТШО күкірттің барлық ассортиментін өткізеді: 

темір жол цистерналарында тасымалданатын сұйық, түйіршіктелген және 



113 

 

қабыршықтанған, пластикалық қаптарда тасымалданатын, кесек (уатылған), оны 

тасымалдау жарылыс қаупі бар күкірт тозаңының пайда болуын болдырмайтын 

технология бойынша арнайы темір жол вагондарында жүзеге асырылады. 

Газдарды күкірт диоксидінен тазарту да маңызды міндет болып табылады. Біздің 

елімізде атмосфераға тек күкіртті газ түрінде шығарылатын күкірттің жалпы мөлшері 

жылына шамамен 16 млн. т құрайды, яғни күкірттің осы мөлшерінен 40 млн. тоннаға 

дейін күкірт қышқылын өндіруге болар еді. Жоғарыда аталған заттардан басқа, жыл 

сайын атмосфераға зауыттық құбырлар мен энергетикалық қондырғылардан бірнеше 

миллиард текше метр көмірқышқыл газы шығарылады. Ақылға қонымды тәсілмен бұл 

газды тиімді көмір тыңайтқыштарын алу үшін пайдалануға болады. 

Әдеби және өндірістік деректерді талдаудан көрініп тұрғандай, болашақта әлемнің 

көптеген елдерінде халық шаруашылығының әртүрлі салаларының қарапайым күкіртке 

деген қажеттілігінің күрт өсуі болжанады. Мысалы, АҚШ-та жыл сайын күкірті бар 

өнімнің 30 мыңнан астам атауын өндіру үшін 12 млн.т астам күкірт тұтынылады [3-6]. 

Осылайша, әдеби және өндірістік деректерді талдау негізінде жинақталған 

қалдықтардың көлемін азайту, сондай-ақ оларды өңдеу мен кәдеге жаратудың 

прогрессивті технологияларын енгізу арқылы қалдықтардың пайда болуын азайту 

мүмкіндігі көрсетілген. 

Қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру және кәдеге жарату жөніндегі 

қызметті дұрыс ұйымдастыру үшін қалдықтардың құрамын, мөлшері мен қасиеттерін, 

сондай-ақ олардың өзгеруіне әсер ететін факторларды ескеру қажет. Мұнай шламын 

өңдеу әдісін таңдау олардың фазалық құрамына байланысты: құрамындағы мұнай 

өнімдерінің, судың және механикалық қоспалардың мөлшері. Өңдеу әдістері бойынша 

барлық белгілі технологияларды келесі топтарға бөлуге болады: 

- термиялық-ашық қоймаларда, әртүрлі типтегі пештерде жағу, битуминозды 

қалдықтар алу [1-4]; 

- механикалық-мұнай шламдарын гравитациялық тұндыру, орталықтан тепкіш 

өрісте сүзу арқылы араластыру және физикалық бөлу [6]; 

- химиялық — еріткіштердің көмегімен экстрагирлеу, қоспаларды қолданумен 

қатаю, сөндірілмеген әк немесе басқа материалдар негізінде гидрофобты реагенттермен 

өңдеу ; 

- физика-химиялық-физикалық-химиялық қасиеттерін өзгертетін арнайы 

іріктелген реагенттерді қолдану, кейіннен арнайы жабдықта өңдеу [5]; 

- биологиялық-микробиологиялық ыдырау топырақта тікелей сақтау орындарында, 

биотермиялық ыдырау арнайы көмірсутекті қышқылдандыратын бактерияларды 

қолдана отырып жасалады. 

Шламдардың ластаушы қасиеттерін, сондай-ақ олардың табиғи орта объектілеріне 

зиянды әсерін жою және бейтараптандыру бағыттарын анықтайтын шешуші фактор 

құрамы мен физика-химиялық қасиеттері болып табылады. Өңдеу әдісін таңдау 

шламның сапасына және ондағы мұнай өнімдері мен механикалық қоспалардың 

құрамына байланысты. Құрамында мұнайы бар қалдықтарды шартты түрде кәдеге 

жаратылғанға бөлуге болады, олар регенерациядан кейін өндірісте пайдаланылуы 

мүмкін және физикалық-механикалық қасиеттеріне байланысты залалсыздандырылуы 

тиіс. Кейбір деректер бойынша құрамында мұнайы бар кәдеге жаратылмайтын 

қалдықтарға сыйымдылықтарды, резервуарларды, кондесат құбырларының учаскелерін 

тазалау кезінде пайда болатын мұнай шламдары, сарқынды суларды реагентті тазарту 

шламдары, сондай-ақ сыланған құм немесе топырақ және т. б. жатады. 
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ЖОҒАРЫ ДЕБИТТІ ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ГАЗЛИФТІЛІ ПАЙДАЛАНУ ЖОБАСЫ 
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АЛМАТОВА БАЯН ГАЗИЗОВНА, т.ғ.к., доцент    

Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

Қазақстан, Ақтөбе 

Аңдатпа. Ағынды операцияның логикалық жалғасы газлифт операциясы болып 

табылады, онда сұйықтықты көтеру үшін жетіспейтін газ мөлшері жер бетінен ұңғымаға 

айдалады. Газ факторымен сипатталатын түсетін қабат энергиясы жер бетінен ұңғымаға 

айдалған газдың энергиясымен толықтырылса, жасанды ағын пайда болады, ол газлифт 

деп аталады, ал жұмыс әдісі – газлифтілі әдіс болып табылады. Газлифттің қолданылу 

саласына түбі жоғары қысымы бар жоғары жылдамдықты ұңғымалар, жоғары газ 

факторы және қаныққан қысымнан төмен түптік қысымы бар ұңғымалар, құм (өнімде 

құм бар) ұңғымалар, сондай-ақ жету қиын жағдайларда жұмыс істейтін ұңғымалар (үшін 

мысалы, су тасқыны, су тасқыны, батпақтар және т.б.). Газлифт жоғары техникалық-

экономикалық тиімділігімен, ұңғымаларда механизмдер мен үйкеліс бөлшектерінің 

жоқтығымен, ұңғымаларды күтіп ұстау және пайдалануды реттеудің 

қарапайымдылығымен сипатталады. 

Түйін сөздер: газлифт, қабат қысымы, жоғарғы дебиттілік 

Газлифттік өндіріс – артық қысымдағы газдың энергиясы есебінен мұнай мен қабат 

суларын өндіру үшін қолданылатын ұңғымадан сұйықтықты көтеру әдісі. Жұмыс агенті 

ретінде компрессормен (компрессорлы газлифт) немесе ауамен (ауа көтергіш) сығылған 

ілеспе газ, сондай-ақ табиғи қысымдағы табиғи газ (компрессорлы емес газлифт) 

қолданылады. Бұған бір ұңғымамен енген өнімді қабаттағы газды пайдалану кіреді 

(ұңғылық компрессорлы емес газлифт). 

Газлифттің міндеті - сұйықтықты газдандыру. Бұл кезде газды сұйық қоспаның 

тығыздығы (демек, оның ұңғымадағы колоннасының қысымы) газ мөлшерінің 

жоғарылауымен төмендейді, ал ұңғыманың түпкі қысымы төмендейді. Өнімдердің түсуі 

газды тұтынуға байланысты. 
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Газлифті сорғылардың жұмысын айтарлықтай қиындатқан факторлар болған кезде 

қолданылады: 

– жоғары газ мөлшері немесе сұйықтық температурасы; 

- құмның болуы 

- парафин мен тұздардың шөгінділері; 

– сонымен қатар кластерлік және бағыттамалы ұңғымаларда өндіру. Газ көтеру 

тиімділігі тұтқырлыққа, қоспа жылдамдығына, ұңғыма сағасына және қысымына 

байланысты болады. 

Газлифттік ұңғыма – сұйықтықты қажетті газсыздандыру үшін газы жетіспейтін 

фонтанды ұңғыма. 

бетінен арнайы арна арқылы беріледі (1-сурет). Жер бетінен газ құбырлар тізбегі 1 

арқылы төменге 2 беріледі, онда ол сұйықтықпен араласып, газ сұйықтығын құрайды, ол 

көтеру құбырлары 3 арқылы жер бетіне көтеріледі. 

Айдалған газ қабат сұйықтығынан бөлінетін газға қосылады, нәтижесінде ұңғыма 

түбіндегі бар қысым сұйықтықты бетіне көтеру үшін жеткілікті болатын осындай 

тығыздықтағы ГСЛ түзіледі. 

 

 
Сурет 1- Газлифтінің принципиалды сұлбасы 

 

Кен орнының игерілуіне қарай ұңғымалардың жұмыс жағдайы нашарлайды: а) 

өндіру су астында қалады – сұйық колоннасының гидростатикалық қысымы 

жоғарылайды, тұтқырлығы жоғары эмульсия түзіледі, ұңғыма оқпанындағы және дебит 

желісіндегі үйкеліс әсерінен қысым жоғалтулары артады; б) қабат қысымын қолдаудың 

қолданбалы немесе жеткіліксіз тиімділігі жағдайында қабат қысымының төмендеуі 

мүмкін. Және бұл ағынды жағдайдың бұзылуына әкеледі. Қолдану ағу мерзімін белгілі 

бір су кесу пайда болғанға дейін ұзартады және қабаттың жоғары гидравликалық 

өткізгіштігімен, кейде тіпті 100% су кесуімен. 

Тәжірибе көрсеткендей, сорғы қондырғысының поршеньдік соққысының 

ұзындығының артуымен сорғының берілуі артады, оны толтыру коэффициенті артады 

және қондырғының энергетикалық сипаттамалары жақсарады. 

 Тербелетін машинаның негізі ретінде алынған топсалы төрт буынның 

кинематикалық схемасын талдау тепе-теңдік жетегінің инсульт ұзындығы артқан кезде 



116 

 

оның өлшемдері, массасы және беріліс білігіндегі момент жоғарылайтындығын 

көрсетеді. 

Сондықтан тепе-теңдік терең сорғы қондырғыларының дизайны тербелетін 

машиналардың өлшемдері мен металл сыйымдылығының күрт өсуіне әкеледі, бұл мұнай 

өнеркәсібінде ғылыми-техникалық прогресті одан әрі дамыту тұрғысынан қолайсыз. 

Зерттеулер көрсеткендей, ШСНУ жұмысының негізгі көрсеткіштері (толтыру 

коэффициенті, штангалардың қызмет ету мерзімі және тікелей сорғы, жөндеу кезеңі) 

сорғы плунжерінің инсульт ұзындығының жоғарылауымен жақсарады. Сондықтан 

ұңғымаларды пайдалануға арналған жаңа жабдықты жасаушылар қалыпты техникалық 

және технологиялық жағдайларда да, қалыпты емес қасиеттері бар мұнай өндіруде де 

тиімді жұмыс істей алатын сорғы механизмдерін құру міндетіне ие. Қалыпты емес 

қасиеттері бар мұнайларға шартты түрде жоғары тұтқыр және жоғары газдалған 

ұңғымалық сұйықтықтар жатады. 

Газдалған майды тиімді айдау тұрғысынан ең қарапайым және перспективалы-

икемді тарту элементі бар ұзын сорғы қондырғылары. Мұндай қондырғыларды терең 

ұңғымалардан сұйықтықтың үлкен көлемін сорып алу үшін, әсіресе жоғары газдалған 

мұнай өндіру кезінде пайдалану қажеттілігі айқын байқалады. 

Осыған байланысты сұйықтықты күндізгі бетке көтерудің жаңа тәсілдері бойынша 

жұмыс өзекті болып көрінеді. Перспективалы бағыттардың бірі-таспалы механизмі бар 

ұзын сорғы қондырғыларын, өздігінен тығыздалған плунжерлер мен сорғы-

компрессорлық құбырлардан жұмыс цилиндрін пайдалану. 

Қондырғының жұмыс принципі-жердегі жетек таспаны барабанға орап, оны 

ұңғымаға белгілі бір жылдамдықпен және плунжердің қозғалу аралығымен орайды. 

Плунжермен таспаның өзара қозғалысы және клапандардың жұмысы сұйықтықтың 

бетіне көтерілуін қамтамасыз етеді. Плунжердің жоғары және төмен қозғалысы жетек 

қозғалтқышын бұру арқылы жүзеге асырылады. 

 

 
Сурет 2- Ұңғыманы іске қосу кезінде айдау агенті қысымының уақыт 

бойынша өзгеру графигі 

 

Көтергіш құбырлардың аяқшасының сақиналы кеңістігінде сұйықтық деңгейіне 

жету кезінде айдалатын газдың қысымы максималды болады. Бұл қысым іске қосу деп 

аталады – Pпус Газ-сұйық қоспаның ағуы басталса, көтергіш құбырлардың аяқ киіміне 

қысым төмендейді. Газлифттік ұңғыманың стационарлық күйіндегі айдалатын газдың 

орташа қысымы жұмыс Рр  деп аталады. 

Осылайша, газлифттік ұңғымаларды іске қосу газды тарату пунктінен (ГТП) немесе 

жылжымалы компрессорлардан сығу арқылы жүзеге асырылады. Қазіргі заманғы 
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газлифт қондырғыларында іске қосу қысымын төмендету үшін лифт секцияларын іске 

қосу газлифті клапандары арқылы дәйекті газдандыру қолданылады. 
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Аңдатпа. Мұнай кен орындарының көпшілігі мыңдаған шаршы километрді алып 

жатыр, ал кейбіреулері қиын жергілікті жағдайларда (жылу, мәңгі тоң, шөл, терең сулар) 

немесе қалпына келтіру қиын қорларға ие. Осы факторларға және технологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты басқа да бірқатар проблемаларға байланысты 

мұнай кен орындарын игеруде қиындықтар туындауда (мұнай мен газға сұраныстың 

тұрақты өсуімен). Сондықтан, мұнай компанияларына жоғары өнімділік пен 

қауіпсіздікті қамтамасыз ететін және бүкіл кеніште мұнай-газ бизнесінде қолданылатын 

көптеген құрылғыларды басқаратын жоғары сенімді цифрланған инфрақұрылым 

бұрынғыдан да қажет. Сондықтан да соңғы жылдары дүние жүзіндегі мұнай 

компаниялары өздерінің мұнай кен орындарын «ақылды» технологияларды қолдану 

арқылы көбірек басқаруда. Олар мұнай кәсіпшіліктерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мен еңбек өнімділігін, сондай-ақ экономикалық тиімділікті арттырудың қуатты құралы 

екенін дәлелдеді. Қолданылатын технологиялар мұнай кен орнын неғұрлым толық және 

тиімді игеруге ықпал ететін озық аналитикамен байланысты өндірістік деректерді 
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жылдам алу арқылы жұмыс процесінің барлық кезеңдерін жетілдіруді қамтиды. 

«Интеллектуалды» технологияларды енгізу тәжірибесі бар ол қазірдің өзінде жоғары 

тиімділік пен өте сенімді нәтижелер көрсетуде (мұнай өндіру процестерінің өзіне 

қатысты да, жеке операциялардың өзіндік құнын төмендетуге қатысты да). 

Түйін сөздер: Интеллектуалды технология, цифрлық инфрақұрылым, цифрлық 

индустрия 

Соңғы жылдары мұнай-газ саласындағы цифрлық революция мамандандырылған 

БАҚ, сала сарапшылары үшін негізгі талқылау тақырыбына дерлік және ауқымды 

форумдар өткізу мүмкіндігіне айналды. Өйткені, компьютерлік технологияны қолдану, 

мысалы, резервуарларды модельдеу сияқты мәселені шешу үшін сонау өткен ғасырдың 

60-жылдарында басталды, ал 1970 жылдардың басында далалық деректерді өңдеу үшін 

үлкен жұмыс станцияларын пайдалану мүмкін болды. өндірісті 1%-ға арттыру. 1990 

жылдары компьютерлік 3D сейсмикалық модельдерді құруды игеріп, өнеркәсіп жаңа кен 

орындарын іздеуге кететін шығындарды орта есеппен 40%-ға қысқартты, нәтижесінде 

дәлелденген қорлар 2,5 есеге өсті. 

Енді жаһандық мұнай-газ өнеркәсібі, әрқашан соңғы техникалық жетістіктерді 

алғашқылардың бірі болып пайдаланып, цифрлық трансформация туын көтерді. 

Қазақстан мұнай өнеркәсібі үшін бұл, бәлкім, революция, өйткені жаһандық 

компьютерлендіру кезінде, яғни 20-шы ғасырдың соңғы екі онжылдығында отандық 

өнеркәсіптің серпілістерге уақыты болмады - ол жай ғана аман қалуға тырысты. және 

шетелдік цифрлық әзірлемелерді мүмкіндігінше пайдаланды. Сондықтан отандық 

мұнай-газ саласының цифрлық трансформация тенденциялары дүниежүзілік 

тенденцияларға толығымен дерлік сәйкес келеді. 

Интеллектуалды инженерлік технологиялар (SET) – жасанды интеллектке 

негізделген технологиялар [3]. Бұл бағыттың көрнекті өкілдері роботтар, дрондар болып 

табылады. Олар көптеген операцияларды орындап, жинақталған мәліметтерді одан әрі 

өңдеу үшін ортақ ақпараттық жүйеге беруге қабілетті. Мысалы, «Газпром Нефть» 

компаниясында ұшқышсыз ұшақтар бірнеше жылдан бері әртүрлі мақсаттарда белсенді 

түрде қолданылып келеді [4]. Мұнай өнеркәсібінде ұшқышсыз ұшатын аппараттарды 

қолданудың негізгі бағыттары: жаңа бұрғылау алаңдарын анықтауға арналған барлау 

геофизикасы, объектілердің жағдайын бақылау, мұнай кәсіпшілігі қызметтері және 

күрделі нысандар құрылысы, жүктерді жеткізу, құбырларды бақылау. 

Мұнай-газ саласында цифрлық технологияларды енгізу бүгінде біркелкі емес. 

Жалпы, ол қаржы, бөлшек сауда, медицина және басқа салалар сияқты басқа салалардан 

төмен. Бұл артта қалу ірі мұнай-газ жобаларының жаңа технологияларды толық 

меңгеруіне ұзақ уақыт кететіндігімен түсіндіріледі. Мұнай-газ саласының қазіргі 

жағдайы оның келешегі мен цифрлық трансформацияға дайындығын анықтайды. 

Цифрландыру – кереғар жаңалық: ол бір уақытта компанияның негізгі өнімділік 

көрсеткіштерін жақсарту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады және оны хакерлердің қауіп-

қатеріне ұшыратады. 

Жалпы, мұнай өндірісінде  «интеллектуалды» технологияларды пайдалану кезінде 

келесі элементтерді қамту қажет [5]: 

• басқару циклдері (операциялық және тұрақтыдан стратегиялық және жағдайлық 

бақылауға дейін); 

• басқару салалары (қаржылық, еңбек, өндірістік және материалдық-техникалық 

ресурстар, сонымен қатар тұтынушылар, жеткізушілер және т.б.); 

• кәсіпорынның бизнес-процестері (негізгі, қосалқы, басқарушылық, 

инвестициялық және т.б.); 
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• корпоративтік басқару жүйесінің функционалдық ішкі жүйелері; 

• басқару деңгейлері (корпорациялар, еншілес компаниялар, құрылымдық 

бөлімшелер); 

Бұл технологиялардың барлығы мұнай өндіру, тасымалдау және өңдеу процесін 

«интеллектуалдандыруды» қамтамасыз етеді. Сондықтан мұндай инновациялық 

технологияларды қарастырғанда латын тілінен аударғанда «intelligence» «білім, түсіну 

немесе парасат» дегенді білдіретінін ескеру қажет. Кез келген күрделі жүйеде, мейлі ол 

биологиялық (адамдық) немесе тіпті инженерлік (ұңғыма, мұнай кәсіпшілігі, мұнай 

құбырлары және т. әртүрлі және үнемі өзгеріп отыратын жағдайларға немесе қоршаған 

орта әсерлерінің көріністеріне [6]. Мұнай өнеркәсібі кәсіпорындарында 

«интеллектуалды» деп аталатын технологияларды енгізу қажеттілігі осыдан туындады. 

Олар ең алдымен өсіп келе жатқан ұңғыма қорының өнімділігін арттыру, пайдалану 

шығындарын азайту, сонымен қатар өндірісті жеделдету және оның көлемін ұлғайту 

үшін қажет [3]. 

Бұл ретте мұнай кәсіпшілігіндегі «ақылды» технология деп мұнай және газ өндіру 

операцияларын автоматты басқару жүйесі түсініледі, ол интегралды кен орны үлгісін, 

сондай-ақ өндірісті тиімді басқару модельдерін үздіксіз оңтайландыруды қамтамасыз 

етеді [7]. 

 

 

Сурет 1-  Теңіздегі мұнай өндіруді «цифрландырудың» негізгі элементтері 

 

Ең перспективті «интеллектуалды» мұнай-газ технологиялары бұрғылауға, 

бақылауға және техникалық қызмет көрсетуге, төмен температурада өңдеуге арналған 

робототехника болып табылады. (1-сурет) 

Мұнай «ақылды» технологиялардың әсері: 

бұрғылау 

робототехникасы 
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тепкіш 

сораптың 
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кабеліағынды 

басқару 

технологиясы 
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Өндіріс деректерін нақты уақыт режимінде пайдалану мұнай-газ «цифрлық» 

компанияларына келесі мақсаттарға жетуге мүмкіндік береді [22]: 

• кәсіпорынның шикізат базасын кеңейту; 

• өндіру қарқыны мен мұнай өндіру көлемінің артуы; 

• апаттардың барлық түрлерінің санын азайту (соның ішінде ағып кетулер мен 

босатулар); 

• кәсіпорындардың өнімділігін және персонал қауіпсіздігін арттыру; 

• өндіріс саласындағы операциялық қызметті жетілдіру; 

мұнай мен газды тасымалдау және өңдеу, сондай-ақ әртүрлі бұрғылау және мұнай 

өңдеу зауыттарында (стационарлық және кен орындарында). 

• жылдық экономикалық тиімділік; 

• пайданың өсуі; 

Сонымен бірге, «ақылды» технологияларды кеңінен енгізу сараптамалық 

ұйымдардың бағалауы бойынша әлемдік мұнай өндіруді 30-дан 50%-ға дейін 

арттыратынын атап өткен жөн [19]. Осылайша, SaudiAramco мұнай компаниясының 

мәліметі бойынша, игерудің соңғы кезеңдерінде мұнай кен орындарына қабаттық 

нанороботтарды енгізу ғана мұнай беру коэффициентін 60-70%-ға дейін арттырады. 

 

 

 

Сурет 2 -  «Интеллектуалды» технологияларды енгізуден алынған қорлардың 

әлем аймақтары бойынша өсуі (дерек көзі HIS Inc.) 

Түбегейлі өзгеретін энергетикалық ландшафтта бәсекеге қабілетті болып қалу үшін 

жоғары мұнай секторы шығындарды азайтып, тиімділікті арттыруы керек. Мұнай 

өнеркәсібі ұсыныс пен баға дағдарысын бірнеше рет бастан өткерді, ең соңғы құлдырау 

2014-15 жылдары және 2020 жылғы наурыздағы оқиғалардан кейін орын алған мұндай 

сұраныстар бізге таныс. Бірақ бұл жолы, көптеген сарапшылардың пікірінше, бәрі 

басқаша болады. 

Шынында да, капиталды шектеу күшейтілді, жинақ резервтері және жеткізілім 

тізбегіндегі соған байланысты ақша ағындары қысқарды; жаңа операциялық және 

фискалдық шектеулер пайда болды; мұнай-газ операцияларынан шығатын парниктік 

газдар (ПГ) шығарындыларына көңіл бөлу. Осы көптеген шектеулерді тиімді басқару 

мұнай-газ активтерін игеру мен пайдалануға түбегейлі жаңа көзқарастарды талап етеді. 

Ал сарапшылар бұл күш-жігердің негізінде жаңа технологиялар мен инновацияның 

кеңірек формаларын көреді. 
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2014 және 2016 жылдар аралығында сала дәстүрлі емес және терең су сияқты негізгі 

ресурстар кластарындағы бірлік шығындарын 35-40%-ға әсерлі түрде қысқартты. 

Сонымен қатар, мамандар саланың қазіргі даму кезеңінде мұндай жетістіктерді 

жаңғырта алмайтынын атап өтті. IHS Markit [10] талдауы көрсеткендей, бұл 

шығындарды азайтудың шамамен үштен екісіне қызмет көрсетуші компаниялар мен 

жеткізуші компаниялардан және кейбір негізгі шығындар сегменттерінде (мысалы, 

теңіздегі бұрғылау қондырғылары мен орнату кемелері, жабдықтар мен болат) 20-30%-

ға төмендеу болды. (Тағы үштен бір бөлігі негізінен ұңғымалар мен объектілердің 

жобаларын стандарттау және жеңілдету арқылы жүзеге асырылды.) Құнды азайтудың 

бұл көздерін қайтадан пайдалану өте қиын болады; шынында да, IHS Markit талдауы 

бүгінгі нарық жағдайында негізгі сервистік компаниялар мен жеткізушілер бағаның 

бірнеше пайыздық қосымша төмендеуін ғана ұстай алатынын көрсетеді. 

Төртінші өнеркәсіптік («цифрлық») революцияның негізі – экономиканы 

цифрландыру процестері тұтас салаларда түбегейлі өзгерістерге әкеледі. 

Осылайша, интернет-телефонияның, жедел хабаршылардың әртүрлі түрлерінің, 

сондай-ақ виртуалды операторлардың таралуына байланысты телекоммуникациялық 

компаниялар өздерінің бизнес-модельдерін құрудың қолданбалы принциптерін толық 

реформалауды бастады. Ал ұшқышсыз және электронды көліктердің пайда болуымен, 

сондай-ақ бірқатар автокөліктерді бөлісу қызметтері көлік саласының бұрыннан бар 

дәстүрлі бейнесін түбегейлі өзгертеді. Барлық осы инновациялар тақтатас ресурстарын 

игерумен, жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың артуымен, сондай-ақ әртүрлі 

стартаптардың қызметі (мысалы, жанармай құю станцияларынан тыс жерде жанармай 

құюды ұсыну) мұнай-газ секторына да әсер етті. Тек осы уақыттағы шексіз 

мүмкіндіктерді дұрыс пайдалана білу қажет. 
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ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАНУ:ДАМУ ҚАРҚЫНДАРЫ 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 

ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕҢІСТІКТІ ЦИФРЛАНДЫРУ 

 

ЖАНСУЛТАНОВА Г.С., ГАНЕЕВА А.С. 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

Орал қ. Қазақстан 

 

Бүгінгі таңда «ақылды технологиялар» адамзаттардың өмірінің барлық 

саласына қарқындап еніп, оның ажырамас бөлігіне айналуда. Цифрландыру – 

бәсекеге қабілетті экономиканы дамытуды және халқының тұрмыс сапасын 

жақсартуды бағытқа алған мемлекеттердің барлығы ұстанатын жаһандық тренд, 

үрдіс. Бұл орайда, тартыншақтап қалуға, бөгелуге мүлде болмайды, себебі бөгеліп 

қалған аз ғана уақыт бізді бірнеше жыл кейінге шегеріп тастайды. Осы процеске 

бүгіннен бастап бел шешіп кірісу арқылы келешек ұрпақтың табысты өмірінің 

іргетасын қалаймыз.  

Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысы бойынша «Цифрлық Қазақстан" 

мемлекеттік бағдарламасының  мақсаттары орта мерзімді перспективада Қазақстан 

Республикасы экономикасының даму қарқынын жеделдету және цифрлық 

технологияларды пайдалану есебінен халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ 

ұзақ мерзімді перспективада Қазақстанның экономикасын болашақтың цифрлық 

экономикасын құруды қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге 

жағдай жасау болып табылады [1]. 

Цифрландыруға күш салу адами капитал белсенді түрде дамитын - болашақтың 

білімі мен дағдылары ерте жастан бастап тәрбиеленетін, автоматтандыру және басқа да 

жаңа технологиялар есебінен бизнес жұмысының тиімділігі мен жылдамдығы артатын, 

ал азаматтардың өз мемлекеттерімен диалогы қарапайым әрі ашық болатын жаңа 

қоғамды құруға әкеледі. Цифрлық рефолюция біздің көз алдымызда өтуде және алға 

қойған мақсаттарға жету жолындағы іс-әрекеттеріміз өз жемістерін беруде. Яғни 

цифрландыру саласы өте жылдам қарқынмен жүргізіліп жатыр. Адам өмірінің қай 

саласын алып қарасақта автоматтандырылған іс әрекеттермен байланысты.  

Цифрландырудың нәтижесінде сот жүйесінің ашықтығы мен жариялылығы артып, 

құқық қорғау жүйесі жұмысының сапасы күн сайын артуда. Елімізде бірнеше 

құрылымнан тұратын «Электрондық сот төрелігі» құрылды. Сондай-ақ, «Сот кабинеті» 

сервисі, «Төрелік» ақпараттық жүйесі, республика соттарының веб-сайттары үздіксіз 

жұмыс жасауда. Сотқа жүгінушілер бұрынғыдай сот табылдырығын тоздырмай, үйде 

отырып-ақ «Сот кабинеті» сервисі арқылы сан түрлі электронды арыздарды беруге, 

талап арызды еліміздің кез келген сотына электронды түрде жолдауға және ол туралы 

электронды растау құжатын алуға мүмкіндік алды. Ал, «Төрелік» ақпараттық-сараптау 

жүйесі автоматты есеп жүргізуге және процессуалдық мерзімнің сақталуын бақылау, 

статистикалық және сараптау есептерін қалыптастыру, іс жүргізу және сот ісін жүргізуді 

оңтайландыруға бағытталғанын айтып кеткен жөн. Сот отырысы залдары дыбыс-

бейнежазба құралдарымен жабдықталып, тараптар сот процесіне онлайн қатысуға 

мүмкіндік алды. Сондықтан, «Қазақстан-2050" Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Жолдауы негізінде сот жүйесі оңтайландырылып, 

азаматтардың сот жүйесіне қолжетімділігі артты деуге толық негіз бар.  

Сот жүйесі үздіксіз дамуда. Жыл басында «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот жүктемесін 

оңтайландыру және қылмыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері бойынша 
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өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойылып, заңмен 42 

заңнамалық актіге, оның ішінде 11 кодекске меншік құқығын қорғауды күшейтуге, 

төрелікті дамытуға, сот жүктемесін оңтайландыруға және экономикалық қылмыстарды 

ізгілендіруге бағытталған түзетулер енгізілді. Енгізілген жаңашылдықтар өз кезегінде 

түпкілікті сот шешімдерін қабылдау уақытын барынша қысқартуға және судьялардың 

жүктемесін азайтуға септігін тигізіп отыр. 

Электронды құжат айналымын енгізудің техникалық мәселелеріне мыналарды 

жатқызуға болады:  

Қылмыстық қудалау органдарының барлығына тиімді бағдарламалық қамтамасыз 

ету; 

Электрондық қылмыстық істердің қауіпсіздігін, рұқсат етілмеген қол 

сұғушылықтан қорғау; 

Қылмыстарды тергеу органдарын мобильды автоматтандырылған жүйемен 

қамтамасыз ету; 

Құқыққорғау органдары қызметкерлерін оқыту 

Компьютерлік технологияны қолдануға үйренбеген адамдардың электронды 

құжаттарға қол жетімділігі, талап-арыз беру мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

Сонымен қатар заңнамада да сәйкесінше сот істерін жүргізу үшін қарама 

қайшылықтар болмауы тиіс. Сол себепті де 2017 жылы  Қылмыстық кодексте жаңа ұғым 

қылмыстық істерді электронды форматта жүргізу деген ұғым пайда болды [2]. Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Сотының ресми сайтына назар аударсақ ең бірінші 

қылмыстық істі электронды түрде қарау 2018 жылдың қаңтар айында басталған екен. ҚР 

Қылмыстық процестік кодексі бойынша қылмыстық істерді электронды және қағаз 

түрінде жүргізуге болады делінген. ҚР ҚПК бойынша электрондық құжат – ақпарат 

электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба 

арқылы куәландырылған құжат болып табылады. Электронды құжаттың нысаны 

қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, талап арыз, басты сот талқылауының 

аудио-, бейнежазбасына және қысқаша хаттамасына ескертулер, басты сот 

талқылауының хаттамасы түрінде болады [3].  

Дәлелдемелер, сот сараптамасының қорытындысы, маманның қорытындысы 

электронды құжат түрінде рәсімделуі мүмкін. Қорғаушы және жәбірленушінің өкілі 

қылмыс оқиғасы туралы ақпарат бар адамдармен техникалық құралдарды қолдана 

отырып сұрақ-жауап ала алады.  Мүндай сауалнаманың барысы мен нәтижесі 

қылмыстық іс материалдарына қоса тіркелетін электронды тасымалдағыштарда болады. 

Дәлелдемелер ретінде қылмыстық іске қосып тігу үшін ауызша да, жазбаша да, не 

электрондық құжат нысанындағы мәліметтерді, сондай-ақ нәрселер мен құжаттарды 

күдікті, айыпталушы, қорғаушы, жекеше айыптаушы, жәбірленуші, азаматтық 

талапкер, азаматтық жауапкер және олардың өкілдері, сондай-ақ кез келген азаматтар 

мен ұйымдар беруге құқылы. 

Республикамыздың соттары ақпараттық-сараптамалық жүйені тәжірибеге енгізді. 

Соттың және сот билігінің беделін нығайту, қоғамда соттың әділдігіне, бейтараптығына 

және тәуелсіздігіне сенімді орнықтыру және сот төрелігінің жариялылығы мен ашықтық 

қағидасын іске асыру үшін сот процестерінде аудио-бейнежазба жүйелері қолданылуда. 

 Электронды сот төрелігі соттардың қызметі туралы ақпаратқа қол жеткізуді 

қамтамасыз етеді, сонымен қатар, сот ісі жүйесін автоматтандыруды жеделдетеді. 

Соттарда электронды технологияларды қолдану - процеске қатысушы азаматтарға 

қолайлы жағдай жасауды, сонымен қатар, сот актілерінің сапасын көтеру мен істерді 

қарау мерзімін жылдамдатады және сот төрелігінің қолжетімділігі мен ашықтығын 

қамтамасыз етуді көздейді. 

Заңды және жеке тұлғалар талап арыздарын «Сот кабинеті» сервисінде 

орналастырылған электронды нысандарды толтыру арқылы беруге мүмкіндігі бар. 
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Сот кабинеті - бұл электрондық ақпараттық сервис, ол сот органдарының онлайн 

сервисіне қолжетімді бірыңғай терезе болып саналатын, сот ісін жүргізуді жеңілдету 

және азаматтар үшін сот жүйесінің қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында іске 

асырылған. 

 Осы сервистің негізгі ерекшелігі азамат, оның адвокат тұлғасындағы өкілі немесе 

заңгер кез-келген ыңғайлы уақытта, үйінен немесе кеңседен шықпай-ақ интернет желісі 

арқылы сот құжатын жолдап, сондай-ақ істегі мәртебесін қарай алады. 

 Әрбір сотқа жүгінген азамат «Сот кабинеті» арқылы арыз беру үшін Халыққа қызмет 

көрсету орталығында электронды цифрлы қолтаңба алуы қажет. 

 Қазіргі таңда біздің сот кабинетін пайдалану соттың да, сотқа жүгінген тұлғалардың 

да уақыты мен жұмысын азайтады. Мысалға келтіретін болсақ, азамат немесе оның 

заңды тұлғасы өзінің уақыты мен қаражатын жұмсамай, үйінен талап арыз жіберсе, ол 

электронды түрде соттың базасына түседі. Сот қызметкері дайын электронды түрде 

түскен арызды тіркейді. Ол үшін ол құжаттарды сканерден өткізіп, базаға салып 

жатпайды, өйткені олардың барлығы дайын түседі. Өз кезегінде ол сот жүйесі 

қызметкерлерінің азаматтармен байланысын азайтады және сыбайлас жемқорлыққа 

бейімділікті азайтуға ықпал етеді. 

Интернетке қосылуға мүмкіндігі жоқ азаматтарға халыққа қызмет көрсету 

орталығында  электронды бұрыштар ұйымдастырылған. Барлық келушілерге өкілетті 

операторлар «Сот кабинеті» сервисін қалай пайдалану керектігін түсіндіріп, қажетті 

құжаттарды электронды түрде жіберуге көмек береді. 

 «Сот кабинеті» веб-нұсқасымен «Сот кабинетінің мобильдік нұсқасы» қосымшасы 

жаңалықтар, істерді қарау тізімдері, тапсырылған құжаттар, хабарлаулар, сот процесі 

қатысушыларының күнтізбесі, жіберуді күтуде және чат сервистері үйлестірілген. 

 Қазіргі уақытта «Сот кабинеті» бағдарламасының мобильдік қосымшасы жұмыс 

істеуде. Бұл сот жұмысының ашықтығы мен жариялылығын жетілдіре түседі. 

 «Сот кабинеті» - халық үшін сот жүйесінің қолжетімділігі мен ашықтығына толықтай 

қол жеткізуіне мақсатталып жасалған, сот органдарының электрондық сервисіне кіруге 

арналған бірыңғай терезе. «Сот кабинеті» арқылы сотқа электронды түрде талап арыз, 

шағым, өтініш беруге, мемлекеттік баж салығын онлайн режимде төлеуге, сот құжаттары 

мен жалпы сот ісіне қатысты барлық құжаттарды осы тәртіп арқылы қадағалап отыруға 

болады. Cонымен бірге азаматтар мен заңды тұлғалардың кез келген өзіне ыңғайлы 

уақытта үйден немесе кеңседен шықпай-ақ, онлайн режимде «Сот кабинеті» интернет- 

сервисі арқылы электронды түрде талап арыздарды беруіне, сондай-ақ, шағымдар мен 

өтінішхаттарды жолдауға мүмкіндігі бар. 

Сот кабинетінің негізгі мақсаты – бүгінгі таңда азаматтарға және уәкілетті 

органдарға Сот кабинеті сервисінің жаңа мүмкіндіктерін қолдану барысын түсіндіру. 

«Сот кабинеті» сервисінің жаңа мобильдік қосымша функционалының іске қосылғаны 

туралы ақпаратқа тоқтала кететін болсақ: iOS мобильдік платформасындағы «Сот 

кабинеті» мобильдік қосымшасы- iOS, Android және Windows Phone мобильдік 

платформаларында «Сот кабинеті» мобильдік  қосымшасы сервистерінің 

интерфейстерін сипаттайды. Пайдаланушыларды мобильдік қосымшада тіркеу 

сервисінің «Сот кабинеті» веб нұсқасына қарағанда артықшылықтары бар. 

Пайдаланушыны тіркеу үдерісі үшін Сот кабинеті сервистерін қолдануға пайдаланушы 

келісіміне алдын ала қол қойып пайдаланушының ЖСН және ұялы телефон нөмерін 

көрсету жеткілікті. Пайдаланушы көрсеткен ұялы телефон нөмеріне смс арқылы 

қосымшада авторлану үшін құпия сөз келеді. 

Сот кабинетінің мобильді қосымшасындағы сервистеріне жеке-жеке  сипаттама 

беретін болсақ. Жаңалықтар сервисі бұл - істерді қарау тізімдері сервисі, нақты сот 

органы бойынша таңдап алу мүмкіндігімен тағайындалған сот отырыстары туралы 
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ақпаратты (өткізу күнін, орнын және уақытын) онлайн режимде табуға мүмкіндік береді. 

Тапсырылған құжаттар сервисі, қосымша пайдаланушысына мобильдік қондырғыға 

жүктеу мүмкіндігімен сот органдарына Сот кабинеті веб-сервисі арқылы жолданған 

барлық құжаттарды көруге мүмкіндік береді. Хабарлау сервисі, пайдаланушыға сот 

органдарына берген сот құжаттарының мәртебесін бақылап отыруға мүмкіндік береді. 

Сот процесі қатысушыларының күнтізбесі сервис, күнтізбеге оқиғаларды қосуға, сондай-

ақ сіз процесс қатысушысы болып табылатын сот отырыстары туралы мәліметтерді 

көрсетуге мүмкіндік береді. 

Сот істерін интернет байланыс арқылы қашықтықтан қарау іске қатысушы 

тұлғалардың уақыты және материалдық шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді. 

Тараптардың тікелей сот отырысына қатысуын қамтамасыз етуде қиындық туғызуына 

және сол себепті мерзімнің ұзартылуына байланысты істерді қашықтықтан қарау сот 

төрелігінің тиімділігін арртыруға және қарау мерзімін қысқартуға септігін тигізеді. 

Қазақстан Республикасында электронды сот төрелігінің қалыптасуы үшін маңызды 

процесс-нормативтік-құқықтық реттелуі болып табылады. Қоғамдық қатынастардың 

ерекше түрі ретінде ақпараттық технологияларды құқықтық реттеу қоғамдық 

қатынастардың жаңа саласын қалыптастыратыны сөзсіз. Ақпараттандыру процесі 

ақпараттық технологиялардың негізін құрайды. Осыған байланысты: құқықтық 

қайшылықтарды жою, ұғымдық-терминологиялық аппаратты қалыптастыру қажет 

(мынадай негізгі элементтерді қамтиды: ғылыми санаттар, принциптер мен критерийлер, 

әдіснамалар, әдістер мен әдістемелер), құжаттарды тіркеу және бөлу процесіндегі 

ақауларды жою, бұл іске қатысатын адамдарға қажет (сот төрелігін жетілдіру және 

дамыту үшін процеске мүдделі барлық тараптардың пікірін ескеру қажет); Қазақстанның  

сот жүйесінде барлық деңгейдегі соттар үшін бірыңғай ақпараттық технологияларды 

қалыптастыру. Бұл үшін осы құқықтық институттың ерекшеліктерін реттейтін базалық 

нормативтік-құқықтық актіні қабылдау қажет. Қорыта келе сандық құралдар есеп беру 

мен ашықтыққа қызмет етуі керек. 
 

Пайдаланылған дереккөз: 
 

1.«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 

2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 қаулысы 

2.ҚР Қылмыстық кодексі 2014 жылғы 3 шілдедегі №226-V ҚРЗ 

3.ҚР Қылмыстық процестік кодексі 2014 жылғы 4 шілдедегі №231-V ҚРЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

ДЕМОКРАТИЯ НЕГІЗІ-ӘДІЛ САЙЛАУ 

 

 БҮРКІТБАЕВ Ұ.Ж. 

«Құқықтану» мамандығының студенті 

«Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті» 
Ғылыми жетекшісі: ЖАНСУЛТАНОВА Г.С., г.ғ.м., аға оқытушы 

Орал қ 

 

Мемлкеттің саяси жүйесіндегі маңызды буыны-сайлау. Австриялық 

әлеуметтанушы Йозеф Шумпетер өзінің еңбегінде сайлауды демократияның жүрегіне 

теңеді. Оның айтуы бойынша, «Демократия дегеніміз-адамдардың өздерін басқаратын 

адамдарды қабылдау немесе олардан бас тарту мүмкіндігіне ие болуы» дегенді ғана 

білдіреді. Демократияны саяси әдіс деп түсіндіру арқылы Шумпетер іс жүзінде оны 

сайлаумен, атап айтқанда, бәсекелес сайлаумен байланыстырды. 

Демократиялық мемлекеттің маңызды белгісі-оның азаматтарының лауазымды 

адамдар мен мемлкеттік билік органдарын, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарын сайлауға еркін дауыс беру арқылы қатысуы болып табылады. Мысалы, 

«Қазақстан Республикасы Сайлау туралы» Конституциялық заңының 2 бабына сәйкес 

Республика азаматының сайлау және сайлану құқығын еркін жүзеге асыра алады. 

Демократиялық сайлау-негізгі саяси құқықтық институт. Демократия саяси сайлау 

процесінен, яғни азаматтар үшін заңмен белгіленген мерзім ішінде олардың мүдделерін 

білдіруге ғана емес, сайлаушы азаматтармен бекітілген деңгейде дербес даму саясатын 

жүргізуге ниетті әртүрлі тұлғалар, партиялар арасынан таңдауды мүмкін деп 

қарастыратын және заңды негізде таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін процестен тыс 

іске асыра алмайды. Демократиялық сайлаулар кезеңді болуы тиіс. Демократиялық 

елдер президентті мәңгілікке сайламайды. Мәселен,айта кетсек 1991 жылы 1 

желтоқсанда қазақ халқы алғаш  рет дербестігін демократиялық сайлау арқылы 

Қазақстан Республикасының тұңғыш   президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты 

сайлады. 

Сайлаудың және сайлау жүйелерінің айырмашылығына байланысты сайлаудың 

рөлі немесе қызметі туралы қорыту қиын болған. Соған қарамастан, белгілі бір деңгейде 

коммунизмнің құлдырауы себебінен туындаған 1980-1990 жылдары 

демократияландырудың өркендеуі әдетте либерал-демократиялық сайлау жүйелерімен 

байланыстырылып келді. Либерал-демократиялық сайлау жүйесіне жалпыға бірдей 

сайлау құқығы, жасырын дауыс беру және сайлауалды бәсекелестік сияқты сипаттар тән. 

Алайда мұндай жүйелердің маңызын айқындап көрсету әлде қайда қиын. Сайлау-

сайланбалы мемлекеттік лауазымдарға адам таңдау науқаны. Азаматтардың саясат пен 

мемлекеттік басқаруға атсалысуының ең көлемді әрі нақты нысаны болып табылады. 

Демократиялық қоғамда сайлау мынадай міндет атқарады: мемлекеттік жүйенің 

тиімділігін арттырады; саяси элита мен жетекшілерді іріктейді; үкімет пен басқарушы 

саяси партияның саясатын бағалайды; мемлекеттің қызметіне қоғамның бақылау 

жасауына мүмкіндік береді; саяси жанжалдың алдын алады. Сайлау барлық адамдардың 

ерік-жігерін білдіру мүмкіндігі, мұндайда мемлкеттік билік пен оның қызметі халықтың 

еркіне сәйкес келуі керек. Сайлау азаматтардың саяси өкілеттілігін қамтамасыз етуге, 

олардың мүддесін білдіруге, қоғамдағы пісіп-жетілген қайшылықтарды шешуге, саяси 

элитаның құрамын жаңартуға, қоғамдық игіліктер ұстанымдарын қайта қарастыруға 

немесе бекітуге, мемлекеттің саясатына ықпал етуге, биліктің заңдылығын нығайтуға, 

қоғамды біріктіруге және шоғырландыруға, азаматтардың саяси жағынан білімді болуын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сайлау жүйесі-бұл саяси билікті заңды түрде 

қалыптастыруды қамтамасыз ететін ережелер, әдістер мен процестердің жиынтығы. 

Сайлау жүйесін екі санатқа бөлуге болады: пропоционалды және мажоритарлы. 
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Мажоритарлық сайлау жүйесі дегеніміз-сайлауда дауыс беру нәтижелерін берілген 

дауыстың көпшілікті принципімен анықтайды. Бұл жағдайда сайлаулар әдетте, бір 

мандатты округ бойынша өткізіледі және көпдауыс жинаған кандидат жаңген деп  

саналады. Мажоритарлық сайлау жүйесі екі топқа бөлінеді. Олар абсолютті және 

салыстырмалы. Мажоритарлық сайлау жүйесінде дауыс беруге қатысқан 50%+1 

дауысты жинаған кандидат абсолютті көпшілік дауыспен сайланады деп саналады. Егер 

кандидаттардың бірде-бірі дауыстардың талап етілген санын жинай алмаған жағдайда 

сайлаудың екінші кезеңі өткізіледі. Оған бірінші кезеңде көпшілік дауыс алған екі 

кандидат қатысады. Екінші кезеңде жеңіскер салыстырмалы көпшілік дауыс жүйесі 

бойынша анықталады. Абсолютті көпшілік дауыс жүйесі Австралияда, Ирландияда, 

Францияда және басқа да елдерде қолданылады. Салыстырмалы көпшілік дауысқа 

негізделген мажоритарлық жүйе жекелей алғанда әрбір бәсекелесіне қарағанда көпшілік 

жинаған кандидат жеңіске жетеді деп санайды. Бұл жүйе қазіргі кезде Ұлыбритания, 

Индия, Канада, АҚШ-та және басқа елдерде қолданылады. Партияның емес, жеке 

кандидаттың жеңуін көздейтін мажориталық сайлау жүйесінде тәуелсіз кандидаттарды 

ұсыну мейлінше мол. Әрине, мұндай жүйеде де белгілі бір партия сайлау алдындағы 

науқан кезінде кандидатқа қолдау көрсетеді. Бұл фактордың үлкен маңызы бар. 

Мажоритарлық принцип партия басшылығы тарапынан қолдау таппаған және одан 

тәуелсіз, бірақ сайлаушылардың көпшілік даусын алып, жеңіске жете алатын 

кандидаттарға көп мүмкіндіктер туғызады. Мажоритарлық сайлау жүйені парламентті 

сайлау кезінде ғана емес, жоғары мемлекетті лауазым адамдардын, мысалы, президентті 

сайлау кезінде де қолдануға болады. 

Пропорционалды сайлау жүйесі дегеніміз-сайлауда ұсынған партиялық тізімге 

сәйкес саяси партия Парламентте депутаттың мандат сайын иеленетін сайлау жүйесі 

және де олар партия жеңіп алған орындар мен сайлауда иеленген дауыстардың 

арасындағы тең қатынасты қамтамасыз етеді. Пропорционалды өкілдік дегеніміз-

пратиялар жиында немесе парламентте өздерінің жалпы сайлауда жинаған дауыс 

күшімен тікелей пропорционалды түрде өкілдік етуге міндетті деп саналатын қағида. 

Яғни олардың алып отырған саны жинаған дауыс пайызына тең болуы тиіс. Бұл термин 

әдетте сайлаудың әдісін емес, пропорционалды нәтижелерді немесе кемінде 

пропорционалдылықтың жоғары және сенімді дәрежесін қамтамасыз ете алатын әртүрлі 

сайлау тетіктерін білдіру үшін қолданылады. Таза пропорцоналды 

өкілдік(ПӨ)жүйесінде 45% дауыс жинаған партия 45% орынға ие болады. Сондықтан 

ПӨ жүйесі негізінен, көп партиялық жүйелермен және коалициялық үкіметтермен 

байланыстырылады да, бұл жағдайда бір партиялық көпшіліктің билікке келуі екіталай 

болады. Мандаттарды пропорционалды бөлу үшін сайлау квотасы әдісі жиі 

пайдаланылады. Сайлау квотасы-бір депутатты сайлау үшін қажет ең аз дауыс саны. 

Квота жеке округ үшін де, бүкіл ел үшін де белгіленуі мүмкін. Квота белгілеудің ең 

қарапайым әдісі сол округ бойынша берілген дауыстардың жалпы санын бөлетін 

мандаттардың санына бөлу болып табылады. Мандаттарды партиялар арасында бөлу, 

олардың квотамен алған дауыстарын бөлу арқылы жүргізіледі. Австрияның, 

Бельгияның, Швецияның, Швейцарияның парламенттері осы жүйе бойынша сайланады. 
Аралас сайлау жүйесі пропорционалдық және мажоритарлық жүйелерді біріктіруді 

көздейді. Ондағы мақсат-жекелей алғанда олардың әрқайсысына тән кемшіліктерді 

мейілінше азайту. Мұндай біріктіру болуы мүмкін, мысалы, егер ел парламентінің бір 

бөлігі пропорционалды жүйе бойынша, ал екінші бөлігі мажоритарлық жүйе бойынша 

сайланады. Бұған дәлел-Ресей Федерациясының Мемлекеттік Думасына сайлау. 

Мысалы, 450 депутаттың жартысы мажоритарлық жүйе бойынша, ал екінші жартысы 

саяси партиялардың пропоционалдық өкілеттіктері жүйесі бойынша сайланады. Мұнда 

мажоритарлық жүйе тұрақты үкімет құруға жағдай жасайды, ал пропорционалдық  жүйе 

саяси партиялардың көпшілік бөлігінің сайлауға қатысуына, демек халықтың өзінің 

саяси еркін барынша толық білдіруіне мүмкіндік туғызады. Аралас сайлау жүйесі дауыс 
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беру процесінде былай жүзеге асырылады: әр сайлаушы екі бюллетень алады, тиісінше 

онда екі дауыс болады: ол біріншісімен нақты сол округ бойынша дауысқа түскен 

кандидатқа, ал екіншісімен саяси партияға, бірлестікке дауыс береді. 

 Кейбір елдердедегі сайлау жүйесіне пікірталастар аз немесе қызығушылық төмен 

болғанымен, басқа елдерде саяси және конституциялық тұрғыдағы маңызды 

мәселелердің қатарына жатады. Мысалы, Франция өзінің сайлау жүйесін соншалықты 

көп өзгертуіне байланысты, ол туралы ақпараттың кез келгені ескі мәлімет болып шығуы 

ықтимал. Екінші кезеңде дауыс беру 1985 жылы парламенттік сайлауда, Франция 

аймақтық тізім жүйесіне көшкен кезде, қолданыстан алып тасталған болатын. Бірақ 1993 

жылғы сайлауда қолданысқа қайта енгізілді.Ұлыбританияда жалпы сайлауда 

мажоритарлық бір мандаттық көпшілік жүйе қолданылып келе жатқанмен, 1999 жылдан 

бастап Шотландияда, Уэльс пен Солтүстік Ирландияда, Үлкен Лондон Кеңесі және 

Еуропа парламентінде автономды органдарда сайлау өткізу үшін пропорционалды 

жүйеге жақын неғұрлым жақын бірнеше жүйе енгізілді. Сайлау реформалары туралы 

пікірталастардың даулы тұсы- енгізілген өзгерістерде бірізді заңдылықтың 

болмауы.1993 жылы Жаңа Зеландия  БМК жүйесінің орнына пропорционалды 

өкілділікті қабылдаған болса, Италия керісінше-партиялық тізім орнына 

пропорционалдылыққа тән қосымша мүшелер жүйесін қолдады. Бұл оның 2005 жылы 

тізім жүйесіне қайта оралуына дейін болған жағдай еді. 

Мажоритарлыққа тән жүйелер: 

Бір мандатты көпшілік(БМК) жүйе-дауыс берушілер үміткердің атын бюллетеньде 

крест таңбасымен таңдайды және ел бірдей көлемдегі бір мандатты сайлау округтеріне 

бөлінеді. Мысалы,Ұлыбритания (Қауымдар палатасы), АҚШ және Үндістан. 

Екінші дауыс беру жүйесі-бір мандатты көпшілік(БМК) жүйесіндегідей, бір 

үміткерлік сайлау учаскелері және бір таңдау арқылы дауыс беру түрлері бар.Үміткер 

дауыс берудің бірінші кезеңінде жеңіске жету үшін берілген дауыстың көпшілігін 

жинауы қажет. Егер бірінші дауыс беруде бірде-бір үміткер көпшілік дауысты жинай 

алмаса, негізгі екі үміткер арасында екінші рет дауыс беру өткізіледі. Дәстүрлі түрде 

Францияда, бірақ Австрия, Чили және Ресей сияқты елдерде де президенттік сайлауда 

қолданылады. 

Балама дауыс беру(БД) жүйесі және Қосымша дауыс беру(ҚД) жүйесі-басымдық 

дауыс беру бар.Балама дауыс беруде дауыс берушілер өз таңдауының реті бойынша 

дауыс береді:1-саны бірінші таңдау үшін, 2-саны таңдау үшін, тағы солай жалғаса береді. 

Қосымша дауыс беруде жалғыз «қосымша» дауыс беру ғана бар.Жеңімпаз атанатын 

үміткерлер барлық дауыстың 50% жинау қажет. Дауыстар бірінші қалауға сәйкес 

саналады. Егер үміткерлердің бірде-біреуі 50% жинай алмаса, төменгі үміткер тізімінен 

алынып тасталады және оның дауыстары екінші қалаушылар бойынша қайта бөлінеді. 

Бір үміткер көпшілік дауысқа ие осылай жалғаса береді. Қосымша дауыс беруде жоғары 

екі үміткерден басқалары түгел шығып кетеді. Бір мандаттық округтен тұрады. 

Австралияда (Өкілдер палатасы(БД) және Ұлыбританияда (Лондон мэрі(ҚД) 

қолданылады. 

Пропорционалдылыққа тән жүйелер: 

Аралас пропоционалды(АП) жүйе және Қосымша мүшелер жүйесі (ҚМЖ)-

орындар үлесі БМК жүйесі бойынша бір мандатты сайлау округтерін пайдалана отырып 

толтырылады. Қалған орындар партиялар тізімі жүйесін қолдану арқылы 

толтырылады.Сайлаушылар екі дауыс береді:бір даусы сайлау округіндегі үміткерге, 

екінші дауыс партияға беріледі. Бұл жүйе Германия, Италия, Жаңа Зеландия және 

Ұлыбританияда (Шотландия парламенті және Уэльс ассамблеясы) қолданылады. 

Бірыңғай берілетін дауыс(ББД) жүйесі-сайлаущылар балама дауыс беру 

жүйесіндегідей, таңдау бойынша дауыс береді.Әрқайсысы үш-сегіз мүшеден қайтаратын 

көп мандатты округтерден тұрады.Партия тиісті орын саны толғанға дейін үміткерлерді 

ұсына алады.Үміткерлер квотаға қол жеткізген жағдайда сайланады.Дауыстар бірінші 
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қалауға сәйкес есептеледі. Барлықорын толмаған жағдайда ең төменгі үміткер алып 

тасталады.Оның даусы қалау бойынша екінші және содан кейінгі үміткерлерге орын 

толғанша бөлініп беріледі. Мысалы, Ирландия Республикасы және Ұлыбританияда 

(Солтүстік Ирландия ассамблеясы) қолданылады. 

Партиялық тізім жүйесі-сайлаушылар үміткерге емес, партияға дауыс береді. 

Партиялар сайлаушыларға ұсынылатын үміткерлер тізімін артықшылықтардың кему 

ретімен жасайды.Партияларға бөлінетін орындар олардың сайлауда алған дауыстарына 

тура пропорционалды болады.Олар бұл орындарды өз практикалық тізімінен 

толықтырады.Шағын экстремистік болуы мүмкін партияларды өкілдіктен айыру үшін 

«шекті» сан белгіленуі мүмкін. Бұл жүйені Израиль және Бельгия, Люксембург пен 

Швейцариясынды Еуропа елдері және Еуропалық парламент қолданады. 

Қазіргі заманғы мемлекеттердің бәрінде де сайлау құқығы конституциялар 

бойынша, негізінен, институттандырылған. Мәселен, айта кетсек, Қазақстан 

Республикасы(ҚР) 1995 жылғы Конституциясы мемлекеттік билікті ұйымдастырудың 

негізгі қағидаты ретінде ерікті сайлауды, ал егемендікке ие әрі мемлкеттік биліктің 

бірден-бір көзі халық екенін анықтады. Қазақстан Республикасы-президент басқару 

нысанындағы біртұтас мемлекет. Қазақстан Республикасы Конституциясының 33 бабы 

ҚР-ның он сегіз жасқа жеткен азаматтарының тегіне, әлеуметтік, лазауазымдық және 

мүліктік жағдаыйына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, 

нанымына, тұрғылықты жеріне немесе өзге жағдаяттарға қарамастан, мемлекеттік 

органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға және сайлануға, сондай-

ақ республикалық референдумға қатысу құқығына кепілдік береді. Сайлауға сот іс-

әрекетке қабілетсіз деп таныған, сондай-ақ сот үкімімен бас бостандығынан айыру 

орындарында отырған азаматтардың сайлауға және сайлануға, республикалық 

референдумға құқы жоқ.  

Қазақстан беделді халықаралық ұйымдардың мүшесі бола отырып, өзі қабылдаған 

ерікті және бәсекелі сайлау өткізу жөніндегі барлық міндеттемелерін ұстанды. Мемлекет 

басшысын сайлау және ҚР-ның парламентін, сондай-ақ жергілікті өкілді органдарды 

құру біздің елімізде ұлттық заңнамаға және Жалпыға бірдей адам құқығы 

декларациясына, Халықаралық азаматтық және саяси құқықтар туралы пактіге, 

Еуропалық адам құқығы мен негізгі бостандықты қорғау туралы конвенциясына, ЕҚЫҰ 

Копенгаген кеңесінің құжатына енгізілген демократиялық сайлаудың жалпыға танымал 

принциптеріне сәйкес ашықтық және жариялық жағдайында өтеді. Сайлау және сайлану 

құқығы 1995 жылғы 28 қыркүйекте қабылданған «Қазақстан Республикасының сайлау 

туралы» Конституциялық заңда реттелген. Конституцияның аталған заңның ережелеріне 

сәйкес Президент, Парламент Мәжілісі мен жергілікті өкілді органдар депутаттарын, 

сондай-ақ ҚР-ның жергілікті органдарының мүшелерін сайлау жалпыға бірдей, тең 

(сайлаушылар сайлауларға тең құқықтар негізінде қатысу) және төте (кандидаттарды 

азаматтар тікелей сайлау) сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру 

(сайлаушылардың өз еркімен көңіл білдірулерін бақылауға алуға тыйым салынады) 

жағдайында өткізіледі. ҚР-сы 15 жыл бұрын конституциялық реформа аясында Мәжіліс 

депутаттарын пропорционалды сайлау жүйесіне көшті. Ал 2018 жылдан бастап 

Мәслихат депутаттарын да осы үлгімен сайлайтын болды. Партияда жоқ азаматтар 

Мәжіліске ғана емес, жергілікті өкілді органдарға да сайлана алмайтын болды. Соның 

салдарынан халықтың сайлау науқанына қызығушылығы күрт төмендеді. Сайлауды 

керек қылмайтын адамдардың қатары көбейді. Олар өздерінің даусы маңызды екеніне, 

ел өмірін жақсартуға ықпал ете алатынына сенбейтін болды. Осындай жағымсыз 

жайттарды ескере отырып,2022 жылы 16 наурызда Қазақстан Республикасының 

Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында аралас сайлау 

жүйесіне көшуді ұсынды. «Аралас сайлау жүйесі барлық азаматтардың құқығы толық 

ескеріледі. Пропорционалды-мажоритарлы үлгіде сайлаушылардың мүддесі ұлттық 

және өңірлік деңгейде көрініс табады» деп сенді мемлекет басшысы. Ендігі де 
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республикада Мәжілістің депутаттық корпусыжәне мәслихаттар сайлауы 70% 

пропорционалды 30% мажоритарлы жүйеде құралады. Ал аудандар мен қалалардағы 

сайлау толығымен можаритарлық жүйеде болады. Бұл өте дұрыс шешім, өйткені, бұл 

партиясыз кандидаттардың саяси өмірге белсене араласуына мүмкіндік береді. 

Республикада сайлауды әзірлеу мен өткізуді ұйымдастыратын мемлекеттік органдар 

сайлау комиссиялары болып табылады. Олардың біртұтас жүйесін мыналар құрайды: 

Республикалық Орталық сайлау комиссиясы, аумақтық сайлау комиссиялары, округтік 

сайлау комиссиялары, учаскелік сайлау комиссиялары. ҚР-ның Орталық сайлау 

комиссиясы сайлау комиссиясының бірыңғай жүйесіне басшылық етеді. Орталық сайлау 

комиссиясының төрағасы мен мүшелерін Республика Президентінің ұсынуы бойынша 

Парламент Мәжілісі қызметке сайлайды және қызметтен босатады. Орталық сайлау 

комиссиясы тұрақты жұмыс істейтін және еліміздің барлық аумағында сайлау туралы 

заңнамалардың орындалуына басшылық етуді жүзеге асыратын орган болып табылады. 

Орталық сайлау комиссиясы Президент және Парламент Мәжілісі депутаттарының 

сайлануын әзірлеу мен өткізуді ұйымдастырады; Парламент Сенаты депутаттарының 

сайлауын ұйымдастыру мен өткізуге басшылық жасайды; Президент және Парламент 

сайлауының еліміздегі қорытындыларын шығарады; сайланған Президентті және 

Парламент депутаттарын тіркейді, заңда көрсетілген басқа да өкілеттіліктерді жүзеге 

асырады. Саяси партиялардың ұсынысы негізінде жергілікті мәслихаттар құратын, 

облыстық, аудандық, қалалық сайлау комиссиялары аумақтық сайлау комиссиясы деп 

аталады. Олар Президентті, Парламентті және мәслихаттардың депутаттарын, жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының мүшелерін сайлауды әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз 

етеді. Округтік сайлау комиссиялары саяси партиялардың ұсынысы негізінде жергілікті 

мәслихаттар сайлайтын орган; ол сайлау округтерінде Парламент Мәжілісінің және 

мәслихат депутаттарының сайлауын ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етед; сайлау 

округтерінде Мәжіліс және мәслихат депутаттарының өткізуді тікелей ұйымдастыру; 

учаскелік сайлау комиссияларының қызметін ұйымдастырып, үйлестіріп отырады; бұл 

туралы БАҚ жариялайды. Учаскелік сайлау комиссияларын аудандық мәслихаттар саяси 

партияларды ұсынысы негізінде сайлайды. Олар сайлау учаскелерінде 

Президент,Парламент Мәжілісінің, мәслихаттарының және өзін-өзі басқару 

органдарының мүшелерін сайлау жөніндегі шараларды жүргізеді. Дауыс беру тәтртібі 

Президентті, Мәжіліс және мәслихат депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдары мүшелерін сайлау жөніндегі дауыс беру сайлау күні жергілікті уақытпен 

таңғы сағат жетіден кешкі сағат жиырмаға дейін жүргізіледі. Сайлау комиссиясы дауыс 

беруді бастайтын және аяқтайтын уақытты белгілеуге хақылы, бірақ сағат таңертеңгі 

алтыдан ерте, жиырмадан кеш болмауы қерек. Дауыс беру арнайы бөлінген үй-жайларда, 

жасырын дауыс беруге арналған кабиналармен жеткілікті мөлшерде жабдықталған, 

сайлау бюллетеньдерін беретін орындары белгіленген, дауыс беруге арналған 

жәшіктердің қойылуы, дауыс беретін адам оларға жасырын дауыс беретін кабиналар 

арқылы өтіп кететіндей болуы тиіс.   

Сайлаудың маңыздылығы күмән тудырмайды. Қалай дегенде де, олар қоғамның 

саяси процеске ықпал етуіне нақты ресми мүмкіндіктер береді. Сайлау дегеніміз-нәтиже, 

яғни кім жеңеді және кім жеңіледі деген мәселемен байланысты және де сайлау әділ 

болуы керек. Сайлау әділ болмаған жағдайда халықтың сайлауға деген ынтасы жоғала 

бастайды. Қандай да болсын мемлекеттер де жоғары билікті сайлау кезінде халықтың 

дауысы маңызды рөл атқарады. Тіпті 2013 жылы шамамен 22 елде кейбір несеме барлық 

сайланған мүшелер үшін міндетті дауыс беру жүйесі жұмыс істеді. Міндетті дауыс 

берудің нақты нәтижесі-дауыс беруге қатысушылардың санының артуы. Осылайша 

Австралияда 1924 жылы жалпыхалықтық міндетті дауыс беру енгізілгеннен бері 

сайлаушылардың қатысуы шамамен 94-96%құрады. Бұрын ол 47% болған. Міндетті 

дауыс беру заманауи, жеке адамға бағдарланған және тұтынушылыққа негізделген 

қоғамдағы дауыс беруді қолдамайтын ұзақ мерзімді үдерістерге қарсы қою процесінде 
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қазіргі көптеген дамыған демократиялар зардап шегіп отырған «қатысу дағдарысын» бір 

сәтте шешер еді. Алайда кейбіреулер міндетті дауыс беруді азаматтық борыш санай 

отырып, оны демократияны күшейтеді десе, басқалары «дауыс бермеуді» негізгі 

азаматтық құқыққа жатқыза отырып, оның бұзылуы демократиялық процесті мазақ ету 

болып табылады деген көзқараста. Азаматтық құқық екі жақты құқықтар мен 

міндеттерге негізделген. Сондықтан дауыс беру құқығы осы құқықты пайдалану 

міндетін қамтиды. Ол заң аясында мәжбүрлеу бұл міндеттің орындалуын (салық төлеу, 

төрешілер қызметі және мүмкін әскери қызметке шақыру сияқты жолдармен) 

қаматамасыз етеді. Сонымен қатар дауыс беру жауапкершілігін күшейтудің білім беру 

тұрғысынан артықшылықтары бар. Өйткені ол саяси белсенділікті арттырады және 

ақпаратқа қанық азаматтарды тәрбиелейді.  
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г. Алматы 

 

Аннотация. Представленная статья содержит изучение некоторых особенностей 

защиты прав человека, в рамках деятельности Организации Объединенных наций (далее 

- ООН). В статье акцентируется внимание, что нормы международного права в области 

прав человека определяют правовые обязанности государств действовать определенным 

образом или воздерживаться от определенных действий с целью поощрения и защиты 

прав человека и основных свобод отдельных лиц или групп людей. Особое внимание 

уделено тому обстоятельству, что важнейшим достижением Организации 

Объединенных Наций является создание всеобъемлющего свода законов в области прав 

человека — универсального и защищаемого на международном уровне кодекса, к 

которому может присоединиться любое государство, стремясь реализовать его 

положения. Обосновывается, что ООН определила широкий круг признаваемых на 

международном уровне прав, в чем и заключается ее важнейшая роль в их обеспечении 

и защите. Делается вывод о необходимости совершенствования деятельности ООН и его 

структурных подразделений. 
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Право, объемлет в себе все значимое как ценность для человека, то к чему он 

стремится на протяжении всей своей жизни и который сталкивается с отстаиванием этих 

прав, одно существование человека на земле, придает ему ценность и заставляет уважать 

его важную составляющую, такую как право на жизнь и ее защиту. К этому процессу 

человечество шло на протяжении тысячелетия, достаточно обратиться к истории и 

существования типологии государств, которые носили структуру высшего и низшего 

слоев общества. Все это сказывалось на моральном состоянии индивидуума. 

Актуальность темы заключается в, том что, на протяжении длительного 

количества времени, естественно взаимосвязанного со становлением с защиты прав 

человека, в мире происходит создание Организации Объединенных Наций на пути 

становления этих прав, как одной из уникальных систем во благо жизни и общества. Но 

в силу нарастающих механизмов глобализации международного права в области прав 

человека государства отказываются от абсолютизации собственного суверенитета и 

взаимодействуют с правозащитными механизмами на международном сотрудничестве. 

Существенным и значимым достижением Организации Объединенных Наций является 

создание всеобъемлющего порядка законов в области прав человека и их защите, как — 

универсального и защищаемого на международном уровне кодекса, к которому имеет 

полное право присоединиться государство и к реализации которого стремится 

человечество. ООН определила за собой уникальный круг признаваемых на всемирном 

уровне прав, как и гражданских, так и культурных, экономических, политических и 

социальных прав основанных на демократии. ООН так же является основателем, как и 

поощрения человека, так и защиты его прав, стараясь на высоком уровне 

взаимодействовать с государствами. С принятием Устава ООН и Всеобщей декларации 

прав человека в 1945 и 1948 годах, ООН постепенно начала расширять законодательство 

в области прав человека. Нельзя не подчеркнуть конкретные нормы этих прав в 

отношении женщин, детей, инвалидов, меньшинств и других уязвимых групп [1]. 

В процессе Второй мировой войны, возникшей в 1939 г. Германией, «выявились 

недостатки в международном регулировании прав и свобод человека» [1]. В этот период 

«часто забывались сами цели международного сотрудничества в области прав 

человека…» [2]. Принятие в течение апреля-июня месяцев 1945 г. в Сан-Франциско 

окончательного текста Устава совершенно новой универсальной организации–ООН – и 

его подписания 26 июня 1945 г., а также вступления в силу 24 октября того же года – 

ознаменовали не только создание собственно всемирного учреждения – появление 

субъекта международного права, но и начало формирования всесторонней системы 

защиты прав человека. При этом Устав ООН явился также многосторонним договором, 

впервые международно - правовых гарантий предусматривающим основы для широкого 

развития и укреплении прав и основных свобод человека. Это означает, что с 1945 г. 

одним из основополагающих принципов международного права становится понимаемый 

в самом широком смысле принцип уважения прав человека. 

Эпичное появление ООН на международной арене, казалось знаковым событием, 

предвещающим твёрдое сегодня и новое завтра для человечества, где их права будут 

выведены на первостепенное значение. Организация и вправду сыграла огромную роль 

в области прав человека, после вступления стран в ООН и подписания конвенции о 

правах человека, одна конституция за другой начали принимать гражданина как 

единственного источника власти, в стране, которая заинтересована главной целью 

поставить его защиту в абсолютной и полной мере. К примеру, статья 1 Конституции 

Республики Казахстан гласит, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 

светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого 

являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Начало главного закона страны, даёт определение всего многолетнего 

существования ООН в области защиты прав человека. Жизнь каждого, это государство 

в целом, соответственно государство не может существовать без своих граждан, а 



133 

 

граждане без государства, для урегулирования мира и порядка, это один из самых 

важных элементов. Не смотря на это, данная тема вызывает дискуссию с первых дней 

существования организации объединённых наций. На наш взгляд, нужно отдать должное 

такое масштабной организации, во первых потому что, создание ООН и всех конвенций, 

объединение стран, это огромный труд и верное направление. Но нельзя забывать, что 

идеализировать все и вся невозможно, для этого нужно время и многолетний опыт. 
В рамках нашей темы, одним из важных является раскрытия структуры билля о 

правах человека, как документов сформировавших важные понятия о защите этих прав. 

Международный билль о правах человека, своего рода совокупность именно 

международных документов содержащая Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966), а также факультативные протоколы к ним в совокупности с Всеобщей 

декларацией прав человека (1948). По видимости обстоятельств, билль о правах 
человека, сформирован был на почве принятого как его предшественника договор о 

меньшинствах, принятый под лозунгом Лиги наций сопутствующий меж военным 

временам, как и на почве международной доктрины гуманитарного вмешательства. Со 

становлением Организации Объединенных Наций, стали проявляться в международных 

документах более масштабные пункты относительно прав человека, их защите и со 

стороны самого правительства государств. Можно сказать, это происходило более 

практично, нежели чем при Лиги Наций, поскольку ООН в своих документах начала 

разработку универсальных прав человека, которые распространялись на всех людей, а не 

только на иностранных граждан. После трех лет с создания Комиссии по правам 

человека и предоставлением так сказать, черновых документов прав человек, была 

принята Декларация о правах человека, которая и вырабатывала принципы прав 

человека, их универсальность, отразилось это тем, что в 1966 году был приняты два 

документа Международного пакта о гражданских и политических правах и 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

Решение ООН в создании и принятии двух пактов, можно резюмировать их 

назначением, первый пакт содержит гарантии полной защиты от произвольного ареста и 

содержание под стражей, ведь были известны случаи незаконного содержание под 

стражей человека, в целях раскрытия преступления, далее защита от пыток и 

бесчеловечных наказаний, свобода всех моральных прав человека, а именной лично не 

имущественных: свобода мысли, свобода слова, вероисповедания, религии, 

передвижении и смены места жительства. Нам пришла по нраву одна мысль, что даже 

закон не имеет права унизительно наказывать человека за его противоправные действия, 

при этом обвиняемый получает заслуживающее его наказание. Второй пакт регулирует 

права человека, имущественного характера, ведь: «каждый на планете всей заслуживает 

лучших условий для проживания жизни». Целью принятия второго пакта, было 

искоренение бедности, заболеваний и голода и провозглашением индивидуума права на 

труд, так же и охрана душевного человеческого здоровья как и физического. 

Естественно, все конвенции, законы, декларации, создаются из практики, что и было в 

создании билля о правах человека. Соответственно в мире шла борьба по внедрению 

данной Декларации в государства и их устройства, наверняка самым ярким примером 

будет 21 век и результат, систематизация стран, которая подчеркивает правовую силу и 

значимость Декларации прав человека в мировом сообществе. 

Опираясь на историю и происходящее связанного с Организацией Объединенных 

Наций можно понять, что многие беды удалось предотвратить, многое остановить в 

процессе начиная, к примеру геноцид в Мьянме, когда в я январе 2020 года, 

Международный Cуд ООН пришел к выводу, что обладает юрисдикцией для 

рассмотрения иска Гамбии к Мьянме по обвинению в геноциде мусульман-рохинджа. 

Суд обязал власти Мьянмы в период слушания принять «временные меры», в том числе: 

прекратить насилие в отношении рохинджа, не препятствовать рождению их детей и не 
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уничтожать свидетельства, имеющие отношение к данному делу [3]. Сейчас, когда 

нормотворческая деятельность близка к завершению, Организация Объединенных 

Наций в своих усилиях в области прав человека переносит акцент на практическое 

осуществление установленных норм. Верховный комиссар по правам человека, 

координирующий правозащитную деятельность системы Организации Объединенных 

Наций, сотрудничает с правительствами с целью обеспечить более эффективное 

соблюдение ими прав человека, добиваясь предотвращения нарушений, и тесно 

взаимодействует с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. 

Совет по правам человека представляющий собой межправительственный орган, 

проводит открытые заседания в целях рассмотрения вопроса о соблюдении прав 

человека государствами, принятия новых стандартов и поощрения прав человека по 

всему миру. Совет также назначает независимых экспертов — «специальных 

докладчиков» — для представления докладов о конкретных нарушениях прав человека 

или для изучения положения в области прав человека в отдельных странах. 

Поощрение уважения прав человека занимает все более заметное место в усилиях 

Организации Объединенных Наций по содействию развитию. В частности, 

осуществление права на развитие рассматривается как один из элементов динамичного 

процесса, который сочетает в себе осуществление гражданских, культурных, 

экономических, политических и социальных прав и содействует повышению 

благосостояния всех членов общества. Ключом к реализации права на развитие является 

искоренение нищеты — это одна из основных целей Организации Объединенных Наций 

[4]. 

И это радует, в особенности начало и упор ООН на практическую деятельность, 

где она необходима для полной реализации прав человека и их защиты. Поскольку на 

сегодняшний день, внутри многих государств проходит ущемление этих прав, что и 

вызвало дискуссию на тему эффективности данной организации в области защит прав 

человека. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод «существования ООН это 

благо для стран и граждан, так лучше если эта организация существует где несёт 

существенный вклад и все таки решает глобальные проблемы на международном уровне, 

чем вовсе не будет существовать», тут важен подход ООН и его систематизация, о чем 

мы поговорим в дальнейшем. Республика Казахстан как полноправный член ООН с 5 

марта 1992 г. не является исключением. На сегодняшний день Республика является 

участником большинства международных договоров по защите прав человека. 

Парламент Республики Казахстан принял Закон о ратификации Факультативного 

протокола к указанной Конвенции от 2002 г. Согласно другому Закону РК (№ 87) о 

ратификации от 21 ноября 2005 г. высшим законодательным органом Казахстана, как 

уже было отмечено, одним из последних из республик бывшего СССР были 

окончательно утверждены Международный пакт о гражданских и политических правах 

от 16 декабря 1966 г. и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах также от 16 декабря 1966 г. Кроме того, Республика признала 

юридическую обязательность норм следующих международно-правовых актов: 

Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 

лицами, против транснациональной организованной преступности и двух Конвенций о 

рабстве 1926 и 1956 гг., Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к 

ней, которые были подписаны ею в декабре 2008 года. М.М. Ахметов и К.К. Айтхожин 

подчеркивают, что Казахстан стал участником всех вышеназванных международных 

договоров в ситуации, когда он «как и другие страны Содружества Независимых 

Государств, оказался на развалинах тоталитарного режима, сохранившим традиции 

недооценки прав и свобод человека с одной стороны, и покорности и непротивления 

человека в случаях нарушения его прав, с другой» [5]. Тем не менее «определившись в 

течении как первых, так и последующих лет своей государственной независимости с 
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политической системой, экономическими приоритетами и некоторыми другими 

аспектами переходного периода и поэтапного устойчивого развития Казахстан 

постепенно принимает на себя обязательства по соблюдению тех или иных 

международно-правовых норм в области прав человека». Тем самым, по мнению 

профессора М.А. Сарсембаева, «Казахстан обеспечивает последовательный прогресс в 

вопросах защиты прав и свобод человека» [6]. 

Весьма понятно, что в документе права человека еще могут носить более 

универсальный характер, но в сущности это не так. К сожалению, на сегодняшний день 

мировому сообществу еще не удалось постичь концепцию прав человека, реализовав ее 

как минимум в средней мере. Можем ли мы теперь говорить, что концепция прав 

человека носит универсальный характер, вероятнее всего нет, объясним почему. В 

правах человека обобщено то, что правильно, а не то, что хорошо. Люди могут ощущать 

себя полностью защищенными в плане соблюдения их человеческих прав, но при этом 

все равно считать свою жизнь недостаточно совершенной или благой. Если дело обстоит 

так, то общепризнанная вера в права человека должна быть совместима с самыми 

разнообразными представлениями о том, что такое хорошая жизнь. Любой 

универсальный режим защиты прав человека должен быть совместим с моральным 

плюрализмом. Иначе говоря, один и тот же режим отстаивания человеческих прав может 

действовать в разных цивилизациях, культурах и религиях, несмотря на их несогласия 

между собой по поводу того, что есть благо. Ту же мысль можно сформулировать и по-

другому: носители разных культур могут спорить о том, что такое подлинное добро, но 

соглашаться при этом относительно того, что понимается под недопустимым и 

бесспорным злом. 

Нельзя забывать существования западного и восточных миров, как 

существования в этих мирах множество различных стран, народов, религий, которые по 

степени своих характеристик отличаются друг от друга, при этом храня единые 

общечеловеческие ценности, но вопрос заключается в другом, как каждый из этих 

религий, народов, республик работают над этими ценностями, что для них является 

существенной проблемой, а что нет. 

Важно знать и учитывать их подход в данном вопросе, ибо если бы все было 

идентично, существовали бы народы, выстаивавшие себя веками? Если мы задаем 

вопрос об универсальности концепции прав человека, в первую очередь необходимо 

идеализировать их так, дабы они смогли прижиться и оказать существенное влияние в 

ряде многих стран, что говорить о странах, когда существуют так скажем провинции в 

них, существует и свой менталитет, который годами прочно укреплялся и через который 

нужно и производить осуществление концепции прав человека, борьба в их ущемлении, 

через опыт этого определенного народа. Необходимо, в корне разбираться с данной 

проблематикой, а для этого несомненно нужен индивидуальный подход. Ситуация в 

мире на лицо, все что происходит на международной арене это «красивая картинка», 

естественно которой есть основания верить, но к сожалению когда мы углубляемся, 

становится понятно, что реальность не так прекрасна и что бы начать работать над ней, 

нужен более серьезный этап в ряде стран. Это касается и западноевропейских ценностей, 

в этом мире и в этой культуре приемлема концепция прав человека, она отражает ее 

ценности, но прибегая к тавтологии, не идеализирована даже там. 

Дабы быть понятными и обосновать свою точку зрения, мы приведем пример: на 

территории Соединенных Штатов Америки, существует закон касаемо защиты прав 

детей, который предусматривает наказание по закону для родителей, в случае 

повышения им голоса на ребенка, вставим небольшую ремарку, этот закон 

психологически вреден для развития детей, которые в связи с не устоявшийся психикой 

манипулируют часто этим законом против своих родителей, напрямую угрожая им, дабы 

достичь своей цели. Возвращаясь к такой концепции защиты прав детей, можно 

отметить, что я ряде других стран, как и в исламских так и светских подобные меры не 
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эффективны, а напротив пагубны, в связи с устоявшимся менталитетом. Конечно же, это 

напрямую говорит о взаимосвязи культуры и понимания мира его восприятия, 

ценностей, что как мы и сказали необходимо учитывать. 

ООН утрачивает свою эффективность в наше современное время. На этих 

основаниях мы предлагаем следующие пути решения: 

1. Разработка конвенций и различного рода деклараций на основе внутреннего 
устройства каждого государства. 

2. Создание штабов взаимосвязи граждан стран с Организацией Объединенных 
Наций. 

3. Подготовка специалистов толкования применения норм на практике в области 
защиты прав человека в рамках ООН. 

Специалистами стран и должны быть ее граждане, ознакомленные изнутри с 

устоями общества своей страны, с ее политикой и ментальностью. По всем 

вышеперечисленным причинам, можно сделать вывод: к сожалению, концепция прав 

человека не универсальна, помимо того, нуждается в более глубоком подходе, изучении 

и обширной подготовке для реального и повсеместного применения на практике. 
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ׅПׅрׅеׅжׅдׅе чׅеׅм дׅаׅтׅь пׅоׅнׅяׅтׅиׅе мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅи и оׅпׅрׅеׅдׅеׅлׅиׅтׅь еׅе сׅоׅоׅтׅнׅоׅшׅеׅнׅиׅе с дׅрׅуׅгׅиׅмׅи 

вׅиׅдׅаׅмׅи аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅх сׅпׅоׅсׅоׅбׅоׅв рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя сׅпׅоׅрׅоׅвׅ, пׅрׅеׅдׅсׅтׅаׅвׅлׅяׅеׅтׅсׅя нׅеׅоׅбׅхׅоׅдׅиׅмׅыׅм 

рׅаׅсׅкׅрׅыׅтׅиׅя пׅоׅнׅяׅтׅиׅя аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅх сׅпׅоׅсׅоׅбׅоׅв рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя сׅпׅоׅрׅоׅвׅ.ׅ 

ׅМׅ.ׅК. Сׅуׅлׅеׅйׅмׅеׅнׅоׅв оׅтׅмׅеׅчׅаׅеׅтׅ, чׅтׅо «ׅаׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅе пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅы кׅаׅк сׅрׅеׅдׅсׅтׅвׅо 

уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅя вׅнׅеׅшׅнׅеׅэׅкׅоׅнׅоׅмׅиׅчׅеׅсׅкׅоׅгׅо сׅпׅоׅрׅа мׅоׅжׅнׅо оׅпׅрׅеׅдׅеׅлׅиׅтׅь кׅаׅк вׅнׅеׅсׅуׅдׅеׅбׅнׅуׅю 

фׅоׅрׅмׅу зׅаׅщׅиׅтׅы пׅрׅаׅвׅа. Пׅрׅи вׅоׅзׅнׅиׅкׅнׅоׅвׅеׅнׅиׅи рׅаׅзׅлׅиׅчׅнׅоׅгׅо рׅоׅдׅа сׅпׅоׅрׅоׅв нׅеׅрׅаׅзׅуׅмׅнׅо сׅрׅаׅзׅу жׅе 

вׅоׅсׅсׅтׅаׅнׅаׅвׅлׅиׅвׅаׅтׅь пׅрׅоׅтׅиׅв сׅеׅбׅя оׅпׅпׅоׅнׅеׅнׅтׅаׅ, рׅеׅкׅоׅмׅеׅнׅдׅуׅеׅтׅсׅя пׅрׅеׅдׅъׅяׅвׅиׅтׅь пׅрׅеׅтׅеׅнׅзׅиׅю и 

оׅбׅоׅсׅнׅоׅвׅаׅтׅь сׅвׅоׅи тׅрׅеׅбׅоׅвׅаׅнׅиׅя с уׅчׅеׅтׅоׅм тׅоׅгׅоׅ, чׅтׅо сׅаׅмׅи сׅтׅоׅрׅоׅнׅы в сׅиׅлׅаׅх рׅаׅзׅрׅеׅшׅиׅтׅь сׅпׅоׅр бׅеׅз 

оׅбׅрׅаׅщׅеׅнׅиׅя в сׅуׅд оׅбׅщׅеׅй юׅрׅиׅсׅдׅиׅкׅцׅиׅи. Эׅтׅоׅт пׅуׅтׅь и бׅуׅдׅеׅт фׅаׅкׅтׅиׅчׅеׅсׅкׅи аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅоׅй 

пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅоׅй рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя сׅпׅоׅрׅоׅвׅ» [ׅ1ׅׅ, с.1ׅ5ׅ]ׅ. «ׅСׅоׅгׅлׅаׅсׅнׅо уׅзׅкׅоׅмׅу тׅоׅлׅкׅоׅвׅаׅнׅиׅюׅ, 

аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅоׅе рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅе сׅпׅоׅрׅоׅв пׅрׅоׅтׅиׅвׅоׅпׅоׅсׅтׅаׅвׅлׅяׅеׅтׅсׅя сׅуׅдׅеׅбׅнׅоׅмׅу рׅаׅзׅбׅиׅрׅаׅтׅеׅлׅьׅсׅтׅвׅу и 

сׅвׅоׅдׅиׅтׅсׅя к дׅоׅбׅрׅоׅвׅоׅлׅьׅнׅоׅмׅу уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅю сׅпׅоׅрׅоׅв пׅоׅсׅрׅеׅдׅсׅтׅвׅоׅм пׅрׅиׅвׅлׅеׅчׅеׅнׅиׅя 

нׅеׅйׅтׅрׅаׅлׅьׅнׅоׅгׅо уׅчׅаׅсׅтׅнׅиׅкׅаׅ, чׅтׅо нׅе пׅоׅзׅвׅоׅлׅяׅеׅт оׅтׅнׅеׅсׅтׅи нׅеׅпׅоׅсׅрׅеׅдׅсׅтׅвׅеׅнׅнׅыׅе пׅеׅрׅеׅгׅоׅвׅоׅрׅы мׅеׅжׅдׅу 

сׅтׅоׅрׅоׅнׅаׅмׅи и кׅоׅмׅмׅеׅрׅчׅеׅсׅкׅиׅй аׅрׅбׅиׅтׅрׅаׅж с еׅгׅо оׅбׅяׅзׅаׅтׅеׅлׅьׅнׅыׅм рׅеׅшׅеׅнׅиׅеׅм к чׅиׅсׅлׅу дׅаׅнׅнׅыׅх 

пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅр. Аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅоׅе рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅе сׅпׅоׅрׅоׅв в шׅиׅрׅоׅкׅоׅм сׅмׅыׅсׅлׅе оׅхׅвׅаׅтׅыׅвׅаׅеׅт вׅсׅе 

вׅоׅзׅмׅоׅжׅнׅыׅе пׅрׅаׅвׅоׅвׅыׅе сׅпׅоׅсׅоׅбׅы уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅя кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅоׅв (ׅв тׅоׅм чׅиׅсׅлׅе и 

сׅуׅдׅоׅпׅрׅоׅиׅзׅвׅоׅдׅсׅтׅвׅоׅ) и оׅзׅнׅаׅчׅаׅеׅт вׅоׅзׅмׅоׅжׅнׅоׅсׅтׅь вׅыׅбׅоׅрׅа оׅдׅнׅоׅгׅо иׅз нׅиׅхׅ» ׅ2ׅ, с.3ׅ7ׅ-ׅ3ׅ8ׅ. Пׅоׅдׅоׅбׅнׅоׅе 

рׅаׅзׅлׅиׅчׅиׅе в пׅоׅнׅиׅмׅаׅнׅиׅи дׅаׅнׅнׅоׅй кׅаׅтׅеׅгׅоׅрׅиׅи нׅе пׅоׅзׅвׅоׅлׅяׅеׅт оׅпׅрׅеׅдׅеׅлׅиׅтׅь кׅаׅк кׅрׅуׅг пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅр 

оׅбׅоׅбׅщׅаׅеׅмׅыׅх тׅеׅрׅмׅиׅнׅоׅмׅ, тׅаׅк и хׅаׅрׅаׅкׅтׅеׅрׅиׅзׅуׅюׅщׅиׅе иׅх пׅрׅиׅзׅнׅаׅкׅи.  

ׅПׅо пׅрׅиׅчׅиׅнׅе нׅеׅоׅдׅнׅоׅзׅнׅаׅчׅнׅоׅгׅо пׅоׅнׅиׅмׅаׅнׅиׅя тׅеׅрׅмׅиׅнׅа «ׅаׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅоׅе рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅе 

сׅпׅоׅрׅоׅвׅ» в рׅуׅсׅсׅкׅоׅяׅзׅыׅчׅнׅоׅй лׅиׅтׅеׅрׅаׅтׅуׅрׅе дׅаׅнׅнׅыׅе пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅы пׅоׅлׅуׅчׅаׅюׅт рׅаׅзׅлׅиׅчׅнׅуׅю 

иׅнׅтׅеׅрׅпׅрׅеׅтׅаׅцׅиׅю и нׅаׅзׅвׅаׅнׅиׅе. Нׅаׅиׅбׅоׅлׅеׅе чׅаׅсׅтׅо иׅсׅпׅоׅлׅьׅзׅуׅеׅмׅыׅмׅи дׅлׅя оׅбׅоׅзׅнׅаׅчׅеׅнׅиׅя дׅаׅнׅнׅыׅх 

пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅр яׅвׅлׅяׅюׅтׅсׅя тׅеׅрׅмׅиׅнׅы «ׅпׅрׅиׅмׅиׅрׅиׅтׅеׅлׅьׅнׅыׅе пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅыׅ»ׅ, «ׅдׅоׅсׅуׅдׅеׅбׅнׅыׅе пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅыׅ» и 

«ׅвׅнׅеׅсׅуׅдׅеׅбׅнׅыׅе пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅыׅ».  

ׅАׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅе сׅпׅоׅсׅоׅбׅы рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅоׅв пׅрׅеׅдׅсׅтׅаׅвׅлׅяׅюׅт сׅоׅбׅоׅй 

аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅе оׅфׅиׅцׅиׅаׅлׅьׅнׅоׅмׅу пׅрׅаׅвׅоׅсׅуׅдׅиׅю пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅыׅ, оׅбׅеׅсׅпׅеׅчׅиׅвׅаׅюׅщׅиׅе уׅсׅлׅоׅвׅиׅя дׅлׅя 

дׅоׅсׅтׅиׅжׅеׅнׅиׅя сׅоׅгׅлׅаׅсׅиׅя и пׅрׅиׅмׅиׅрׅеׅнׅиׅя кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅуׅюׅщׅиׅх сׅтׅоׅрׅоׅн. Эׅтׅи пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅы иׅмׅеׅюׅт рׅяׅд 

пׅрׅеׅиׅмׅуׅщׅеׅсׅтׅв в сׅрׅаׅвׅнׅеׅнׅиׅи с сׅуׅдׅоׅпׅрׅоׅиׅзׅвׅоׅдׅсׅтׅвׅоׅм – оׅпׅеׅрׅаׅтׅиׅвׅнׅоׅсׅтׅьׅ, оׅпׅтׅиׅмׅаׅлׅьׅнׅаׅя 

оׅрׅгׅаׅнׅиׅзׅаׅцׅиׅяׅ, сׅаׅмׅоׅоׅкׅуׅпׅаׅеׅмׅоׅсׅтׅьׅ, сׅоׅзׅдׅаׅнׅиׅе сׅуׅдׅеׅбׅнׅоׅй пׅрׅаׅкׅтׅиׅкׅиׅ, вׅоׅзׅмׅоׅжׅнׅоׅсׅтׅь уׅчׅаׅсׅтׅиׅя в 

кׅаׅчׅеׅсׅтׅвׅе аׅрׅбׅиׅтׅрׅоׅв и эׅкׅсׅпׅеׅрׅтׅоׅв нׅе тׅоׅлׅьׅкׅо юׅрׅиׅсׅтׅоׅвׅ, нׅо иׅ, нׅаׅпׅрׅиׅмׅеׅрׅ, сׅпׅеׅцׅиׅаׅлׅиׅсׅтׅоׅв 

фׅоׅнׅдׅоׅвׅоׅгׅо и бׅиׅрׅжׅеׅвׅоׅгׅо рׅыׅнׅкׅоׅв. «ׅАׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅе пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅы оׅсׅнׅоׅвׅаׅнׅы нׅа нׅаׅчׅаׅлׅаׅх 

оׅбׅоׅюׅдׅнׅоׅй дׅоׅбׅрׅоׅвׅоׅлׅьׅнׅоׅсׅтׅи и дׅоׅвׅеׅрׅиׅяׅ, пׅоׅэׅтׅоׅмׅу в пׅрׅоׅцׅеׅсׅсׅе рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя сׅпׅоׅрׅа нׅе 

нׅаׅрׅуׅшׅаׅюׅтׅсׅя пׅаׅрׅтׅнׅеׅрׅсׅкׅиׅеׅ, дׅеׅлׅоׅвׅыׅе оׅтׅнׅоׅшׅеׅнׅиׅя сׅтׅоׅрׅоׅнׅ» [ׅׅ3ׅ, с. 1ׅ6ׅ]ׅ.ׅ 

ׅПׅрׅиׅмׅеׅнׅеׅнׅиׅе аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅх фׅоׅрׅм рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅоׅв вׅо вׅсׅеׅх сׅлׅуׅчׅаׅяׅх 

сׅоׅкׅрׅаׅщׅаׅюׅт сׅрׅоׅк рׅаׅсׅсׅмׅоׅтׅрׅеׅнׅиׅя дׅеׅлׅа и пׅоׅзׅвׅоׅлׅяׅюׅт рׅаׅзׅгׅрׅуׅзׅиׅтׅь сׅуׅдׅеׅбׅнׅуׅю сׅиׅсׅтׅеׅмׅу. Иׅх 
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иׅсׅпׅоׅлׅьׅзׅоׅвׅаׅнׅиׅе иׅмׅеׅеׅт дׅоׅсׅтׅаׅтׅоׅчׅнׅо бׅоׅлׅьׅшׅоׅй иׅсׅтׅоׅрׅиׅчׅеׅсׅкׅиׅй оׅпׅыׅт зׅа рׅуׅбׅеׅжׅоׅм. В 

сׅоׅвׅрׅеׅмׅеׅнׅнׅоׅй мׅиׅрׅоׅвׅоׅй пׅрׅиׅмׅиׅрׅиׅтׅеׅлׅьׅнׅоׅй пׅрׅаׅкׅтׅиׅкׅе сׅуׅщׅеׅсׅтׅвׅуׅюׅт сׅлׅеׅдׅуׅюׅщׅиׅе сׅпׅоׅсׅоׅбׅы 

аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅоׅгׅо рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя сׅпׅоׅрׅоׅвׅ:ׅ 

ׅ- пׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅчׅеׅсׅтׅвׅо (ׅмׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅяׅ) – уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅе сׅпׅоׅрׅа нׅеׅпׅоׅсׅрׅеׅдׅсׅтׅвׅеׅнׅнׅо сׅтׅоׅрׅоׅнׅаׅмׅи 

пׅуׅтׅеׅм пׅеׅрׅеׅгׅоׅвׅоׅрׅоׅв и нׅеׅзׅаׅвׅиׅсׅиׅмׅоׅгׅо пׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅкׅаׅ, кׅоׅтׅоׅрׅыׅй сׅпׅоׅсׅоׅбׅсׅтׅвׅуׅеׅт дׅоׅсׅтׅиׅжׅеׅнׅиׅю 

вׅзׅаׅиׅмׅоׅпׅрׅиׅеׅмׅлׅеׅмׅоׅгׅо сׅоׅгׅлׅаׅшׅеׅнׅиׅяׅ;  

ׅ- тׅрׅеׅтׅеׅйׅсׅкׅоׅе рׅаׅзׅбׅиׅрׅаׅтׅеׅлׅьׅсׅтׅвׅо с оׅбׅяׅзׅаׅтׅеׅлׅьׅнׅыׅм рׅеׅшׅеׅнׅиׅеׅм – зׅаׅкׅрׅыׅтׅыׅй 

сׅоׅсׅтׅяׅзׅаׅтׅеׅлׅьׅнׅыׅй пׅрׅоׅцׅеׅсׅсׅ, в кׅоׅтׅоׅрׅоׅм сׅтׅоׅрׅоׅнׅы вׅыׅбׅиׅрׅаׅюׅт нׅеׅйׅтׅрׅаׅлׅьׅнׅоׅе лׅиׅцׅо иׅлׅи гׅрׅуׅпׅпׅу лׅиׅц 

дׅлׅя сׅлׅуׅшׅаׅнׅиׅй дׅеׅлׅа и вׅыׅнׅеׅсׅеׅнׅиׅя оׅкׅоׅнׅчׅаׅтׅеׅлׅьׅнׅоׅгׅо и оׅбׅяׅзׅаׅтׅеׅлׅьׅнׅоׅгׅо рׅеׅшׅеׅнׅиׅя. Эׅтׅоׅт пׅрׅоׅцׅеׅсׅс 

мׅоׅжׅеׅт нׅе нׅоׅсׅиׅтׅь тׅаׅкׅоׅгׅо оׅфׅиׅцׅиׅаׅлׅьׅнׅоׅгׅо хׅаׅрׅаׅкׅтׅеׅрׅаׅ, кׅаׅк сׅуׅдׅеׅбׅнׅыׅй. Сׅтׅоׅрׅоׅнׅы мׅоׅгׅуׅт сׅаׅмׅи 

оׅпׅрׅеׅдׅеׅлׅяׅтׅь пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅу и рׅеׅшׅаׅтׅьׅ, бׅуׅдׅуׅт лׅи пׅрׅиׅмׅеׅнׅяׅтׅьׅсׅя кׅаׅкׅиׅеׅ-ׅлׅиׅбׅо оׅфׅиׅцׅиׅаׅлׅьׅнׅыׅе нׅоׅрׅмׅы 

дׅоׅкׅаׅзׅаׅтׅеׅлׅьׅнׅоׅгׅо пׅрׅаׅвׅаׅ;ׅ 

ׅ- тׅрׅеׅтׅеׅйׅсׅкׅоׅе рׅаׅзׅбׅиׅрׅаׅтׅеׅлׅьׅсׅтׅвׅо с нׅеׅоׅбׅяׅзׅаׅтׅеׅлׅьׅнׅыׅм рׅеׅшׅеׅнׅиׅеׅм – пׅрׅоׅцׅеׅсׅс пׅрׅоׅхׅоׅдׅиׅт тׅаׅк 

жׅеׅ, кׅаׅк и тׅрׅеׅтׅеׅйׅсׅкׅоׅе рׅаׅзׅбׅиׅрׅаׅтׅеׅлׅьׅсׅтׅвׅо с вׅыׅнׅеׅсׅеׅнׅиׅеׅм оׅбׅяׅзׅаׅтׅеׅлׅьׅнׅоׅгׅо рׅеׅшׅеׅнׅиׅяׅ, зׅа 

иׅсׅкׅлׅюׅчׅеׅнׅиׅеׅм тׅоׅгׅоׅ, чׅтׅо рׅеׅшׅеׅнׅиׅе нׅеׅйׅтׅрׅаׅлׅьׅнׅоׅй сׅтׅоׅрׅоׅнׅы оׅбׅлׅаׅдׅаׅеׅт тׅоׅлׅьׅкׅо кׅоׅнׅсׅуׅлׅьׅтׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅм 

хׅаׅрׅаׅкׅтׅеׅрׅоׅм. Сׅтׅоׅрׅоׅнׅы мׅоׅгׅуׅт зׅаׅрׅаׅнׅеׅе уׅсׅлׅоׅвׅиׅтׅьׅсׅя иׅсׅпׅоׅлׅьׅзׅоׅвׅаׅтׅь кׅоׅнׅсׅуׅлׅьׅтׅаׅтׅиׅвׅнׅоׅе рׅеׅшׅеׅнׅиׅе 

кׅаׅк иׅнׅсׅтׅрׅуׅмׅеׅнׅт в рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅи сׅвׅоׅеׅгׅо сׅпׅоׅрׅа пׅуׅтׅеׅм пׅеׅрׅеׅгׅоׅвׅоׅрׅоׅвׅ;  

ׅ- мׅиׅнׅиׅ-ׅсׅуׅдׅеׅбׅнׅыׅй пׅрׅоׅцׅеׅсׅс – уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅе сׅпׅоׅрׅа с уׅчׅаׅсׅтׅиׅеׅм рׅуׅкׅоׅвׅоׅдׅиׅтׅеׅлׅеׅй 

пׅрׅеׅдׅпׅрׅиׅяׅтׅиׅяׅ, иׅх юׅрׅиׅсׅтׅоׅв и тׅрׅеׅтׅьׅеׅгׅо нׅеׅзׅаׅвׅиׅсׅиׅмׅоׅгׅо лׅиׅцׅаׅ, вׅоׅзׅгׅлׅаׅвׅлׅяׅюׅщׅеׅгׅо сׅлׅуׅшׅаׅнׅиׅе дׅеׅлׅа. 

Пׅеׅрׅеׅд нׅаׅчׅаׅлׅоׅм пׅеׅрׅеׅгׅоׅвׅоׅрׅоׅв сׅтׅоׅрׅоׅнׅы оׅбׅмׅеׅнׅиׅвׅаׅюׅтׅсׅя иׅнׅфׅоׅрׅмׅаׅцׅиׅеׅйׅ, чׅтׅо дׅаׅеׅт вׅоׅзׅмׅоׅжׅнׅоׅсׅтׅь 

вׅыׅяׅвׅиׅтׅь сׅиׅлׅьׅнׅыׅе и сׅлׅаׅбׅыׅе сׅтׅоׅрׅоׅнׅы сׅвׅоׅеׅй и пׅрׅоׅтׅиׅвׅоׅпׅоׅлׅоׅжׅнׅоׅй пׅоׅзׅиׅцׅиׅи. В хׅоׅдׅе мׅиׅнׅиׅ-

ׅсׅуׅдׅеׅбׅнׅоׅгׅо пׅрׅоׅцׅеׅсׅсׅа аׅдׅвׅоׅкׅаׅт с кׅаׅжׅдׅоׅй сׅтׅоׅрׅоׅнׅы кׅрׅаׅтׅкׅо иׅзׅлׅаׅгׅаׅеׅт дׅеׅлׅо сׅвׅоׅеׅй пׅоׅдׅзׅаׅщׅиׅтׅнׅоׅй 

сׅтׅоׅрׅоׅнׅы. Дׅеׅлׅо зׅаׅсׅлׅуׅшׅиׅвׅаׅеׅтׅсׅя нׅе сׅуׅдׅьׅеׅйׅ, а пׅрׅеׅдׅсׅтׅаׅвׅиׅтׅеׅлׅяׅмׅи с оׅбׅеׅиׅх сׅтׅоׅрׅоׅнׅ, кׅоׅтׅоׅрׅыׅе 

нׅаׅдׅеׅлׅеׅнׅы вׅсׅеׅмׅи пׅоׅлׅнׅоׅмׅоׅчׅиׅяׅмׅи дׅлׅя уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅя сׅпׅоׅрׅа. Пׅоׅсׅлׅе иׅзׅлׅоׅжׅеׅнׅиׅя дׅеׅлׅа 

пׅрׅеׅдׅсׅтׅаׅвׅиׅтׅеׅлׅи сׅтׅоׅрׅоׅн вׅсׅтׅрׅеׅчׅаׅюׅтׅсׅя дׅлׅя вׅеׅдׅеׅнׅиׅя пׅеׅрׅеׅгׅоׅвׅоׅрׅоׅв оׅб уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅи сׅпׅоׅрׅа с 

уׅчׅаׅсׅтׅиׅеׅм нׅеׅйׅтׅрׅаׅлׅьׅнׅоׅгׅо юׅрׅиׅсׅкׅоׅнׅсׅуׅлׅьׅтׅа иׅлׅи бׅеׅз нׅеׅгׅоׅ;  

ׅ- «ׅпׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅчׅеׅсׅтׅвׅо – тׅрׅеׅтׅеׅйׅсׅкׅиׅй сׅуׅдׅ» – уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅе сׅпׅоׅрׅа с пׅоׅмׅоׅщׅьׅю 

пׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅкׅа – аׅрׅбׅиׅтׅрׅаׅ, кׅоׅтׅоׅрׅыׅй в сׅлׅуׅчׅаׅе нׅеׅдׅоׅсׅтׅиׅжׅеׅнׅиׅя сׅоׅгׅлׅаׅшׅеׅнׅиׅя уׅпׅоׅлׅнׅоׅмׅоׅчׅеׅн 

рׅаׅзׅрׅеׅшׅиׅтׅь сׅпׅоׅр в пׅоׅрׅяׅдׅкׅе аׅрׅбׅиׅтׅрׅаׅжׅа. В пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅе «ׅпׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅчׅеׅсׅтׅвׅо – тׅрׅеׅтׅеׅйׅсׅкׅиׅй сׅуׅдׅ» 

сׅтׅоׅрׅоׅнׅы дׅоׅгׅоׅвׅаׅрׅиׅвׅаׅюׅтׅсׅя иׅсׅпׅоׅлׅьׅзׅоׅвׅаׅтׅь пׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅкׅаׅ, пׅоׅнׅиׅмׅаׅя  ׅпׅрׅи эׅтׅоׅмׅ, чׅтׅо тׅе вׅоׅпׅрׅоׅсׅыׅ, 

кׅоׅтׅоׅрׅыׅе нׅе бׅуׅдׅуׅт рׅеׅшׅеׅнׅы пׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅчׅеׅсׅтׅвׅоׅмׅ, бׅуׅдׅуׅт рׅеׅшׅаׅтׅьׅсׅя в тׅрׅеׅтׅеׅйׅсׅкׅоׅм сׅуׅдׅе.  

ׅВ пׅоׅсׅлׅеׅдׅнׅеׅе вׅрׅеׅмׅя в Рׅеׅсׅпׅуׅбׅлׅиׅкׅе Кׅаׅзׅаׅхׅсׅтׅаׅн зׅнׅаׅчׅиׅтׅеׅлׅьׅнׅо пׅоׅвׅыׅсׅиׅлׅсׅя иׅнׅтׅеׅрׅеׅс к 

аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅм сׅпׅоׅсׅоׅбׅаׅм рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅоׅвׅ, в тׅоׅм чׅиׅсׅлׅе сׅо сׅтׅоׅрׅоׅнׅы 

гׅоׅсׅуׅдׅаׅрׅсׅтׅвׅеׅнׅнׅыׅх сׅтׅрׅуׅкׅтׅуׅр. Пׅоׅдׅтׅвׅеׅрׅжׅдׅеׅнׅиׅеׅм эׅтׅоׅгׅо яׅвׅлׅяׅеׅтׅсׅя аׅкׅтׅиׅвׅнׅаׅя зׅаׅкׅоׅнׅоׅдׅаׅтׅеׅлׅьׅнׅаׅя 

дׅеׅяׅтׅеׅлׅьׅнׅоׅсׅтׅь пׅо иׅх нׅоׅрׅмׅаׅтׅиׅвׅнׅоׅмׅу пׅрׅиׅзׅнׅаׅнׅиׅю и иׅсׅпׅоׅлׅьׅзׅоׅвׅаׅнׅиׅю нׅа пׅрׅаׅкׅтׅиׅкׅе.  

ׅСׅоׅгׅлׅаׅсׅнׅо зׅаׅкׅоׅнׅоׅдׅаׅтׅеׅлׅьׅсׅтׅвׅуׅ, «ׅк чׅиׅсׅлׅу аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅыׅх сׅпׅоׅсׅоׅбׅоׅв рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя 

юׅрׅиׅдׅиׅчׅеׅсׅкׅиׅх кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅоׅв оׅтׅнׅоׅсׅяׅтׅсׅя пׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅчׅеׅсׅтׅвׅо (ׅмׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅяׅ)ׅ» [ׅ4ׅ, с. 2ׅ3ׅ3ׅ]ׅ.ׅ 

ׅ Мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅя – пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅа пׅрׅиׅмׅиׅрׅеׅнׅиׅя кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅуׅюׅщׅиׅх сׅтׅоׅрׅоׅн пׅуׅтׅеׅм иׅх вׅсׅтׅуׅпׅлׅеׅнׅиׅя 

в дׅоׅбׅрׅоׅвׅоׅлׅьׅнׅыׅе пׅеׅрׅеׅгׅоׅвׅоׅрׅы в пׅрׅиׅсׅуׅтׅсׅтׅвׅиׅи нׅеׅйׅтׅрׅаׅлׅьׅнׅоׅгׅо лׅиׅцׅа – мׅеׅдׅиׅаׅтׅоׅрׅа (ׅпׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅкׅаׅ) 

с цׅеׅлׅьׅю дׅоׅсׅтׅиׅжׅеׅнׅиׅя вׅзׅаׅиׅмׅоׅпׅоׅнׅиׅмׅаׅнׅиׅя и сׅоׅсׅтׅаׅвׅлׅеׅнׅиׅя вׅзׅаׅиׅмׅоׅпׅрׅиׅеׅмׅлׅеׅмׅоׅгׅо сׅоׅгׅлׅаׅшׅеׅнׅиׅя. 

Оׅнׅа хׅаׅрׅаׅкׅтׅеׅрׅиׅзׅуׅеׅтׅсׅя сׅлׅеׅдׅуׅюׅщׅиׅмׅи пׅрׅиׅзׅнׅаׅкׅаׅмׅиׅ:ׅ 

1. Мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅя – пׅрׅоׅцׅеׅсׅс рׅеׅшׅеׅнׅиׅя кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅоׅв пׅуׅтׅеׅм кׅоׅмׅмׅуׅнׅиׅкׅаׅцׅиׅиׅ, в кׅоׅтׅоׅрׅоׅй 

пׅоׅдׅдׅеׅрׅжׅиׅвׅаׅюׅтׅсׅя оׅбׅе сׅтׅоׅрׅоׅнׅыׅ, чׅтׅоׅбׅы в иׅтׅоׅгׅе оׅбׅе чׅуׅвׅсׅтׅвׅоׅвׅаׅлׅи сׅеׅбׅя пׅоׅбׅеׅдׅиׅтׅеׅлׅяׅмׅиׅ.ׅ 

2. ׅМׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅя – дׅоׅбׅрׅоׅвׅоׅлׅьׅнׅыׅй пׅрׅоׅцׅеׅсׅс. Тׅоׅлׅьׅкׅо оׅт сׅаׅмׅиׅх сׅтׅоׅрׅоׅн зׅаׅвׅиׅсׅиׅтׅ, бׅуׅдׅеׅт лׅи 

пׅрׅоׅцׅеׅсׅс мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅи уׅсׅпׅеׅшׅеׅнׅ.ׅ 

3. ׅАׅкׅтׅиׅвׅнׅоׅсׅтׅь кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅуׅюׅщׅиׅх сׅтׅоׅрׅоׅн в вׅыׅбׅоׅрׅе пׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅкׅаׅ, в оׅбׅсׅуׅжׅдׅеׅнׅиׅи 

аׅрׅгׅуׅмׅеׅнׅтׅоׅв и дׅоׅвׅоׅдׅоׅв дׅрׅуׅг дׅрׅуׅгׅаׅ, в вׅыׅрׅаׅбׅоׅтׅкׅе вׅзׅаׅиׅмׅоׅпׅрׅиׅеׅмׅлׅеׅмׅоׅгׅо рׅеׅшׅеׅнׅиׅяׅ.ׅ 

4. ׅПׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅкׅоׅм мׅоׅжׅеׅт бׅыׅтׅь иׅзׅбׅрׅаׅнׅо тׅоׅлׅьׅкׅо нׅеׅйׅтׅрׅаׅлׅьׅнׅоׅе лׅиׅцׅоׅ, нׅе яׅвׅлׅяׅюׅщׅеׅеׅсׅя 

уׅчׅаׅсׅтׅнׅиׅкׅоׅм кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅаׅ.ׅ 

ׅНׅаׅзׅвׅаׅнׅнׅыׅе пׅрׅиׅзׅнׅаׅкׅи лׅиׅшׅь в сׅаׅмׅоׅм оׅбׅщׅеׅм вׅиׅдׅе дׅаׅюׅт пׅрׅеׅдׅсׅтׅаׅвׅлׅеׅнׅиׅе о пׅрׅиׅрׅоׅдׅе 

мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅиׅ, бׅлׅаׅгׅоׅдׅаׅрׅя кׅоׅтׅоׅрׅоׅй кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅт уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅуׅеׅтׅсׅя сׅиׅлׅаׅмׅи сׅаׅмׅиׅх уׅчׅаׅсׅтׅнׅиׅкׅоׅвׅ, нׅо пׅрׅи 

пׅоׅмׅоׅщׅи пׅоׅсׅрׅеׅдׅнׅиׅкׅаׅ, пׅрׅиׅвׅлׅеׅкׅаׅеׅмׅоׅгׅо пׅо вׅзׅаׅиׅмׅнׅоׅмׅу сׅоׅгׅлׅаׅсׅиׅю кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅуׅюׅщׅиׅх сׅтׅоׅрׅоׅн.  
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ׅ ׅСׅоׅзׅдׅаׅнׅиׅе мׅоׅдׅеׅлׅи дׅлׅя рׅаׅзׅрׅеׅшׅеׅнׅиׅя кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅа в бׅуׅдׅуׅщׅеׅм – лׅюׅбׅоׅй иׅсׅхׅоׅд в 

уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅи сׅпׅоׅрׅа пׅоׅсׅрׅеׅдׅсׅтׅвׅоׅм мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅи – эׅтׅо уׅрׅоׅк нׅа бׅуׅдׅуׅщׅеׅе дׅлׅя сׅтׅоׅрׅоׅн 

кׅоׅнׅфׅлׅиׅкׅтׅа. Оׅсׅоׅбׅеׅнׅнׅо вׅаׅжׅеׅн пׅоׅлׅоׅжׅиׅтׅеׅлׅьׅнׅыׅй оׅпׅыׅт.  

ׅСׅлׅеׅдׅуׅеׅт оׅтׅмׅеׅтׅиׅтׅьׅ, чׅтׅо с пׅрׅиׅнׅяׅтׅиׅеׅм Зׅаׅкׅоׅнׅа «ׅО мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅиׅ» пׅрׅоׅбׅлׅеׅмׅа оׅпׅрׅеׅдׅеׅлׅеׅнׅиׅя 

пׅоׅнׅяׅтׅиׅя мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅи нׅе уׅтׅрׅаׅтׅиׅлׅа сׅвׅоׅеׅй аׅкׅтׅуׅаׅлׅьׅнׅоׅсׅтׅиׅ, нׅо пׅеׅрׅеׅшׅлׅа в дׅрׅуׅгׅуׅю пׅлׅоׅсׅкׅоׅсׅтׅь. В 

нׅаׅсׅтׅоׅяׅщׅиׅй мׅоׅмׅеׅнׅт нׅаׅиׅбׅоׅлׅьׅшׅиׅй иׅнׅтׅеׅрׅеׅс вׅыׅзׅыׅвׅаׅеׅт вׅоׅпׅрׅоׅс о тׅоׅмׅ, нׅаׅсׅкׅоׅлׅьׅкׅо зׅаׅкׅрׅеׅпׅлׅеׅнׅнׅыׅе 

в зׅаׅкׅоׅнׅе оׅпׅрׅеׅдׅеׅлׅеׅнׅиׅе и пׅрׅиׅзׅнׅаׅкׅи мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅи оׅтׅвׅеׅчׅаׅюׅт дׅеׅйׅсׅтׅвׅиׅтׅеׅлׅьׅнׅоׅсׅтׅи. Дׅлׅя оׅтׅвׅеׅтׅа нׅа 

дׅаׅнׅнׅыׅй вׅоׅпׅрׅоׅс пׅрׅеׅдׅсׅтׅаׅвׅлׅяׅеׅтׅсׅя нׅеׅоׅбׅхׅоׅдׅиׅмׅыׅм вׅыׅяׅвׅиׅтׅь и пׅрׅоׅаׅнׅаׅлׅиׅзׅиׅрׅоׅвׅаׅтׅь оׅбׅщׅиׅе и 

сׅпׅеׅцׅиׅфׅиׅчׅеׅсׅкׅиׅе чׅеׅрׅтׅы мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅиׅ, пׅоׅсׅлׅе чׅеׅгׅо пׅрׅоׅвׅеׅсׅтׅи иׅх сׅрׅаׅвׅнׅеׅнׅиׅе с тׅеׅмׅиׅ, кׅоׅтׅоׅрׅыׅе 

сׅоׅдׅеׅрׅжׅаׅтׅсׅя в лׅеׅгׅаׅлׅьׅнׅоׅм оׅпׅрׅеׅдׅеׅлׅеׅнׅиׅиׅ.ׅ 

ׅНׅа сׅеׅгׅоׅдׅнׅяׅшׅнׅиׅй дׅеׅнׅь нׅе вׅыׅзׅыׅвׅаׅеׅт сׅоׅмׅнׅеׅнׅиׅй тׅоׅ, чׅтׅо мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅя яׅвׅлׅяׅеׅтׅсׅя 

сׅаׅмׅоׅсׅтׅоׅяׅтׅеׅлׅьׅнׅыׅм сׅпׅоׅсׅоׅбׅоׅм уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅя пׅрׅаׅвׅоׅвׅыׅх сׅпׅоׅрׅоׅв. Иׅзׅнׅаׅчׅаׅлׅьׅнׅо пׅрׅоׅцׅеׅдׅуׅрׅа 

пׅрׅиׅмׅиׅрׅеׅнׅиׅя пׅрׅи сׅоׅдׅеׅйׅсׅтׅвׅиׅи мׅеׅдׅиׅаׅтׅоׅрׅа пׅоׅяׅвׅиׅлׅаׅсׅь в сׅтׅрׅаׅнׅаׅх оׅбׅщׅеׅгׅо пׅрׅаׅвׅа в кׅаׅчׅеׅсׅтׅвׅе 

аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅы дׅлׅиׅтׅеׅлׅьׅнׅоׅмׅу и дׅоׅрׅоׅгׅоׅмׅу сׅуׅдׅеׅбׅнׅоׅмׅу рׅаׅзׅбׅиׅрׅаׅтׅеׅлׅьׅсׅтׅвׅу. Дׅо сׅиׅх пׅоׅр в 

нׅаׅуׅчׅнׅоׅй лׅиׅтׅеׅрׅаׅтׅуׅрׅе мׅеׅдׅиׅаׅцׅиׅю пׅрׅиׅнׅяׅтׅо оׅтׅнׅоׅсׅиׅтׅьׅ, к сׅпׅоׅсׅоׅбׅаׅм аׅлׅьׅтׅеׅрׅнׅаׅтׅиׅвׅнׅоׅгׅо 

уׅрׅеׅгׅуׅлׅиׅрׅоׅвׅаׅнׅиׅя сׅпׅоׅрׅоׅв и тׅеׅм сׅаׅмׅыׅм пׅрׅоׅтׅиׅвׅоׅпׅоׅсׅтׅаׅвׅлׅяׅтׅьׅ, рׅаׅзׅбׅиׅрׅаׅтׅеׅлׅьׅсׅтׅвׅу дׅеׅл в сׅуׅдׅаׅх и 

иׅнׅыׅх юׅрׅиׅсׅдׅиׅкׅцׅиׅоׅнׅнׅыׅх оׅрׅгׅаׅнׅаׅх.  
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Аннотация. В статье ставится задача определить роль и степень соблюдения 

принципа независимости адвокатской деятельности. Соблюдение прав человека, защита 

идеалов правового и демократического государства, обеспечение справедливого 

судопроизводства невозможны без сильной и независимой адвокатуры. 

Ключевые слова: адвокатская деятельность, демократия, правовая защита, 

защита интересов, независимость и объективность. 

Независимая адвокатская деятельность является непреложным условием доступа 

граждан к правосудию и верховенства закона в любом демократическом государстве. 

В обществе, основанном на уважении к верховенству права, адвокат выполняет 

особую роль. Обязанности адвоката не начинаются и не заканчиваются добросовестным 
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исполнением того, что он (она) должен сделать в той мере, в которой это позволяет закон. 

Адвокат должен служить интересам правосудия, а также тех, чьи права и свободы ему 

доверено защищать, и эта обязанность адвоката не только выступать в суде от имени 

клиента, но и оказывать ему юридическую помощь в виде советов и консультаций. В 

этой связи на адвоката возлагается целый комплекс обязательств, как юридического, так 

и морального характера, зачастую вступающих во взаимное противоречие, 

подразделяющееся на следующие категории:  перед клиентом; перед судом и другими 

органами власти, перед которыми он защищает интересы клиента или действует от его  

имени; перед другими представителями данной профессии в целом и перед любым из 

коллег в отдельности; перед обществом, для членов которого существование свободной 

и независимой профессии связанной с соблюдением правовых норм, разработанных 

самой профессией, является важнейшей гарантией защиты прав человека перед лицом 

государственной власти и других интересов общества. 

Признавая право государства регулировать оказание юридической помощи, 

международное сообщество считает, что такое регулирование должно осуществляться 

на основе соблюдения принципа профессиональной независимости адвокатов. При этом 

необходимо отметить, что основными бенефициарами независимости правовой 

профессии являются не сами адвокаты, юридическое общество или абстрактно - 

правосудие, а, прежде всего, общество. Профессиональная независимость - это не 

привилегия, которую дают именно этой профессии, а необходимое условие для 

выполнения ею публичной функции - защиты индивидуальных прав граждан независимо 

от влияния и вмешательства государства. 

Каждый день адвокат сталкивается со сложными моральными проблемами, для 

решения которых ему приходится выстраивать поведение, соблюдая требования 

законодательства и профессиональной этики. Сложная моральная проблема, с которой 

адвокаты, как правило, сталкиваются при осуществлении своей деятельности, - это 

проблема сохранения ими своей независимости и объективности.  

Адвокаты нередко отождествляются общественным мнением и властями с 

клиентом и его делом. В том случае, если клиент и его дело непопулярны и вызывают 

агрессию, то работа адвоката может стать для него, его семьи и его помощников 

небезопасной: перенесение отрицательных характеристик с клиента и его дела на 

адвоката может привести к уголовным, гражданским, административным или 

моральным санкциям по отношению к нему. Возможны также прямые угрозы 

применения силы к адвокату из-за того, что последний давал советы, защищал или 

представлял интересы данного клиента. На адвоката иногда оказывается давление со 

стороны властей и общественности, особенно если он защищает интересы лиц, 

лишенных свободы. Не случайно в Законе об адвокатской деятельности говорится, что 

адвокат и его семья находятся под защитой государства, а в этических принципах 

содержится требование действовать «свободно, честно и бесстрашно» [1]. 

У адвоката, как и любого другого человека, могут быть свои личные интересы: 

например, желание достичь богатства, известности, большой частной практики и т.д. 

Нормы профессиональной этики требуют от адвоката, чтобы он, защищая клиента, не 

поддавался влиянию собственных интересов и желаний. 

Независимость необходима адвокату для того, чтобы поддерживать доверие к 

правосудию и гарантировать клиенту, что его защищают объективно. Он должен быть 

независим физически, духовно, материально (иметь достаточные средства к 

существованию), интеллектуально, нравственно. 

Порядок осуществления принципа независимости: 
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1.  Адвокат может согласиться, но может и отказаться следовать указаниям 

клиента. 

2. Адвокат может отказаться от участия в любом деле на любой стадии. 

3. Адвокат имеет право так строить свою речь и таким образом представлять 

аргументы суду, как считает это нужным 

4. Адвокат не может находиться в подчинении любого другого лица, которое не 

является адвокатом. 

5. Адвокату запрещается действовать в интересах двух и более клиентов, если 

между этими клиентами существует конфликт интересов - этот запрет гарантирует, что 

интересы каждого клиента будут защищаться объективно. 

6. Адвокату запрещается заниматься другими видами деятельности - для того 

чтобы уберечься от внешних влияний. 

7. Адвокат не должен рассматривать юридическую профессию как доходный 

бизнес. 

В настоящее время законодательство Республики Казахстан не содержит 

положений, создающих гарантии независимости адвокатской деятельности от 

неуместного вмешательства государства. Сегодня проведение всех процессуальных 

действий в отношении адвоката регулируется общими нормами уголовно-

процессуального законодательства и не предполагает дополнительных процессуальных 

гарантий, которые бы учитывали публичный характер адвокатской деятельности. Не 

редки случаи, когда адвокат, ведущий дело, часто бывает неудобной фигурой для 

следователя, осуществляющего предварительное следствие, прокурора, надзирающего 

за ним, и т.д. Желая избавиться от «неудобного» адвоката, правоохранительные органы 

начинают оказывать на него «воздействие». 

Это выражается иногда в попытках вывести адвоката из дела путем подмены его 

статуса, т.е. допросив его в качестве свидетеля по делу, могут изъять документы в 

консультации и использовать другие приемы, вполне вписывающиеся в действующее 

законодательство, что затрудняет работу адвоката и является нарушением прав граждан 

на получение квалифицированной юридической помощи. В этой связи адвокат сам 

нуждается в наличии правовых и организационных гарантий своей деятельности. 

Необходимо отметить, что законодательные установления в отношении адвоката 

(защитника) в практической деятельности часто нарушаются.  

Несмотря на закрепление в законодательстве широкого круга профессиональных 

прав адвоката, а также присутствие вышеперечисленных международно-правовых и 

внутригосударственных законодательных гарантий, направленных на обеспечение 

профессиональной деятельности адвоката, следует признать, что в настоящее время на 

территории Республики Казахстан эти положения отчасти носят декларативный 

характер. 

Анализ отчетности коллегий адвокатов, материалов научной и периодической 

печати, а также материалов, публикуемых в сети Интернет, показывает, что в последнее 

время представителями криминалитета и сотрудниками государственных структур стали 

широко применяться незаконные действия в отношении адвокатов. Эти незаконные 

методы воздействия имеют своей целью вмешательство в профессиональную 

деятельность адвокатов и воспрепятствование этой деятельности. 

К открытым способам воздействия на адвокатов со стороны сотрудников 

государственных органов следует отнести применение незаконного воздействия на 

адвокатов посредством создания различного рода препятствий в пользовании 

помещениями, арендуемыми либо находящимися в собственности адвокатских 
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образований, участившиеся случаи производства обысков в помещениях адвокатских 

структур, незаконные досмотры и обыски адвокатов в СИЗО и при входе в помещение 

УВД, сопровождающиеся изъятием материальных носителей, на которых содержится 

информация, составляющая адвокатскую тайну, незаконные допросы адвокатов в 

качестве свидетелей по делам их доверителей, немотивированное отстранение адвокатов 

от ведения дел, направление властными органами представлений о лишении статуса (по 

надуманным основаниям) наиболее активных адвокатов, незаконное проведение 

гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, незаконное и 

необоснованное привлечение адвокатов к административной ответственности, 

препятствование адвокатам в их праве собирать и представлять доказательства, 

противодействие реализации права на встречи с подзащитным, содержащимся под 

стражей, оскорбления, угрозы, физическое насилие [2]. 

К скрытым способам давления на адвокатов и адвокатуру в целом относятся 

дискриминационное разделение юристов на категории «полноценных» (прокуроры, 

следователи) и «второсортных» (адвокаты и «прочие правозащитники»), создание 

государством преимущественных условий при ведении уголовного дела для органов 

обвинения и условий фактического бесправия - для адвокатов, сведение к нулю 

возможности для адвоката стать судьёй, и так далее [3]. 

Со стороны иных лиц, в том числе и представителей криминалитета, незаконное 

воздействие в отношении адвокатов проявляется в высказывании угроз, требованиях 

отказаться от представления интересов доверителя, оговоре адвокатов, мести за 

профессиональную деятельность различными способами, начиная от повреждения и 

уничтожения имущества адвокатов или их близких, заканчивая их физическим 

устранением. 

В частности, несмотря на то, что  с момента допуска к участию в деле адвокат 

имеет право на свидания наедине со своим подзащитным без ограничения их количества, 

продолжительности и в условиях, обеспечивающих  конфиденциальность таковых 

свиданий, в судах он лишен возможности даже на краткую беседу с содержащимися под 

стражей подзащитными. Имеются факты незаконного прослушивания, аудиозаписи 

бесед адвокатов с подзащитными, с последующими попытками использования 

полученных данных в качестве доказательств по уголовным делам и др. С целью 

сокрытия этих противоправных действий и уклонения от ответственности за их 

совершение сотрудниками не составляются соответствующие протоколы об этом. 

Пытаясь обосновать "законность" этих противоправных действий, они ссылаются на 

специальные ведомственные "инструкции", якобы изданные их руководством, но для 

ознакомления с ними адвокатам их не предъявляют, нарушая тем самым статью 4 

Конституции РК, где говорится, что все нормативные правовые акты, касающиеся прав, 

свобод и обязанностей граждан, должны публиковаться в официальных изданиях, в 

статье 48 Закона РК от 24 марта 1998г. "О нормативных правовых актах" указывается, 

что все уполномоченные органы обязаны предоставлять доступ заинтересованным 

лицам для ознакомления с принятыми нормативными правовыми актами, кроме тех, 

которые содержат государственные секреты или охраняемую законом тайну[4].  

Еще одним прецедентом нарушения ст. 17 Закона Республики Казахстан “Об 

адвокатской деятельности” является проведение несанкционированного обыска в целью 

изъять журнал ордеров адвокатов сотрудниками финансовой полиции и прокуратуры 24 

февраля 2012 года в юридической консультации № 12 Алматинской городской коллегии 

адвокатов. Более того, адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы 

и документы, а также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, 
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аудиоаппаратура, компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, 

изъятию и проверке, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Журнал учета выдачи ордеров содержит в себе сведения о гражданах, получающих 

правовую помощь от адвокатов, работающих в юридической консультации, что 

относится к адвокатской тайне, охраняемой законом. Факт не санкционированного 

прокурором обыска в юридической консультации с целью изъятия такого журнала 

является вторжением в сферу адвокатской тайны. При обыске произошло вмешательство 

в деятельность и других адвокатов, работающих в этой консультации, но не имеющих 

никакого отношения к уголовному делу, по которому проводился обыск. Такие действия 

нарушают нормы казахстанского законодательства и положения международного права, 

гарантирующие независимость адвокатской профессии, а также необоснованно 

ограничивают права профессиональных защитников и ставят под угрозу возможность 

получения гражданами квалифицированной юридической помощи. 

Не разработан механизм реализации принципа равенства сторон в суде. В 

правовом демократическом государстве суды должны ограничивать репрессивные 

устремления правоохранительных органов, охраняя права и свободы личности от 

необоснованного нарушения. К сожалению, ситуация с состязательностью сторон в 

уголовном процессе в нашей стране далека от идеальной. Довольно часто происходит 

сильное искривление правосудия в сторону обеспечения интересов государственного 

обвинения. Судьи иногда не стесняются оказывать не явное, но содействие 

государственному обвинению в восполнении пробелов в доказывании, игнорируют 

нарушения закона, допущенные органами уголовного преследования, нередко оставляют 

без внимания обоснованные жалобы и ходатайства обвиняемых и их защитников. 

Полагаем, что причин такому положению вещей много и одна из них это существующая 

в настоящее время система управления процессом отправления правосудия, которая 

ограничивает судей в их самостоятельности [5]. 

Организационные аспекты реализации предоставленных адвокату гарантий и 

процессуальных прав могут заключаться: 

- в создании комиссий по защите прав адвокатов в структуре Республиканской коллегии адвокатов; 

- во введении в крупных адвокатских образованиях должности заместителя 

руководителя, для осуществления охраны профессиональных прав адвокатов – членов 

соответствующего адвокатского образования; 

- в проведении мониторинга посягательств на профессиональные права и 

гарантии независимости адвоката с целью установления их действительных 

количественных показателей; 

- в проведении разъяснительной работы среди адвокатов, с целью недопущения 

оставления без внимания посягательств на их независимость и фактов нарушений их 

профессиональных прав; 

- в выработке научно обоснованных предложений об изменении 

законодательства, направленных на искоренение посягательств на профессиональные 

права и гарантии независимости адвоката; 

- в разработке методических указаний, адресованных адвокатам, содержащих 

практические рекомендации по защите гарантий их независимости от противоправных 

посягательств и по способам противодействия реализации их профессиональных прав; 

- проведение разъяснительной работы среди сотрудников правоохранительных 

органов и судов, с целью недопущения посягательств на профессиональную 

деятельность. 
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АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСУАЛДЫҚ ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ  

ДАУДЫ ШЕШУ ИНСТИТУТЫ 

 

ДАРИБАЕВ РАМАЗАН 

«Құқықтану» БББ 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші: «Экономика, қызмет көрсету және құқық» кафедрасының 

аға оқытушысы МОЛДАБЕКОВА З.С. 

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті, Алматы қ 

 

Түйіндеме. Мақалада, Қазақстан Республикасы азаматтары арасында пайда 

болатын азаматтық дауды құқықтық реттеудің негіздерін толық ашуға, сонымен қатар 

шет елдерінің және ҚР заңнамаларын салыстырмалы-құқықтық талдаудың ең өзекті 

мәселелер кешенін анықтап мүмкіндік жасалған. 

Тірек сөздер: даулар, тараптар, шешу, татуласу, балама жолы,медиация, 

партисипативтік рәсім. 

Азаматтық процестік кодекстің негізгі іргетасы судьялардың VI съезінде 

қаланған. Азаматтық процестік кодекс толығымен «100 нақты қадам – баршаға арналған 

қазіргі заманғы мемлекет» – Ұлт жоспарында қарастырылған шараларды іске асыруды 

көздейді. Атап айтқанда, сот жүйесінің үш деңгейлі жүйесін қалыптастыру тұрғысынан 

азаматтық істерді қараудың процестік тәртібін реттейді. Сонымен қатар, сот тәртібінде 

қарауға жататын даулар санын қысқарту, оларды шешудің баламалы тәсілдерін енгізу, 

отандық сот төрелігін қалпына келтіру мүмкіндігін беретін татуласу рәсімдерін және 

медиацияны дамыту маңыздылығын атап көрсеткен болатын. Дауды сотқа дейін реттеу 

тараптарға дауды қысқа мерзімде, материалдық және моральдық аз шығындармен 

шешуге мүмкіндік береді. Тараптар шарттарда дауды медиатормен, нотариуспен немесе 

адвокатпен сотқа дейінгі реттеу міндеттілігін қарастыра алады. Татуластыру рәсімдері 

жеке регламенттелген. Тараптар арасындағы дауды реттеуді медиация тәртібінде 

медиатор немесе тараптардың өтініш хаты бойынша судья жүзеге асырады. Бір іс 

шегінде тараптар бірқатар мәселелерді шеше алады, өйткені, талап қоюдың мәні мен 

негізінің бір мезгілде өзгертілуі шешіледі. Әсіресе, бұл балаларға қатысты, мұра туралы 

туыстар арасындағы, көршілер арасындағы, еңбек ұжымындағы дауларды қарау және 

шешу кезінде оң ықпал етеді. Жаңа Азаматтық процестік кодексіне жаңа ұғым – «парти-

сипативтік рәсім» кезінде дауды реттеу ұғымы енгізілді. Партисипативтік рәсім кезінде 

дауды реттеу тараптар мен олардың адвокаттарының қатысуымен жүзеге асырылады. 

Партисипативтік рәсім – татуластыру рәсімнің жаңа түрі, бұл рәсім екі тарап 
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адвокаттарының дауды реттеуге жәрдемдесуімен тараптар арасында келіссөздер жүргізу 

арқылы судьяның қатысуынсыз өткізіледі. Партисипативтік рәсім тараптардың 

татуласуы бойынша олардың мүдделерін ескере отырып, салмақты шешім қабылдауға 

жәрдем береді [4].  «Дауларды шешудің баламалы жолдары» деген сөз тіркесі ("modes 

alternatifs de  des conflits" (MARC) сонымен қатар "modes alternatifs de  des litiges" 

(MARL)) Франция елінде 1990-шы жылдардың ортасында пайда болды. Ол американдық 

Alternative Dispute Resolution (ADR) ұғымына балама ретінде қалыптасқан болатын. 

Алайда француз заңгерлері бұл ұғымның пайда болу тарихы ертеректе жатырғанын 

ерекшелейді [1]. 

Француз Республикасы ерекше сипаттамаға ие дауларды шешудің баламалы 

жолдарын ұзақ уақыт қолданып келеді. Француз мемлекетінің даму кезеңдерінің әртүрлі 

сатыларында француз заңнамаларының және қоғамның дауларды реттеу рәсімдеріне 

қатынасы да өзгеріп тұрғанын атап өткен жөн. Ол заңдардағы өзгерістер күні бүгінге 

дейін орын алып келеді. Ал дауларды шешудің баламалы жолдарының қалыптасу немесе 

даму институтының бірнеше рет қайта қалыптастырылуға, соның ішінде ХХ ғасырда 

біртабан өзгерістерге ұшырағаны, қазіргі таңда француз заңнамаларында толықтай 

қолданылып келетін дауларды реттеу рәсімдерінің маңыздылығына дәлел болып отыр.  

Француз Республикасы дауларды реттеудің ішінде міндетті сипаттағы балама 

әдістерін қолданудың ұзақ тәжірибесімен белгілі. Францияды дауларды реттеудің 

баламалы нысанына соңғы рет ірі өзгеріс болатын, соның нәтижесінде француз 

құқықтық жүйесі партисипативтік рәсім (procedure participative) сияқты дауларды 

реттеудің жаңа баламалы әдістері сынды заңнамалық бекітуді алды. 

Тарихқа көз жүгіртсек, елімізде Азаматтық процестік кодексі институты болмаған 

кезде сол уақыттың соттары, яғни билердің негізгі міндеті дауласушыларды дауластыру 

емес татуластыру болғандығын тарих мәлімдейді. Қазақстан  Республикасы мемлекет 

ішіндегі, өз азаматтары арасындағы достастықты, татулықты, бейбітшілікті көздейді. 

Соған байланысты әр уақыт өткен сайын қоғамда қалыптасқан түрлі жағдайларды реттеп 

отыру үшін мемлекет қандай да бір өзгеріс енгізе отырып, тыныштықты сақтауға 

әрдайым тырысып келеді. Себебі азаматтар арасында келіспеушіліктер, біртіндеп келе 

үлкен саяси алауыздықтың бастамасына айналмасына ешкім кепілдік бермейді. Сол үшін 

жоғары билік органдары қазақстандық заңнамаға қажетті деп есептейтін толықтырулыр 

мен өзгерістер енгізді. Оған дәлел ретінде Жаңа Азаматтық процесуалдық кодекспен 

бірге енгізілген азаматтық сот жүйесіндегі дауларды партисипативтік рәсім тәртібімен 

реттеу әрекетін алып қарауға болады. 

Заңнама аясында барлық негізгі құқықтық институттар қамтылып, осы саланы 

әлемдік озық стандарттарға жеткізетін елеулі өзгерістер енгізілген. Әсіресе азаматтық-

құқықтық даулар жөніндегі  сотқа прокурорлардың қатысуын азайту, соттардың 

қарауындағы істерді оңтайландыру,  жаңа мән-жайларға байланысты істі қайта қарау 

тәсілін енгізу, дауларды татуластыру жолымен шешу секілді тетіктер жаңа Кодекстің 

маңызын арттыра түсті. 

Азаматтық процестік кодекс азаматтардың конституциялық құқықтарын және 

бостандықтарын сотпен тиімді қорғауды қамтамасыз ету үшін азаматтық іс жүргізу 

заңнамасын жетілдіру мақсатында қабылданған.  Жаңа кодекс азаматтық процестің тым 

қағазбастылығын алып тастауға, сотқа жүгінген тұлғалар үшін, сонымен бірге  аталған 

заң аясында  сот әділдігін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін соттар үшін де қолдану 

қолайлылығына бағытталған. 

Партисипативтік рәсім түсінігі біздің азаматтық құқықты реттейтін заңнамада 

жақын арада пайда болған ұғым. Азаматтық процесуалдық кодексте жалпы татуластыру 

институтына арнайы тарау бөлінген [2]. 

Азаматтық құқықтық қатынас саласында істі сот талқылауына дайындау 

татуластыру рәсімдері мен дауды бітімгершілікпен  шешу жолдары ретінде 

қарастырылған.  
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Азаматтық сот өндірісінде сот тараптарға дауды - татуласу келісімге келу; 

медиация жолымен дауды реттеу туралы келісімге келу; партисипативтік рәсім жолымен 

дауды реттеу туралы келісімге келу сияқты - татуластыру жолдармен шешу құқықтарын 

түсіндіреді және істің кез келген процесінде дауды реттеуге ат салысады [2]. 

Сот тараптарды татуластыру үшін барлық шараларды қолданады, процестің 

барлық сатысында дауларды реттеуге ықпал етеді.  Процессуалдық жаңашылдық ретінде 

заңмен дауды бірінші немесе апелляциялық сатыдағы судьяларының медиация  рәсімін 

жүргізу жолымен дауларды шешу мүмкіндігі қарастырылған. Мұнымен қоса дауды 

тараптардың адвокаттары арқылы реттеудi көздейтiн партисипативтiк рәсiм институты 

енгiзiлдi. Осы бастамалардың барлығы тараптардың өзара татуласуына қызмет етсе, 

екiншiден, соттарда қаралатын iстердiң жүктемесiн төмендетуге, тараптардың 

материалдық шығынын қысқартып, iстi қысқа мерзiм iшiнде қарап бiтуге мүмкiндiк 

туғызды. Партисипативтік рәсімнің негізгі қатысушылары – іске қатысты  екі тарап және 

олардың адвокаттары  [3,109 б.]. 

Партисипативтік рәсімге қатысудың алдыңғы шарттарына  - тапсырма шартында 

адвокатпен анықталған тараптардың еркін, өзара келіскен ниеттері, сонымен қатар осы 

дауды қарап жатырған судьяның атына  жазылған жазбаша өтініште көрсетілген ниеттері 

жатады. Бұдан басқа егер келіссөздер нәтижесінде қандай да бір шешімге қол жеткізу 

мүмкін болмаса, тараптар жазбаша түрде сотқа хабарлама жасау арқылы, оның кез 

келген деңгейінде бас тарта алады. 

Партисипативтік рәсім кезінде тараптар өз қалаулары бойынша материалдық 

және процесуалдық құқықтарын қолдануға, талап ету мөлшерін көбейтуге және 

азайтуға, немесе даудан бас тартуға құқылы. Тек сотта көрсетілген талап ету пәні мен 

негіздемелерін өзгерте алмайды.  

Тараптар өзара тиімді келісімді таңдау кезінде бірнеше ұсыныстарды талқылауға 

құқылы.  

Американдық экономист және әлеуметтік ойшыл тұлға Шумпетер И. (1883-1950 

ж.ө.с.) «демократиялық әдіс» азаматтық дау кезінде жеке бостандықтың жоғары 

деңгейіне ғана кепіл бермейді, алайда кез келген тұлға өзінің кандидатурасын саяси 

көшбасшылыққа ұсына отырып, сайысқа түсуге дайын және еркін болса, онда бұл 

барлығына пікірталастыру бостандығының айтарлықтай үлкен үлесін білдіреді деп 

есептейді [4,256 б.]. 

Азаматтық құқыққа енгізілген новелла – дауды партисипативтік рәсім тәсілімен 

реттеу жолы жаңа қалыптасқан институтты құра отырып, азаматтық сот өндірісінің 

жұмысын одан бетер жеңілдетеді деп сенеміз. Бұл қадам қазақстандық сот жүйесінің 

біртіндеп халықаралық стандарттарға жауап беретін белсенді әрекеті екендігін 

көрсетеді. Өйткені партисипативтік рәсімді заңға енгізбей тұрып, жоғары билік 

органдары партисипативтік рәсімнің халықаралық тәжірибесін ескеріп, өзіндік 

ерекшелігі бар сот жүйемізге қандай оң ықпалын тигізетінін, сонымен қатар қандай 

қиыншылықтар тууы мүмкін деген сияқты жағдайлардың алдын алу үшін ауыз толтырып 

айтарлықтай көптеген іс-шаралар жүргізді.   

Партисипативтік рәсім азаматтық сот ісін жүргізуде татуласу рәсімдерінің жаңа 

түрі болғандықтан сот тәжірибесінде қолданылуы басқа татуласу рәсімдерімен 

салыстырғанда өте аз.  

Сондықтан да, жаңа институтты бірте-бірте жетілдіру қажет деп есептейміз. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу законодательств в части вакцинации 

населения Казахстана и ряда зарубежных стран, путем определения проблем в 

урегулировании процессов вакцинации в том числе через призму прав человека и 

медицинской помощи. 

Ключевые слова: вакцина, вирус, пандемия, защита, инфекция, ковид-19, 

коронавирус. 

Внедрение и адаптация правовых механизмов и процедур, способствующих 

повышению уровня готовности стран к чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения(общественного), таким как пандемия короновирусной инфекции, 

должны быть осуществлены до возникновения чрезвычайной ситуации. 

Адаптация правовых механизмов имеет исключительно важное значение в период 

чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Гибкие правовые 

механизмы могут поспособствовать ускорению доступа граждан к жизненно 

необходимым медицинским препаратам. 

В период пандемии в качестве проблемного вопроса изучалось создание 

легальных правовых рамок для закупок препаратов, клинические исследования по 

которым еще не завершены. В качестве проблемы также была обозначена необходимость 

выработки процедуры экстренного правового регулирования в отношении вакцины 

против COVID-19.  

Подобная процедура должна обеспечить: 

- быструю и ускоренную оценку фактических данных, поддерживающих 

принятие обоснованных правовых решений по вопросу одобрения вакцины против 

COVID-19 в процессе регистрации. Ускоренная оценка может основываться на 

принципах доверия для одобрения вакцины; 

- получение разрешений на импорт в кратчайшие сроки; 

- оперативную отправку партий вакцины для безотлагательной вакцинации групп 

населения против короновирусной инфекции. 

Установленные правовые процедуры должны обеспечить  эффективные 

коммуникации и сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, 

такими как органы общественного здравоохранения, таможенные службы, компании, 
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обеспечивающие закупку и распределение вакцинных препаратов, надлежащую работу 

с информацией. 

Выработка действенного механизма ускоренного принятия решения 

относительно вопросов правового регулирования может способствовать спасению 

человеческих жизней и смягчению последствий пандемии короновирусной инфекции. 

 Рекомендуется  разрабатка и внедрение нормативно-правовых механизмов 

оценки эффективности, качества и безопасности вакцин. При этом востребованным 

является использование подхода, основанного на оценке рисков. Данный подход 

применительно к вакцинам должен учитывать следующие  элемента:  

- тяжесть и величина ущерба, вызванного пандемией;  

- тяжесть и величина ущерба, который, вероятно, возникнет, при отсутствии  

вакцины; 

- вероятностный результат при доступе населения к вакцине. 

В рамках подготовки к подобным чрезвычайным ситуациям необходимо создать 

правовые механизмы экстренного одобрения вакцин. Ускоренного решения требует и 

прохождение нормативных требований с возможным использованием сокращенного 

набора документов.  

В условиях существующей чрезвычайной ситуации в области здравоохранения 

согласование юридических требований и сотрудничество являются важным фактором, 

содействовующим оперативному доступу к эффективным и безопасным вакцинам, 

отвечающим высоким международным стандартам качества. 

На состояния здоровья других оказывают негативное влияние ряд социальных 

факторов, например, люди живущие в нищете( в стесненных жилищных условиях) не 

могут соблюдать правила социального дистанцирования, а также не могут получить 

качественную медицинскую помощь. Системное неблагополучие, связанное с 

условиями проживания малоимущих и маргинальных групп, также ведет к 

непропорциональному   распределению тяжести пандемии COVID-19. Странам следует 

в первоочередном порядке разработать собственные системы проведения вакцинации. 

Это потребует создания соответствующей правовой и материально-техническй 

инфраструктуры, способной обеспечить равные возможности доступа к вакцинам 

против короновирусной инфекции  для социально уязвимых групп населения. 

Сегодня существует проблема дефицита достоверной информации о 

короновирусной инфекции и последствиях заболевания ею. Одним из путей решения 

обозначенной проблемы явлется ужесточение мер юридической ответственности за 

распространение лживой информации о вакцинации.  

Для успешного противостояния угрозам, подобных распространению 

короновирусной инфекции требуется совершенствование соответствующей 

нормативно-правовой базы государства. В правовом регулировании должны найти 

отражение новые нормативные требования, касающиеся процедур импорта вакцин и их 

таможенной очистки. Очень важным является юридическое закрепление национальных 

механизмов контроля, обеспечивающих доступность вакцины как для всего населения 

так и для отдельных социально уязвимых групп. 

Вакци́на (от лат. vaccinus коровий») — медицинский препарат, целью которого 

является обеспечение организма появления иммунитета к конкретному заболеванию [1]. 

Препарат, как правило, содержит агент, напоминающий микроорганизм, вызывающий 

заболевание, и часто производится из ослабленных или убитых форм микроба или 

одного из его поверхностных белков. До ее изобретения практиковалось введение 

материала от больных коровьей оспой (инокуляция) и болезнь можно было попытаться 



149 

 

предотвратить путем преднамеренной вариоляции (введением группе риска 

содержимого оспенных пузырьков больных).  

Современные движения антивакцинаторов активно используют интернет, а в 

особенности сосцети. Характерными чертами антипрививочных сайтов есть ничто иное, 

как копирование информации без надлежащей верификации, большое количество кросс 

– ссылок, практическое отсутствие отсылок/сносок на научную литературу, и всегда – 

эмоциональная окрашенность информации. Нередко отмечается отсутствие 

достоверности информации, часто используются элементы так называемых теорий 

заговора, использование необоснованных аргументов, высказывающих в пользу 

собственных интерпретаций. Результатом такой пропаганды является отказ от 

вакцинации самых доверчивых и недостаточно образованных людей. Ко всему этому, 

противники вакцинации встречаются так и среди представителей медицины. И хотя 

антипрививочная позиция не поддерживается широко и повсеместно, различные мнения 

«вакцинного скептицизма» и неуверенность в необходимости вакцинации довольно 

распространены.  

Вакцины, успешно прошедшие тесты, признаются эффективным и главное - 

безопасным способом борьбы с инфекционными заболеваниями. Что, разумеется, 

действительно при соблюдении всех санитарно-гигиенических норм в процессе 

иммунизации. Крайне необходимо соблюдение технологического процесса 

производства вакцин, исключения порчи содержимого ампул в режиме хранения и 

транспортировки.  Независимый операционный контроль в использовании требуемого 

объема составляющих компонентов, условий хранения и нормативное соблюдение 

сроков годности препаратов – дополнительный залог успеха и признак качества вакцин. 

Медработники обязаны возвращать поставщику повреждённые и просроченные 

вакцины, без продолжения их применения. 

Вышесказанное обусловлено не в последнюю очередь тем, что большее число 

людей в первую очередь беспокоит её безопасность. Все вакцины могут вызывать 

побочные эффекты, поэтому безопасность иммунизации является фактором важным и 

очевидным. Прививки, в отличие от других медицинских услуг, делают здоровым 

людям — именно это вызывает все вопросы, связанные с их качеством и уровнем 

безопасности. И если вакцинация снижает распространённость отдельного заболевания, 

внимание недоверчивого общества переходит от опасности болезни к опасности самой 

вакцинации, что и усложняет задачу сохранить уровень иммунизации вместе с уровнем 

доверия населения к таким процедурам. 

Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, 

показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: была 

обнаружена положительная связь между процентом людей, голосовавших за 

популистские партии на выборах в Европейский парламент  в 2014 году, и процентом 

людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными. данным 

отчёта Center for Countering Digital Hate, многие антипрививочники восприняли 

пандемию коронавируса как возможность распространить свои убеждения среди 

большого количества людей и создать долговременное недоверие к эффективности, 

безопасности и необходимости вакцин.  

Также результатом недавнего опроса в семи странах (Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан) стало следующее: 

большинство респондентов стран выразили положительное мнение об эффективности 

прививок: самый низкий – 29,2% в ответах респондентов из Казахстана, самый высокий 

показатель в ответах респондентов из Монголии (71,9%). В Казахстане большинство 
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участников опроса (43,7%) считают прививки не эффективными. Это самый высокий 

показатель среди всех стран. Такой высокий показатель можно объяснить несколькими 

факторами. В стране ежегодно проводится 4,5 -5 миллиона вакцинаций. Однако 16 998 

человек отказались от вакцинации своих детей в 2019 году. Наиболее частая причина – 

«отказы по личным причинам», на втором месте — «религиозные мотивы», на третьем 

— «медицинские показания» [2].  

До проведения опроса в стране прошла массивная кампания по дезинформации, 

связанная с распространением коронавируса нового типа, проблемами, связанными с 

вакцинами и вакцинацией. В целом на протяжении всего периода локдауна (полной 

изоляции со строгим комендантским часом) в социальных сетях было неисчислимое 

множество фальшивой информации, связанной с COVID-19 [3]. Активность 

антиваксеров (противников вакцинации) также повлияло на массовое сознание. Чуть 

более четверти респондентов (25,3%) в странах затруднились оценить эффективность 

прививок, что демонстрирует недостаточность информации о необходимости массовой 

вакцинации во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации. Респонденты 

затруднились дать оценку эффективности прививок в Грузии (44,5%), Кыргызстане 

(39%), Казахстане (27,1%), Монголии (21,8%), Пакистане (19,6%), Узбекистане (12,7%), 

Таджикистане (12,5%) [4]. 

Системное неблагополучие, связанное с условиями проживания малоимущих и 

маргинальных групп, также ведет к непропорциональному   распределению тяжести 

пандемии COVID-19.  

Странам следует в первоочередном порядке разработать собственные системы 

проведения вакцинации.  Это потребует создания соответствующей правовой и 

материально-технически инфраструктуры,  способной обеспечить  равные возможности 

доступа к вакцинам против короновирусной инфекции  для социально уязвимых групп 

населения. Сегодня существует проблема дефицита достоверной информации о 

короновирусной инфекции и последствиях заболевания ею. Одним из путей решения 

обозначенной проблемы является ужесточение мер юридической ответственности за 

распространение лживой информации о вакцинации.  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы института упрощенного 

производств в гражданском процессе, определяются возможные пути решения данных 

проблем и рассматривается вероятная причина сильного сходства с приказным 

производством.  
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С древних времен юристы-правоведы, законодатели и правоприменители 

стремились различными способами ускорить и упростить процесс. Но, не всегда и не для 

всех типов отношений можно использовать одинаковые способы защиты прав и 

законных интересов сторон. Не всегда при этом применялись состязательные 

процедуры. Каждое государство этот вопрос решало по-разному, но все они стремились 

создать особые процедуры, направленные на скорое, без затягивания, разрешение 

простых (бесспорных) дел, уменьшающие, к тому же, нагрузку на суд. Можно отметить, 

что эти институты права известны достаточно давно. Так, в римском праве прообраз 

судебного приказа существовал в форме преторской защиты, когда претор по просьбе 

заявителя давал распоряжение о немедленном прекращении каких-либо действий, по 

мнению просителя, нарушающих его интересы. Такого рода распоряжения назывались 

интердикты и носили категорический и безусловный характер. Они могли выноситься 

претором без проверки фактов условно, исходя только из презумпции действительности 

фактов, на которые ссылается заявитель [1]. 

Конституционная гарантия судебной защиты заключается в оперативном, 

эффективном и реальном восстановлении нарушенных или оспоренных субъективных 

прав участников гражданского процесса [2]. В настоящее время происходят 

существенные изменения в правовой системе государства. Все эти изменения правовой 

системы естественно находят своё отражение в законах. 

Важнейшими направлениями развития современного процессуального 

законодательства - являются повышение доступности правосудия, оптимизация, 

ускорение и упрощение судопроизводства. Упрощенное производство - это новый вид 

производства в гражданском процессе, новый институт гражданского процессуального 

права. Главой 13 «Приказное производство» институт упрощенного производства был 

предусмотрен Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее - 

ГПК) 1999 года. Другая форма этого производства была введена в прежний кодекс 

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, 

снижения бюрократических процедур» от 17 ноября 2014 г. № 254-V и 

регламентировалась главой 13-1 «Рассмотрение дел в порядке упрощенного 

производства». Но, данная глава не предусматривала письменного производства по делу. 

Новый ГПК объединил обе формы, и на сегодняшний день данное производство 

регламентируется двумя главами: это глава 12 «Приказное производство» и глава 13 

«Упрощенное (письменное) производство». Гражданские дела подразделяются по 

уровню сложности, одни дела требуют много времени, другие дела не представляют 

большой сложности для рассмотрения. 
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Цель введения упрощенного производства — процессуальная экономия средств и 

времени как суда, так и участников гражданского процесса. При рассмотрении дел в 

порядке упрощенного производства должны выполняться все задачи гражданского 

судопроизводства, указанные в статье 4 ГПК, должны быть соблюдены все принципы 

гражданского процесса. Суд, рассматривая дела в порядке упрощенного производства, 

не отходит от принципа равноправия сторон, диспозитивности и состязательности.  

Следует сделать вывод, что упрощенное производство - это новый институт 

гражданского процессуального права. Однако его появление вызвано объективными 

причинами и всей историей развития гражданского процессуального права. Кроме 

общепринятой классификации дел, на практике их можно условно разделить по уровню 

сложности, что связано с затратами и временным промежутком по их рассмотрению. В 

данную классификацию входят дела бесспорного характера- дела, по которым 

требования истца признаны ответчиком, и дела, связанные с рассмотрением исков с 

незначительной суммой требований. Все указанные категории дел могут быть 

рассмотрены в соответствии с главой 12,13 ГПК в порядке упрощенного производства. 

Разновидностью искового производства является упрощенное производство, в 

котором не используются отдельные процедуры рассмотрения в силу особенностей 

предмета судебного разбирательства. Сегодня развитие процессуального 

законодательства направлено на совершенствование неординарных форм разрешения 

споров, его облегчающих, ускоряющих, упрощающих. В связи с этим в доктрине 

процессуального права выделяют сокращенное, упрощенное и ускоренное производства. 

Рассматриваемые понятия имеют различное содержание. Так, обратившись к словарю 

В.И.Даля, следует заметить, что «упростить»- это значит сделать простым, обратить 

сложное дело в простое, удобное, доступное; «ускорить» - значит стараться сделать дело 

как можно скорее, торопиться; а «сократить»- укоротить, уменьшить [3]. 

Упрощение гражданского судопроизводства включает в себя сокращение, 

упрощение, облегчение процесса. Основная его задача - облегчить работу суда, сохранив 

качество правосудия и минимизировав судебные издержки участвующих в деле лиц. 

Сущность упрощенных производств исследовала Н.В. Сивак, по ее мнению 

упрощенное производство имеет следующие признаки [4]: 

 - упрощенные методы начала судебного разбирательства; 

 -проведение судебного разбирательства без судебных заседаний и вызова сторон 

на основании письменных доказательств, представленных сторонами; 

 - сокращение числа судебных заседаний; 

 - активная роль суда в ведении дела; 

 - изменение порядка обжалования; 

 - запрет или ограничение некоторых возражений и объяснений; 

 -упрощенные методы ведения судебного заседания, формы вынесения 

постановления. 

 При этом Н.В. Сивак полагает, что только совокупность некоторых из 

представленных признаков характеризует упрощенное производство и они определяют 

особенности упрощенных производств, способствующих сделать удобным и более 

доступным разрешение дел в судах, что проявляется в уменьшении материальных затрат, 

исключении формализма, пустых, ненужных стадий, сроках рассмотрения [4]. 

 Сокращение срока рассмотрения дел с принятием законного и обоснованного 

решения на сегодня является основной тенденцией развития цивилистического 

процесса. 

Для упрощенного производства в гражданском процессе это обусловлено наличием 

следующих признаков: 

-возбуждение дела в суде по сравнению с обычным процессом упрощено, исковое 

заявление подается в суд в электронном виде. Наличие электронного варианта 

значительно упрощает и ускоряет стадию возбуждения дела в гражданском суде. 
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-судья рассматривает дело без вызова сторон после истечения сроков, 

установленных судом для представления отзыва, доказательств и иных документов, 

подтверждающих заявленные требования. Суд принимает решение после исследования 

представленных сторонами доказательств, документов, отзыва, возражений и доводов 

лиц, участвующих в деле, т.е. данный процесс носит письменный характер (часть шестая 

статья 146 ГПК); 

-решение, принятое в упрощенном производстве по заявлению ответчика подлежит 

отмене. 

Таким образом, наличие указанных признаков в упрощенном производстве говорит 

о сокращенных сроках рассмотрения дела в суде. По мнению Е.П. Кочаненко, 

упрощенное производство является результатом нормативно установленных 

возможностей упрощения, ускорения отдельных действий, а приказное - результатом 

законодательно установленных правил упрощенного рассмотрения определенной 

группы дел, изменяющих общую процессуальную форму [5]. 

Суд должен быть «скорым и правым» это общеизвестное правило. Данное правило 

остается актуальным и на сегодняшний день. Несмотря на малый опыт применения 

института упрощенного производства можно сделать вывод о его целесообразности в 

практике. На сегодняшний день имеется необходимость введения данного института в 

нашей стране, так как целью упрощенного производства является экономия средств и 

времени суда, так и участников процесса. 

Упрощенное производство имеет два ответвления: приказное производство, 

основанное на бесспорности заявленных требований и упрощенное (письменное) 

производство, требования, рассмотрение которых не представляет особой сложности [6]. 

В порядке упрощенного производства разрешаются требования имущественного 

характера, подаче иска предшествует оплата государственной пошлины, размер которой 

устанавливается налоговым законодательством республики. Гражданские дела в 

упрощенном производстве рассматривается одним судьей. 

Приказное производство является отдельным видом производства и это 

упрощенная процессуальная форма, направленная на защиту прав и законных интересов 

взыскателя, чьи требования к должнику вытекают из бесспорных документов, и при 

отсутствии спора с его стороны. Рассматривая упрощенные судебные производства, 

основанные на бесспорности заявленных требований - приказные, остановимся на таком 

понятии, как "бесспорность", в современной юридической литературе оно 

представляется неоднозначным. Согласно словарю В.И. Даля «бесспорный» означает – 

«неспорный, неоспоримый или неоспариваемый», о чем не может быть спора или его нет 

доселе, опровержению, возражению не подлежащий [3]. 

Следует отметить различия судебного приказа от решения. По сравнению с 

решением юридическая природа и сила приказа иная. Судебный приказ выносится на 

основании представленных документов, единолично. Судебное же решение, выносится 

на основании исследования не только письменных, но и иных доказательств в судебном 

заседании и в присутствии лиц, участвующих в деле. Далее, решение суда выносится 

«Именем Республики Казахстан», судебный же приказ выносится судьей, как 

должностным лицом, наделенным властными полномочиями (судебной властью). 

Судебный приказ не подлежит обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора. 

Приказ отменяется тем же судьей, если от должника поступит возражение или заявление 

от лица, чьи интересы оказались затронутыми вынесенным судебным приказом. В 

приказном производстве приостановления и прекращения производства по делу не 

предусмотрено. После вступления решения суда в законную силу выписывается 

исполнительный лист, который в последующем передается судебному исполнителю на 

исполнение. Судебный же приказ обладает силой исполнительного документа, т.е. не 

нуждается в таком дополнительном документе, как исполнительный лист (ч. 2 ст. 134 

ГПК). 
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Таким образом, особенности приказного производства позволяют признать его 

упрощенным, однако они существенно упрощают процессуальную форму не только за 

счет исключения стадии судебного разбирательства, но и, исключения апелляционного 

обжалования и изменения общих принципов осуществления правосудия [7]. 

 Необходимо отметить целый ряд преимуществ упрощенного производства. 

Преимущество заключается в том, что рассмотрение дел в порядке упрощенного 

производства по представленным документам позволит существенно сократить 

временные и финансовые затраты лиц, участвующих в деле [8]. Введение упрощенного 

судопроизводства позволяет снизить судебную нагрузку, поскольку не затрачивается 

время для проведения судебных процессов, вызова сторон, изготавливается краткое 

решение и др.  

Подытоживая данный раздел, следует отметить, что задачи упрощенного 

производства актуальны и имеют направленность, то есть сокращение времени 

рассмотрения дел, не допуская затягивания, экономия средств и времени участников 

процесса. Роль упрощенного производства в ГПК значительно выросла. Изложенное 

свидетельствует о восстребованности данного института. 
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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ 

 

ОМАРОВА А.Б., м.ю.н., старший преподователь  

кафедра «Экономика,услуги и право »  АГЭУ 

 
Аннотация: В статье отражены основные проблемы противодействия коррупции в 

таможенных органах. Также особое внимание уделяется посланию главы государства. 

Ключевые слова: Таможенные органы, коррупция. 

Современное экономическое развитие характеризуется тенденцией интеграции 

национальных экономик в региональные и единый мировой комплексы, стремлением к 

созданию обширных зон свободной торговли, таможенных союзов, к подписанию 

международных соглашений по обмену товарами и услугами. Создаются предпосылки 

для формирования мирового рынка с едиными правилами. 

Большинство стран, вовлеченных в систему мировой торговли, сталкиваются с 

проблемами, возникающими в связи с увеличением объема международной торговли, с 

быстро меняющейся экономической ситуацией национального и мирового характера. В 

то же время перед таможенными службами на первый план выдвигаются задачи обеспе-

чения экономической безопасности государства, предотвращения попыток провоза 

запрещенных или ограниченных товаров, осуществление упрошенных процедур 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

При этом таможенные службы должны перестроить свою работу таким образом, 

чтобы не стать тормозом на пути развития национальных экономик государств и 

максимально содействовать развитию мировой торговли, соблюдая баланс между 

необходимостью проведения достаточного таможенного контроля и выполнения 

минимальных таможенных процедур при перемещении товаров. На этом пути перед 

таможенными органами стоят более масштабные и ответственные задачи в области 

проведения фискальной политики, регулирования внешней торговли и обеспечения эко-

номической безопасности государства. 

Этим требованиям на сегодняшний день отвечают основополагающие принципы, 

заложенные в положениях Киотской конвенции  - «максимальное содействие развитию 

мировой торговли путем принятия стандартных упрощенных таможенных правил и 

процедур, широкого внедрения информационных технологий, совершенствования 

методов таможенного контроля, обеспечивающих надлежащее соблюдение 

таможенного законодательства, установление партнерских соглашений с 

законопослушными участниками внешнеэкономической деятельности». 

В соответствии с Концепцией развития таможенных органов Республики Казахстан  

должны быть упразднены неэффективные или излишние таможенные процедуры, 

разработаны новые технологии таможенного оформления и контроля, обеспечена 

информационная прозрачность. 

Таможенное оформление и контроль будут развиваться в направлении ускорения 

таможенного офорления товаров и транспортных средств перемещаемых через 

таможенную границу Республики Казахстан путем упрощения таможенных процедур, 

приближения их к мировым стандартам, полного соблюдения международных 

договоров Республики Казахстан. 

Одной из главных задач, возложенных на таможенные органы, является 

экономическая безопасность страны. Инструментом обеспечения экономической 

безопасности государства служит валютный контроль, так как проблема полноценного 

участия Республики Казахстан в мировой торговле не может быть решена без внедрения 

мирового опыта в областях валютного регулирования и валютного контроля.   
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Никому не секрет, что на сегодняшний день наиболее актуальной и обсуждаемой 

проблемой нашего государства является коррупция или иначе называемая 

взяточничество. Коррупция охватила практический все секторы в масштабе 

государственного и местного управления, также всецело имеет место в 

предпринимательской и общественной деятельности. Данное явление весьма опасно, но 

как показывает исследования в нашей стране, оно не получает должного осуждения и 

презрения со стороны общества. Более того люди занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, но и зачастую рядовые граждане, вполне нормально относятся к фактам 

коррупции среди государственных служащих в сфере органов власти и управления, зная 

о таком бесчинстве многие напротив склонны к тому, что с помощью коррупции можно 

добиться многих решений возникающих проблем. Ну а отдельные госслужащие в свою 

очередь, рассматриваю свои взятки, коммерческие подкупы, откаты и другие 

коррупционные действия, как почти легальную дополнительную форму оплаты своего 

труда. 

По данным международной неправительственной организации 

TransparencyInternational (TI), которая располагается на территории Германии, в 

Берлине, публикует Индексы восприятия коррупции (CorruptionPerceptionIndex, CPI). 

Эта организация является так называемым «мощным инструментом для привлечения 

внимания к проблеме коррупции на международном уровне». 

На данном этапе социально-экономического развития нашей страны преодоление 

коррупции является одним из важнейших стратегических направлений экономического 

и политического развития страны. Ну в первую очередь конечно же стоят решения 

проблем в области экономики страны, ведь как говорит наш глава государства: «Сильная 

экономика-сильная страна» [2].  

Экономическая безопасность республики невозможно без резкого снижения 

уровня коррупции, которая препятствует развитию малого и среднего бизнеса, приводит 

к расхищению природных ресурсов, осуществлению невыгодных для национальной 

экономики инвестиций и т.п. Подпольное производство и контрабандный ввоз в страну 

поддельной продукции, неправильное таможенное оформление грузов, как правило, 

сопряжены с коррумпированностью и криминогенностью экономики [3].  

Как уже было выше сказано коррупция присутствует практически во всех секторах 

государственных органов. Но чаще всего ставят в пример таможенные органы, считая их 

самыми коррумпированными. И думается все это не зря, вспомним громкие дела о 

таможенных постах “Хоргос”, “Калжат”, ЦТО “Алатау” и это только в одной 

Алматинской области. По данным уголовного дела в качестве обвиняемых проходило 

около 45 таможенников [4].  Это дело даже количеством обвиняемых внушительно, не 

говоря об ущербе причиненным государству. Наиболее распространенными видами 

коррупционных преступлений, совершаемых в сфере таможенных органов, является: в 

первую очередь-получение взятки (ст.366 УК РК), также часто встречается-превышение 

власти и должностных полномочий (ст.362 УК РК) и т.д. 

Все эти коррупционные действия в сфере таможенных органов, несомненно 

оказывают самую отрицательную роль на деятельность государства. Создавая ряд 

проблем-это недополучение всех налогов и таможенных сборов, как  следствие большой 

минус государственному бюджету, данные коррупционные деяния отражаются на 

имидже как таможенных органов, так и на имидже всего государства, тем самым 

снижается уровень инвестиции и уровень транзитного прохода и т.д. Последняя 

проблема стала наиболее актуальной после послания главы государства, на котором 

прозвучал один из приоритетов, а точнее в четвертом приоритете президент обозначил: 

«Надо обеспечить динамичное развитие инфраструктурной триады – агломераций, 

транспорта, энергетики», где указал на основные принципы работы таможенных 

органов. Нужно сокращать сроки таможенной обработки грузов, повышать 
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пропускную способность пограничных переходов, усилить мощность порта Актау, 

упростить процедуры экспортно-импортных операций [5]  
Для реализации данных принципов и противодействий коррупции, необходимо принять 

следующие меры: внедрение новых информационных технологий, для минимизации 

человеческого фактора, основной целью которого является ограждение таможенника от 

непосредственного контакта с лицом пересекающим границу; полное оснащение 

таможенного поста камерами видеонаблюдения, современной досмотровой техникой; 

так же не стоит забывать и о самих таможенниках, нужно обратить внимание на 

благосостояние служащих, для стимулирования предлагается повысить заработную 

плату и т.д. 

Таким образом нужно понимать, что коррупция подрывает развитие страны, 

ослабляет демократию, к которой мы стремимся все эти годы, негативно влияет на 

борьбу с организованной преступностью, терроризмом и другими угрозами всеобщей 

безопасности.  Для оказания противодействия коррупции в таможенных органах и в 

целом в Казахстане необходимо решить ряд задач в общественной, экономической и 

политической жизни страны  
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