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АЛҒЫ СӨЗІ 

 

Құрметті конференция қонақтары, ұстаздар мен студенттер! 

 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылып отырған  «Қоғамдық 

сананы жаңғырту аясында құқық пен мемлекеттің: теориялық және тәжірибелік мәселелері» 

тақырыбындағы  республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қош келдіңіздер!  

Заң үстемдігі басым мемлекет, құқықтық болып саналады. Мұндай құқықтық бастамада 

құрылған мемлекет, өз қызметін құқықтық регламентке сәйкес шектей отырып, құқықтың 

талаптарын барлық қоғамдық өмір салаларында мойындайды және жүзеге асырады. 

Қазіргі заманда мемлекеттің түсінігі – бұл заң мен әлеуметтік мәжбүрлеу аппаратын 

қолданып, өзіне берілген аумақта бүкіл халыққа қатысты әрекет ететін тәуелсіз саяси биліктің 

ұйымы. Құқық маңызды және күрделі әлеуметтік құбылыстардың санына жатады.  
Заманауи ғылым мен әлеуметтік даму тәжірибесі өркениетті қоғамда мемлекеттің «үстемдік 

жасайтын» құқығы, оның құрылымы мен қызмет түрлерін айқындайды. Жоғарыда, айтып кеткендей, 

қоғам құқықтық реттеуден тыс өмір сүре алмайды. Сондықтан ғылыми мақсаттарды және тиімді 

құқықшығармашылық мүддесіне байланысты құқықты (табиғи-құқықтық, социологиялық, 

психологиялық, нормативтік), әртүрлі заң ұғымдарын және оларды бір тұжырымдамада синтездеуге 

деген ықыласпен қарсы алуы керек. Мемлекетті қалыптастыратын қоғамның материалдық және 

басқа да өмірлік жағдайлары, ең алдымен, жазбаша нормаларда дұрыс көрінуі қажет. Демократиялық 

үрдістерде халықтың көңіл-күйлері, сезімдері мен интеллектуалды жетістіктері қабылданған 

әрекеттерде көрінеді. 

Осы күнгі біздің көп мақтанышымыздың ең ірісі – ғылым болып отырған уақытта, заң 

ғылымының өзекті мәселелерін талқылау алаңының болуы орынды мәселе.  Әлбетте,   құқықтық 

мемлекетте заң үстемдігін қамтамасыз ету үшін құқық теориясы мен тәжірибесі бір бірін 

толықтырып қатар жүргені абзал. Осыған орай, бүгінгі конференция жұмысына  заңнаманы қолдану  

тәжірибесімен айналысаты мамандар да қатысып отыр. Осыған орай қоғамдық сананы 

модернизациялау анықтамасындағы заманауи мемлекет және құқық мәселелері - бұл  шынайы 

мәнді, әлеуметтік сипатты, мақсатты және мемлекет пен құқықың әмбебап құндылығын көрсететін 

тұрақты, «әмбебап» түсініктер.  Бүгінгі конференциямыз келесі бағытта жұмысын атқарады: 

1. Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы; құқық және мемлекеттің доктринасының тарихы;  

2. Конституциялық заңнамадағы өзекті мәселелер;  

3. Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу құқығы; 

4. Қылмыстық құқық және  қылмыстық іс жүргізу құқығы; 

5. Халықаралық құқықтың заманауи мәселелері; 

6. Рухани Жаңғыру: рухани құндылықтар арқылы оқыту және тәрбиелеу 

Осы мәселелер бүгінгі конференцияда қарастырылады.  Конференция мақсаты – қазіргі 

кезеңде Қазақстан Республикасы құқығы мен мемлекетінің теориялық және тәжірибелік мәселелерін 

кеңінен талқылау, ұлттық және шетелдік заңнаманың өзекті мәселелерін зерттеу, сондай-ақ 

гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдар мен экономиканы дамытудың өзекті мәселелерін «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасының аясында талқылау. Аталған мақсатқа жету арқылы біз мемлекет және 

құқықтың заманауи мәселелерін жаңаша әдістермен шешуге қол жеткіземіз. Осы тұрғыдан алғанда 

бүгінгі конференция жұмысының нәтижесі өзекті және қоғам игілігі үшін зор пайдасы болады деген 

үміттеміз. 

Барлықтарыңызға конференция жұмысында сәттілік тілеймін! 
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Абзалқызы Г.,
 
«Экономика және құқық негіздері» мамандығының 2 курс магистранты 

Ғылыми жетекші: з.ғ.д., профессор Еркинбаева Л.К. 
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Жұмысты орындаудың негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасының жоғары білім 

беруді дамытудың қазіргі жағдайы, мəселелері жəне болашағын анықтау. 

Анықталған мақсат келесі зерттеу міндеттерін орындау арқылы жүзеге асырылды: 

Болон процесінің негізгі ережелеріне сипаттама берілді, Болон процесінің маңыздылығын 

дəлелденді, Қазақстан жоғары білім беру жүйесінің Болон процесіне ену барысын анықталды, 

Болон процесін енгізудің негізгі кезеңдерін анықталды, құзыреттіліктер топтастырмасы 

анықталды, құзыреттілікті қалыптастыру жолдарын анықталды, зерттеу проблема 

бойынша тəжірибешілік ұсыныстар шығарып, берілді. 

Кілт сөздер: болон үдерісі, кредиттік оқыту жүйесі, жоғарғы білім беру жүйесін 

реформалау, жоғарғы білім жүйесінің болашағы. 

 

Основная цель проведения исследования – определение основных проблемы и 

перспективы развития современной системы высшего образования в Республике Казахстан.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: дана 

характеристика основных положений Болонского процесса, подтвержден тезис о 

необходимости внедрения положений Болонского процесса, определены основные направления 

внедрения в систему высшего образования РК положений Болонского процесса, выявлены 

этапы внедрения положений Болонского процесса в РК, определена классификация 

необходимых компетенций, определены пути формирования компетенций, разработаны 

предложения по исследуемой проблеме. 

Ключевые слова: болонский процесс, кредитная система обучения, реформа системы 

высшего образования, будущее системы высшего образования. 

 

The theme of the thesis is “Definition of problems and prospects for the development of a 

modern system of higher education in the Republic of Kazakhstan.”. The purpose of the thesis is to 

define the ways of solving problems of introduction of the Bologna process into the system of higher 

education of Kazakhstan by means of creating the competence model of a graduate. 

The tasks of the thesis are the following: to define the basic trends of work of the Innovative 

university of Eurasia (InEU) on the introduction into the Bologna process; to design a course of an 

elective discipline included into the catalog of elective disciplines. 

Кey words: the Bologna process, the credit system of education, the reform of the higher 

education system, the future of the higher education system. 

 

Қазіргі қоғамдағы білім берудің жеке бір мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық 

ілгерілеуі мен ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің факторы ретіндегі мәні өсуде. Білім 

берудің қоғам мен адамдарға ықпалының көптігі әлеуметтік және экономикалық өзгерістер 

сипатынан, сондай-ақ қоғамдық қарым-қатынастар жүйесіндегі өзгерістердің білім беруден 

мобильділікті, жаңа уақыт талабына сай адекватты жауапты талап ететін сипатынан көрініс 

табады. 

Қазақстанның Болон декларациясына қол қоюымен, Қазақстанның әлемдік білім беру 

кеңістігіне қосылуына байланысты жоғары білім беруді жетілдіру мен модификацияның, 
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жоғары оқу орындарының академиялық саясатының мазмұнын қайта қарау және жаңа 

ұрпақтың негізгі білім беру бағдарламаларын өңдеу қажеттілігі туындады. Қазіргі таңда елде 

жоғары білім беру жүйесін модернизациялаудың қарқынды процесі жүріп жатыр. Олар: 

кадрларды дайындаудың көп деңгейлік жүйесін жүзеге асыру, білім беру қызметі спектрінің 

кеңейтілуі, жаңа мамандықтардың пайда болу ы, жоғары оқу орындарында құрылымдық қайта 

құрулардың жүргізілуін айтамыз [1]. 

2015 жылдың 14-15 мамырда Арменияның Ереван қаласында ЖБЕК білім министрлері 

конференциясы және IV Болон саяси форумы болып өтті. 

ЖБЕК қатысушы елдердің білім министрлері Беларусьты Болон процесіне 48 мүше-ел ретінде 

қабылдауға келісімдерін берді. Сонымен қатар, Болон процесі секретариатын, 2018 жылы 

ЖБЕК министрлерінің келесі конференциясы өтетін, Францияның басқаратыны жарияланған 

болатын, ол Париж қаласында 2018 жылдың мамыр айының ортасында өтетін болған. 

Кездесу Ереван коммюникесінің және IV Болон саяси форумының Мәлімдемесінің 

қабылдануы мен аяқталды. Елдер сапаны арттырудың және оқыту мен оқудың арасындағы 

өзара байланысты жақсартудың қажеттілігіне, түлектердің олардың бүкіл еңбек өмірлері 

бойындағы жұмысқа орналасуларына көмектесуге, білім жүйесінің неғұрлым инклюзивті 

жүйесін қалыптастыруға, келісілген құрылымдық реформаларды орындауға келісім жасады. 

Болон саяси форумы мәлімдемесі шеңберінде қатысушылар ұлттық біліктілік шеңберлерін 

дамыту, сапаны қамтамасыз ету саласындағы ынтымақтастық, біліктіліктерді өзара тануды 

арттыру, қайтадан қарастырылған ECTS пайдаланушылары Нұсқаулығын ескере отырып, 

кредиттік-трансферттік жүйені жүзеге асырудағы және әзірлеудегі ынтымақтастық туралы 

келісімдерге келді. 

Қазақстан Республикасының Болон процесiне қатысудағы мақсаты - еуропалық бiлiмге 

бару жолын кеңейту, оның сапасының одан әрi жоғарылату, білім берудің несиелік жүйесін 

қолдану, студенттер мен оқытушылық құрамның мобильділігін жоғарылату және де 

Қазақстандық ЖОО-ның бітіруші түлектерiне еуропа аралық білім стандартына сай диплом 

беру болып табылады. Анықталған мақсатқа келесі зерттеу міндеттерін орындау арқылы жетуге 

болады:  

- Болон процесінің негізгі ережелеріне сипаттама беру; 

- Болон процесінің маңыздылығын дәлелдеу; 

- Қазақстан жоғары білім беру жүйесінің Болон процесіне ену барысын 

анықтау; 

- Болон процесін енгізудің негізгі кезеңдерін анықтау; 

- құзыреттілікті қалыптастыру жолдарын анықтау;  

- зерттеу проблемасы бойынша тәжірибелік ұсыныстар шығарып беру. 

Зерттеудің ғылыми жаңашылығы. Зерттеуде жинақталған аймақтық жоғары білім беру 

жүйесін зерттеу әдіс-тәсілдері дамытылады, еліміздің жоғары білім беру жүйесіне Болон 

процесін енгізуде бітірушінің жаңа құзыреттілік моделін қалыптастырудың рөлі анықталады. 

Жүргізілген зерттеудің жаңашылығын анықтайтын нақты нәтижелілігі болашағы көрсетіледі. 

Зерттеу нәтижелерінің келесі ғылыми жаңашылығы бар: 

- Болон процесінің маңыздылығын дәлелденген; 

- Қазақстан жоғары білім беру жүйесінің Болон процесіне ену барысы анықталған; 

- Болон процесін енгізудің негізгі кезеңдері анықталған; 

- құзыреттіліктер топтастырмасы анықталған; 

- құзыреттілікті қалыптастыру жолдары анықталған; 

- зерттеу проблема бойынша тәжірибелік ұсыныстар шығарып, берілген. 

Дегенмен білім беру жүйесіндегі түбегейлі өзгерістерді түсінудің әртүрлі деңгейі бұл 

саладағы қойылған міндеттерді тиімді және толықтай қамтамасыз етпейді. Осы жағдайды 

ескере отырып, Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесін қайта құрудағы білім беру процесіне 

субъектілердің жалпы қарым-қатынасын, сондай-ақ олардың жақын арадағы және ұзақ мерзімді 

болашақта нені күтетіндігін меңгеру мақсатында сапалы зерттеу жүргізілді. 
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Болон үдерісіне қосылу қазақстандық жоғары оқу орындарына отандық білім беру 

бағдарламаларын еуропалық стандарттарға сәйкестендіру, қазақстандық біліктіліктер мен 

академиялық сатыларды тану, студенттер мен оқытушылардың академиялық икемділігін 

қамтамасыз ету, қазақстандық дипломдардың Еуропада танылуы және түлектердің шетелдерде 

жұмысқа тұру мүмкіндіктерін кеңейту сияқты бірқатар басымдықтар береді. Болон процесіне 

қосылу Қазақстанның жоғары мектебінің дамуының негізгі бағыттары мен артықшылығын 

анықтады [2]. Әлемдік білім кеңістігіне ену ұлттың зияткерлік потенциалы мен бәсеке 

қабілеттілігі қарқынды түрде өсуіне себепкер болады. 

Қазақстанның университеттерi арасында бiрiншi болып  І. Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университеті 2008 жылы Болонья қаласы Болон университетiнде (Италия) 

университеттердің Ұлы хартиясына қол қойды. Осыдан бастап университеттердiң Ұлы 

хартиясына  әлемнiң 600-ге жуық  ЖОО-ны  кiрдi. Бұл кеңiстiк шекараларындағы бiлiм, 

азаматтардың мобильділігі,  жұмысқа орналастыру және бiлiм саласындағы қызметтері 

еуропаның еңбек нарығында  бәсекеге қабiлеттiлiгiн  едәуiр арттырып, дипломдарымыздың 

мойындалуына бiртұтас жағдайлар жасады [3]. 

Қазақстанның жоғары білім беруіндегі модернизация: қазіргі жағдайы мен 

болашағы. Қазақстанның жоғары білім беру жүйесінде Қазақстанның Болон процесіне 

интеграциялануына байланысты әртүрлі тенденциялар орын алуда, атап айтқанда оқытудың 

кредиттік технологиясына негізделген кадрларды дайындаудың үш деңгейіне – «бакалавриат-

магистратура - PhD докторантура» толық өту жүзеге асырылуда; жоғары білім беруді 

ғылымиландыруға аса назар аударылуда. Дегенмен академиялық ортадағы бұл қайта 

құрылымға қарым қатынас кереғарлықпен сипатталады. Мысалы, көптеген 

қатысушылары білім берудің жоғары сапасына жету үшін жаңа өзгерістерді енгізудің 

мақсаттылығы мен тиімділігін мойындайды: 

 «Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ЖОО-ның жаңа кезеңге – Болон процесі 

стандарттарына толықтай өтудің кезеңіне өтудегі трансформация процесі жүзеге асырылуда. 

Нақты мысал – жоғары білім берудегі құрылымдық өзгертулерге бағытталған Қазақстан 

Республикасының «Ғылым туралы» Заңының қабылдануы. Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін 

ЖОО-ы мен өндіріс арасында байланыс жоғалды. Жоғары білім беру трансформациясы 

бойынша Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министірлігімен қабылданған 

шаралар бұл мәселелерді толықтыруға бағытталған. Сонымен қатар, қазіргі таңда білім беру 

саясатының басты міндеттерінің бірі болып табылатын зерттеу жұмысымен айналысатын 

университеттерді құру туралы міндеттер қойылды»; 

 «Болон Конвенциясы білім беру сапасын жақсартуға – оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша студенттердің сабақтарына өз бетінше дайындалуға ықпал етеді. 

Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» қабылданған Заңы Қазақстанның жоғары білім 

беру жүйесін дамытуға ықпал етеді»; 

 «Жаhандық және интеграциялық процестерден басқа білім беру жүйесінде басқаларға 

онша түсінікті емес, бірақ сарапшылар үшін түсінікті   бұл – гуманизация және білім берудің 

гуманитаризациясы; білім беру диверсификациясы (білім беруге ықпал ететін жеке 

секторлардың ықпалының күші), компьютерлендіру, ақпараттандыру сияқты басқа да 

өзгерістер жүргізілуде». 

Сонымен қатар жас ғалымдар отандық ғылымның теориялық дәлелділігі мен 

пайдалығына толықтай сенімді екендіктерін, сондай-ақ қазақстандық ғалымдардың әлемдік 

ғылымның дамуына айтарлықтай үлес қоса алатындықтарын айтады: 

 «Қазақстан әлемдік қауымдастықта, сондай-ақ білім беру кеңістігінде өзіне лайықты 

орынды иеленуі тиіс. Біздің жүйені басқалардан артта қалып қояды деп айтуға болмайды. 

Кейбір реформалар бойынша біз Ресей мен ТМД-ның басқа елдерінен алдамыз. Қазақстандағы 

жоғары білім берудің теориялық негізі өте мықты. Бұл жағдайдағы тек бір кемшілік – білім 

берудің тәжірибелік қырының, яғни тәжірибенің болмауы. Ғылыми айналымда «білім тек жеке 

бір мемлекеттің ғана емес, бүкіл елдің жетістігі болып табылатын білім 

транснационализациясы» сияқты термин қолданылады. Біз Батыс Еуропаның, АҚШ және тағы 
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басқа елдердің теорияларын оқимыз. Сондай-ақ, егер басқа елдерде аз қызығушылықты 

тудырмайтын қазақстандық ғалымдардың еңбектері мен теорияларымен таныс болса жақсы 

болар еді. Бұл еңбектер әлемдік ғылыми қауымдастыққа таныстырылуы тиіс» [4]. 

Сонымен қатар, білім беру жүйесіндегі қандай да бір өзгерістерге қарсы ақпарат 

берушілер тарапынан сыни бағалар берілуде. Олардың ойынша, жиі жүйелік-

ұйымдастырушылық қайта құрылымдар білім беру сапасын жоғарылатуға емес, керісінше қол 

жетілген деңгейдің төмендеуіне ықпал етеді: 

 Кадрларды дайындаудың магистратура, PhD докторантура жүйесін енгізуді тілге  тиек 

етіп былай айтады: «Кеңес дәуірінде біздің білім беру ең жақсысы еді, кандидаттық немесе 

докторлық диссертациялар жылдап дайындалып, жазылатын, 2-3 жыл ішінде магистр немесе 

PhD доктаранттарды дайындау мүмкін емес» - деген пікірді ұстануда; 

 Келесілері: «Жалпы, жоғары білім беру жүйесіндегі жиі өзгерістер жақсы 

қорытындыға алып келмейді. Қандай да бір нақты үлгіні қабылдап, сол бойынша жүру қажет» - 

дейді. 

Жалпы барлық ақпарат берушілер ғылым, ғылыми-техникалық өңдеулер, өндіріс пен 

жоғары білім беруді сабақтастыруды жоғары білім беру модернизациясының тиімділігін 

қамтамасыз етудің басты шарты екендігін бірауыздан атаған: 

 біздің елімізде үлкен және мықты шикізаттық база бар. Өндірісті көтеру, басқа 

елдердің тәжірибелерін меңгеру үшін халықаралық ынтымақтастықты белсендіру қажет; 

 өндіріспен байланысты орнату қажет. Қымбат тұратын жобалар мен өзіміздің ғылыми 

еңбектеріміздің қорытындылары бойынша біз құнды нәтижелерді алудамыз, бірақ олар жүзеге 

асырылмай қалып жатыр; 

 елімізде барлық өндіріс орындары мен ұйымдар студенттерді тәжірибеден өтуге 

қабылдауға келісе бермейді, басқаша айтқанда, ынтымақтастық үшін олар жабық. Сондай-ақ 

студенттерді жұмысқа қабылдауда олар студенттерден жұмыс тәжірибесін талап етеді; 

 ерекше көңілді ғылымды дамытуға, жаңа технологияларды енгізуге, сонымен қатар 

ғылыми мекемелер мен кәсіпорындардың интеграциясын қамтамасыз етуге аудару тиіс. 

Ғылыми зерттеулер фундаментальді сияқты қолданбалы сипатта да болуы тиіс». 

«Студенттер пәнді, оқытушыларды таңдауда еркін», «Студенттер жақсы нәтиже 

беретіндей, оқуының бір жылын шетелдік ЖОО-да өткізу мүмкіндігіне ие» сияқты оң алға 

жылжуларға қарамастан, көптеген респонденттер оқытудың кредиттік жүйесіне өтуді 

тоқтататын түрткі жайттар ретінде қазақстандық студенттердің менталитетінің, оқу-ғылыми 

құрал жабдықтарының ескіру ерекшеліктерін санайды: 

 біздің студенттер өз бетінше емес, тек оқытушының қинауы бойынша жұмыс істеуге 

үйренген; 

 оқытудың кредиттік технологиясы пәндерді өз бетінше оқуды білдіреді. Дегенмен 

бізде бұл принцип тек ресми түрде ғана жүзеге асырылады. Сонымен қатар студенттерде өз 

бетінше дайындалу менталитетін қалыптастыру керек. Келесі мәселе – ЖОО-ның қазіргі 

материалдық-техникалық базалармен қамтамасыз етілмеуі. Барлық ЖОО-ры өздеріне 

прогрессивті құрал-жабдықтарын сатып алу мүмкіндіктеріне ие емес. Жаңа құрал-жабдықтарды 

оқып-меңгеру тек теориялық деңгейде ғана жүзеге асырылуда [5]. 

Қазақстан өзіне алған міндеттемелері бойынша 2020 жылға дейін келесі іс-шаралар 

атқарылуы тиіс: «ашықтылықты» қамтамасыз ету, бір типті білім циклдерін кең ауқымды 

тарату арқасында барынша жоғары түрде салыстыру, бірыңғай білім несиелерінің жүйесін 

енгізу, алынып отырған біліктілікті арттыру мамандықтарының бекітілген қалыптарының 

бірдей болып келуі және екі жақтылығын қабылдау, мамандардың білім сапасын қамтамасыз 

ететін дамыған құрылымдарды құру.  

Қазақстанның Болон процесіне қосылуының нақты  болашағына   қатысты  білім беру 

жүйесінде жүргізіліп жатқан реформаларға жақтаушылар мен қарсылар арасындағы ой-пікірлер 

әртүрлі болды. Мысалы, терең сұхбатқа қатысушылардың жартысынан көбі қазақстандық 

жоғары білім берудің қазіргі әлемдік стандарттарға жақындауы мен бейімделуіне қол 

жеткізуінен болашақты көреді. Сонымен қатар барлық деңгейде белсенді студенттік және 
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оқытушылық қатысу, сондай-ақ мемлекеттік қолдау әлемдік білім беру кеңістігіне елдің 

табысты интеграциясының басты шарты болып табылады: 

 Қазақстанның Болон процесіне қосылуына байланысты білім беру мен ғылымның 

дамуы үшін мүмкіндіктер өседі; 

 Біз Болон процесіне қосылдық. Бұл жағдайда ғылыми қауымдастықтың TEMPUS, 

TASIS, Erasmus Mundus сияқты көптеген халықаралық жобаларға қатысу белсенділігі қажет, 

сонымен қатар инициатива тек оқытушылар тарапынан ғана емес, студенттер тарапынан да 

болуы тиіс. Студенттер ағылшын тілін, компьютерлік технологияларды жақсы меңгерген. Бірақ 

мемлекеттің қолдауынсыз бізге бәрібір қиын; 

 «Қазақстанда диплом ала отырып, алынған білім халықаралықпен тең болғандықтан 

біздің жастар шетелден жұмыс таба алады». 

Дегенмен жоғары білім берудің дамуының болашағы кейбір ақпарат 

берушілерді қуантады және олар үшін анық: 

 «Қазақстандық диплом әлемнің барлық елдерінде мойындалатын болады. Еуропада 

біздің дипломмен санасатын болады. Бұның болашағын уақыт көрсетер [6]. 

Болон процесі шеңберіндегі оқытудың кредиттік технологиясының нормативтері мен 

стандарттарын енгізу қиындықтары елдің кеңестік білім беру жүйесінің ескілігінен құтыла 

алмауымен байланысты туып отырғандығы анықталды. Алға қойылған міндеттерге жету үшін 

уақыт және ғылым мен білім беруді қосымша қаржыландыру қажет: 

 Білім берудің барлық саласында кең тараған жоғары білім берудің ескі кеңестік 

жүйесі Болон конвенциясының принциптері мен стандарттарын меңгеру процесін бәсеңдететін 

адам санасын өзгертуге кедергі болды. Бірақ бұл кезеңдегі процесс ел Президенті мен үкіметке 

қойылған міндеттердің арқасында жылдамдатыла бастады; 

 Біздің менталитке  сәйкес кредиттік жүйеге жылдам үйрену қиындау болды, бірақ 

қазіргі уақытта уйреніпте меңгеріпте алдық. 

Жалпы, жас ғалымдар Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» жаңа Заңын 

«инновациялы» деп қабылдап, онымен үлкен үміттерді байланыстырды: 

 «Бұл заң біз үшін инновациялы, өйткені бұл заңдағы тұстар бұл уақытқа дейінгі заңда 

көрсетілмеген болатын. Мен PhD доктор ұстанымын анықтауға, зерттеу университеттерін құру 

және т.б. сияқты мәселелерді айтып отырмын»; 

 «Заңдағы негізгі назар ғылыми жобаларды жүзеге асыру үшін қосымша инвестицияны 

тартуға аударылып отыр. Жобалар өз шығынын өздері өтейтін, инвесторларды өздері тартатын 

болады. Жалпы, мен қанағаттанамын». 

Жас ғалымдардың ойынша, «Ғылым туралы» жаңа Заң білім беру саласына 

анықтылықты енгізеді және бірқатар заңдық күші бар актілерді қабылдағаннан кейін ғана 

пайдасы тиеді. Өйткені жаңа басылымдағы заңда өңделмеген және қамтылмаған көптеген 

мәселелер бар. 

Қазақстандағы жоғары білім берудің тұрақты дамуының механизмдері ретінде мыналар 

ұсынылады: ғылымның жоғары оқу орындық секторын, әсіресе, зерттеу университеттерін 

дамыту бағдарламаларын қаржыландыру; оқытушылардың оқу жүктемесін төмендету; 

фундаменталдық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және өңдеу үшін жағдай жасау. 

Жоғары білім беру сапасы және ЖОО-ғы ғылыми-педагогикалық кадрлардың 

кәсібилігі. Зерттеу қазақстандықтардың жоғары білім беруден болашақ өмірлік табыс пен 

мансаптың кепілін көретіндігін, оның бар болуы қоғамның әлеуметтік құрылымындағы адам 

ұстанымын жоғарылату және нығайтудың сапалы көрсеткіші болып табылатындығын 

көрсетеді: 

 «Жоғары білім беру болашаққа есік ашады. Адам жоғары білімсіз болашақта ертеңі 

болмайды»; 

 «Егер кеңес кезеңімен салыстыратын болсақ, қазір егер адам дамығысы келсе, онда 

жоғары білім алуы тиіс. Және қазіргі таңда бізде барлық жағдай жасалған. Егер бұрын адам бір 

ғана ЖОО-ды таңдайтын болса, қазір бірнеше ЖОО-н, бірнеше мамандықты таңдай алады»; 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

 «Дипломы бар адам жақсы жұмысқа тұра алады, ол қоғамның белгілі бір деңгейінде 

тұрады. Біздің елде білімсіз адамдар жоқ»; 

 «Білім беру мен білім қазіргі күннің құндылығы болып табылады». 

«Жоғары білім алудың мотивациясының сипаты «қала-ауыл» аймақтық контекстке 

байланысты ерекшеленеді ме?» деген сұраққа терең сұхбатқа қатысушылар жоғары оқу орнына 

түсу ниетінің ерекшелігі оның тұрып жатқан аймағына байланысты ажыратылатындығын 

айтады. 

Мысалы,  ауылдық  жерлердегі  тұрғындар үшін жоғары оқу орнына түсу – сәтті өмірлік 

жол, ауылдан кетудің, сонымен қатар материалдық жағдайды жақсартудың мүмкіндігі. Ірі 

қалалар мен аудандарда жоғары білімді иелену үлкен құндылық және әлеуметтік 

мобильділіктің өзіндік бір арнасы болып табылады. Мысалы, Қазақстанның солтүстік және 

шығыс аймақтарының мектеп бітірушілері Ресей ЖОО-на түсуге бағытталса, қала жастары 

шетелге кетіп қалуға ұмтылады: 

 «Ауыл тұрғындары қалада тұрғысы келеді. Ал қалалық оқушылар шетелде 

оқығылары келеді». 

Сондай-ақ ақпарат берушілер жоғары білім беру туралы диплом алудың уәждемесі мен 

аймақтық түрткі жайттар сипатының арасында тікелей байланыс жоқтығын мәлімдейді. 

Қазақстандық мамандарды дайындаудың сапасы халықаралық стандарттарға 

жақындатылып жатқандығы анықталды: 

 Қазақстандық жоғары оқу орындарының бітірушілері британдық және америкалық 

жоғары оқу орындарына жеңіл түседі. 

Дегенмен, жас ғалымдардың пікірлеріне сәйкес жұмыс күші нарығының негізгі мәселесі 

болып экономикалық және заңдық бағыттағы мамандардың тым көп болуы және техника  мен 

технология саласындағы кәсіби мамандардың жетіспеушілігі табылады. Осыған байланысты 

қазіргі таңда техникалық бағыттағы орта біліктілікті мамандар мәселесі өзекті болып қала 

береді: 

 Соңғы жылдары IT-технологияларын меңгерген студенттер университетті бітіргеннен 

кейін жұмысқа  оңай  орналасады, сонымен қатар шетел мемлекеттеріне де жұмысқа орналасуға 

жағдайлар жасалған. Бұл біздің әлемдік білім беру стандарттарына сай екендігімізді білдіреді. 

Біздің елдегі бағдарламалық қамтамасыз ету уақыт  өткен  сайын  аяғына  тұрып  келеді. 

 Бәрімізге белгілі, біздің елде заңгерлер, экономистер, менеджерлер тым көп, ал еңбек 

нарығы тек оларды ғана қажет етіп қоймайды. Біздің нарықтың да өз ерекшелігі бар. Бізде 

өндіріс жоқ, тек токарь, темір ұстасы, шахтер, бұрғылаушы сияқты мамандарды қажет ететін ірі 

кәсіпорындар бар. Сондықтан арнайы орта оқу орындарының қажеттілігі туралы сұрақ 

туындайды. 

Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың дисбалансы теория мен тәжірибенің 

байланысының болмауы, ғылым мен өндіріс арасындағы байланыстың жоқтығы, нарықтық 

экономика талаптарына сай емес мамандарды дайындау сияқты бірнеше факторлардың 

болуымен түсіндіріледі: 

 Біз көбінесе теорияны оқытамыз, ал тәжірибе мен өндіріспен байланыс өте әлсіз. 

Өндірістік тәжірибе мен тәжірибелік база компоненттерін күшейту қажет. ЖОО-ы орта және 

кіші бизнеспен көптеп жұмыс істеулері, студенттік инновациялық компаниялар мен 

фирмаларды құрулары қажет; 

  ЖОО-да өндіріске шығаруға лайықты көптеген ғылыми жобалар бар, бірақ 

қаржының жетіспеуіне байланысты олар кейінге қалдырылып жатыр. Тек олардың 30%-ы ғана 

өндірісте жүзеге асырылуда. Шетелдік әріптестер біздің патенттерді сатып алып жатыр. Бұған 

мүмкіндік бермеу керек, бұл өңдеулердің барлығы Қазақстанда қалуы тиіс, бұл – біздің 

инновациялар. 

Бұл сұрақты шешудің механизмдері болып білім беру стандарттарын, пәндердің оқу 

жоспарлары мен оқу бағдарламаларын өңдеуге қатысу, сонымен қатар еңбек нарығының 

бәсекеге лайықты жоғары білікті мамандарды дайындау негізінде университеттердің 

кәсіпорындар мен әлеуетті жұмыс берушілермен ынтымақтастығын қамтамасыз ету 
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мамандықтарды дайындаудағы сапа мәселесі бойынша жұмыс берушілердің сұраныстарын 

оқып-меңгеру табылады: 

1. Жоғары оқу орындарындағы элективтік пәндердің курстары өндіріске, жұмыс 

берушілердің сұранысына сәйкес өңделуі тиіс. 

2. Егер бітіруші белгілі білім, дағды мен қабілеттерді меңгерсе, сұранысқа  ие  болады. 

3. Оған тек тестілеуден, әңгімелесуден өтіп, өзінің мүмкіндіктерін көрсетуі керек. 

4. Университеттердің өндіріс орындарымен байланыстарын орнату қажет. 

Жас ғалымдардың пікірлеріне сәйкес еңбек нарығының сұранысы мен ұсынысының тең 

баланста болуында жастар мен оқушылар арасындағы мақсаттық бағытталған кәсіби 

бағыттылық жұмыс жүргізудің де ролі зор, яғни оларды мамандықтардың мазмұны мен 

бағыттарымен ақпараттандыру, олардың кәсіби қызығушылықтарын қалыптастыру, 

талапкерлердің өздерін анықтауға ықпал ету [7]. 

Жоғарғы оқу орындары мен мектептердің қызмет етуінің мемлекет тарапынан реттеу, 

сапасын қадағалау тұрақты түрде қадағаланып отырады. 

Мемлекеттік және жеке меншік жоғарғы оқу орындарының қызметіне лицензия беру 

Білім туралы заңмен реттеліп, Білім және ғылым мимнистірлігі мен қадағаланады, барлық 

ЖОО-дар  тұрақты түрде аттестация мен аккредитациядан өтіп отырады. ЖОО-дар мемлекеттік 

аттестациядан 5 жылда бір өтіп отырады [8]. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы 

№83 бұйрығымен бекітілген, Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 

тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына сәйкес, мерзімінен бұрын 

аттестаттауға үміткер педагог қызметкерлер біліктілік тестілеуден өтеді [9]. 

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу ең 

алдымен, директордың кадр дайындау мәселесімен айналысатын әрбір орынбасары «Білім және 

ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен 

шарттарын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы 

білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог 

қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен 

шарттарын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 27.01.2016 ж. № 83 бұйрығымен 

(13.04.2016 ж. № 272 және 05.07.2016 ж. № 429 өзгертулермен және толықтырулармен) 

танысуы тиіс. Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттау процесі 

мемлекеттік қызмет болғандықтан мыналарды ұстануы қажет – Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері 

мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды 

аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенті 

бекітілген.  

Аттестаттауды өткізу Педагог қызметкерді аттестаттау білім туралы дипломда 

көрсетілген мамандыққа сәйкес жүзеге асырылады. Мерзімінен бұрын аттестаттауға үміткер 

педагог қызметкерлер екі кезеңде аттестаттаудан өтеді: – 1-ші кезең – біліктілік тестілеу; – 2-ші 

кезең – қызмет қорытындыларын талдамалық жинақтау. 

Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау білім беру ұйымдары көрсететін білім 

беру қызметтерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына 

сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру мақсатында өткізіледі. 

Мемлекеттік аттестаттау кезінде өткізілетін кешенді тестілеудің мақсаты бітіруші 

сыныптардың (олар болмаған жағдайда – жоғары сыныптардың) оқушыларының білім деңгейін 

бағалау болып табылады. 

Міндеттері: 

 білім алушылардың білім деңгейін бағалау; 
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 білім беру барысының ұйымдастыру тиімділігін бағалау; 

 білім беру деңгейінің білім берудегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттардың 

талаптарына толық сәйкестігін анықтау [10].  

Мақаланы қорытындылай келе, қазіргі замандағы саяси-экономикалық даму жолы білім 

саласының жаңашылдықпен дамуын талап етуде. Болон процесіне қосылу Қазақстанның 

жоғары мектебінің дамуының негізгі бағыттары мен артықшылығын анықтады деп ойлаймын. 

Әлемдік білім кеңістігіне ену ұлттың зияткерлік потенциалы мен бәсеке қабілеттілігі қарқынды 

түрде өсуіне себепкер болады. Еліміздің бәсекелестікке қабілетті елдер қатарына қосылу 

шарттарының бірі білім беру жүйесін әлемдік деңгейге көтеру, болашақ мамандарды ЖОО 

қабырғасынан бастап құзыретті, білімді, өзгеріп жатқан әлеуметтік-экономикалық жағдайға 

икемді болуға баулыйды. 

Болон процесiне Қазақстанның кіруі қазақстандық бiлiм беретiн бағдарламалардың оқу 

жоспарын және студенттер мен оқытушылардың академиялық мобильділігін, сонымен қатар 

отандық дипломның еуропа деңгейінде мойындалуы және бітіруші түлектердің әлемнің кез-

келген елдерінде жұмыс жасауына жол ашады. 
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билікті жетілдіру 

бағытында жасалған конституциялық реформалардың маңызы  мен оның рөлі туралы 

қарастырылған. 
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В данной статье рассмотрены роль и значения конституционных реформ,  

направленные  на совершенствования  государственного управления в Республике Казахстан.    

Ключевые слова: власть, реформа, Президент, Правительство, изменения, сущность 

реформы. 

 

        This article examines the role and significance of constitutional reforms aimed at improving the 

state management in the Republic of Kazakhstan. 

          Key words: reform, power, President, Government, changes, the essence of reform. 

 

Конституция мемлекеттің әлеуметтік-саяси жүйесін айқындайды. Әлемдегі көптеген елдердің 

Конституцияларының көбінесе алғашқы баптарының өзінде-ақ қысқаша түрде сол мемлекеттің мәні, 

ондағы биліктің қайнар көзі болып табылатын табиғатының кең ауқымды, жалпылама және негізгі 

сипаты айтылады. 

Мемлекеттің Негізгі заңының қабылдану тәртібі, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу, 

халықтың құқықтық санасын көтеру, насихаттау, мемлекеттің тарихын білу, қабылданған заңға сай 

әрекет ету, заңды білу, мемлекеттің Конституциясына құрмет көрсетуге баулу қазіргі кезеңдегі өзекті 

мәселелердің бірі болып саналады.  

 «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  

Қазақстан Республикасының Заңын Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігіне 

тексеру туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 2017 жылғы 9 наурыздағы 

нормативтік қаулысында қарастырылды [1]. 

«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

2017 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңында адам құқығы мәселелері де 

көтеріліп, «адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, мемлекеттің ұлттық 

қауіпсіздігін, егемендігі мен тұтастығын қамтамасыз ету мүддесінде, күшіне енген заңды немесе өзге 

де құқықтық актіні Республика Конституциясына сәйкестігіне қарау туралы, Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 91-бабының 3-тармағында көзделген жағдайда қорытынды беру 

туралы Конституциялық Кеңеске өтініш жолдайды»,- деп қарастырылды [2]. Осы заңды іске асыру 

жөніндегі шаралар кешені туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 13 

наурыздағы Жарлығында: «Барлық деңгейдегі орталық және жергілікті мемлекеттік органдар, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдары Парламенттің, Үкіметтің және өзге де мемлекеттік 

органдардың өкілеттіктері мен жауапкершілігінің көлемін кеңейту жағдайында мемлекеттік 

аппараттың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараларды 

қабылдасын»,- деп көрсетілді [3]. 

Мемлекет басшысының  атап отырған азаматтарға тиесілі тең құқықтарды пайдалану мен оны 

жетілдіру ары қарай жалғасын табуда. Мемлекет басшысы 2017 жылғы 31 қаңтардағы  
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«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына 

жолдауында: «Біздің заңнамамызды жаңа жағдайға бейімдеу керек»,- деп көрсетті [4]. 

Жалпы конституциялық реформалар Қазақстанның тарихында тәуелсіздікке қол жеткізген 

күннен бастап, жүзеге асырыла бастады. 

Қазақ елінің 20 ғасырдағы конституциялық даму тарихын бірнеше кезеңдерге бөлу үрдісі бар. 

Мысалы белгілі заңгер ғалым А.К. Котов Қазақстанның Конституциялық даму жолын мынадай 

кезеңдерге бөледі: 

1. Кеңес дәуіріне дейінгі (1900-1917 ж.ж. ұлттық демократиялық идеялардың Алаш 

конституциясының жобасына ұласу); 

2. Кеңес дәуірі (20-шы жылдар мен 80 жылдардың аяғы); 

3. Кеңес дәуірінің аяқталуы (80-ші жылдар мен 1990 жылдардың аралығы); 

4. Кеңес дәуірінен кейінгі (1991-1993 жылдар); 

5. Қазақстан дамуының алғашқы сатысы (1993 жылдың қарашасынан бастап). 

Президентке Мемлекет басшысы ретіндегі бірқатар ерекше құқықтар берілді. Президентке 

Республиканың Министрлер Кеңесінің төрағасының орнына кандидатураларды, Үкіметке және басқа 

да жоғары мемлекеттік органдарға талапкерлерді Жоғарғы Кеңеске ұсыну құдығы берілді. Ол 

Республика Министрлер Кеңесін отставкаға жіберу немесе оның отставкаға кетуін қабылдау туралы 

мәселені Жоғарғы Кеңес алдына қоюға құқылы болды. 

Республика Бұл кезде парламенттік мемлекет сипатына ие болды, бірақ Президенттің 

мәртебесі мен құқықтарында президенттік басқару нысанының орнауына бірте-бірте жол ашкан 

маңызды белгілер мен әлементтер орын ала бастады [5].  

Заңға сәйкес жарияланған құқықтар, яғни оның егемендігін бекіткен құқықтардың көбісі 1993 

және 1995 жылғы Республика Конституцияларына енді, осылар негізінде Республика егемендігі мен 

президенттік басқару нысанынын құқықтықн егізі құрылды деп түйіндеуге болады. 

Бұл Конституциялық заңның негізгі идеялары келесіге тіреледі деп көрсетеді ғалымдар: 

1. Егемендік идеясы. Конституциялық заң деңгейінде, яғни Конституциялық деңгейде 

шынайы, толық егемендік принципі бекітілді - бүкіл өзінің аумағында Республиканың толық билікке 

ие болуы, ішкі және сыртқы саясатын дербес анықтауы және оны жүргізуі. Заңда Республика 

егемендігінің негізгі белгілері ашылып көрсетідді және бекітілді, бұл белгілер егемендікті қорғау 

тетігі ретінде қызмет етті. Заңда Республика егемендігінің Экономикалық негізі анықталды яғни жер, 

су, жануар, өсімдік әлемі және басқа да табиғи ресурстар, ғылыми-техникалық мүмкіндіктер 

Республика меншігін қүрайтыны бекітіліп, дербес экономикалық жүйе, ұлттык банктің құрылуы, 

қаржылык-несиелік, салыктыі және кедендік жүйелері жарияланды. Заңда Республика аумағының - 

біртұтас бөлінбейтіндігі және қол сұғылмайтындығы ерекше аталып көрсетілді. Республиканың 

өзінің әскери күші бар, ол Республиканың аумақтық біртұтастығы мен тәуелсіздігін қорғау үшін 

құрылды. 

2.Заңда Қазақстан халқының ұғымына тағы да анықтама берілді. Оның мағынасы, өзіне тән 

сипаты мынада - қазақ ұлтымен тарихи тағдырдың ортақтығының нәтижесінде біріккен барлық 

ұлттардың азаматтары Қазақстанның біртұтас халқын құрайды. Бұл ережеден шығатыны, Қазақстан 

халқы - бұл тек Қазақстан аумағында тұру нәтижесінде құралған әр түрлі ұлттар өкілдерінің 

қарапайым жиынтығы емес. Ол (халық) - егемендіктің қайта орнауы барысында бірігіп күресу 

нәтижесінде қалыптасқан, біріккен тарихи қауымдастық, бірлік [6].  

Сондай-ақ Заңда мелекеттік билікті жүзеге асырудың барлық нысандары көрсетілді: билікті 

халықтың тікелей іске асыруы және билікті халык сайлаған мемлекеттік органдар арқылы іске асыру. 

Конституциялық Заңда мемлекеттік биліктің үш тармаққа бөліну қағидаты қайта аталып бекітілді. 

Заңда басты орында адаммен азаматтың құқықтары, бостандықтары тұрды. Заң әрбір адамға 

құқықтар мен бостандықтар тән екендігін мойындай отырып, Республиканың азаматтары ғана емес, 

сонымен қатар азаматтығы жоқ тұлғалар да, осы Қазақстан Республикасының азаматы болып 

табылмайтын тұлғаларға сәйкес заңдармен кейбір шектеулі құқықтар мен бостандықтарға ие 

екендігін бекітті [7].  

Қазақстан Республикасының Конституциясына  мемлекеттік билікті жүзеге асыруға қатысы 

енгізілген өзгерістер мен толықтырулар мына баптарды қамтыды: 



 

14 

Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

ІІІ-бөлімнің 41-бабының 2-тармағында  Қазақстан Республикасының Президенті болу үшін 

қойылатын талаптарға «жоғары білімі бар» деген талап қосылып, «Конституциялық заңда 

Республика Президенттігіне кандидаттарға қосымша талаптар белгіленуі мүмкін»,- деп 

тұжырымдаған. 

Осы бөлімде 44-баптың 3-тармағына: 

- Парламент Мәжілісімен консультациялардан кейін Премьер-Министренгізген ұсынумен 

Үкімет мүшелерін қызметке тағайындайды; 

- Сыртқы істер, қорғаныс, ішкі істер министрлерін дербес тағайындайтындығы қосылған. 

44-баптың 10-1 тармақ енгізіп, адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 

қорғау, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін, егемендігі мен тұтастығынқамтамасыз ету мүддесінде, 

күшіне енген заңды немесе өзге де құқықтық актіні Республика Конституциясының 91-бабының 3-

тармағында көзделген жағдайда қорытынды беру туралы Конституциялық кеңеске өтініш 

жолдайды» - деп қосылған. 

45-баптың 2-тармағы (53-бабының 4-тармағында көзделген ретте Республика Президенті 

заңдар шығырады, ал 61-баптың 2-тармағында көзделген ретте Республиканың заң күші бар 

жарлықтарын шығарады) алынып тасталды. 

ІV-бөлімнің 49-бабының 1-тармағындағы Парламенттің өкілеттілігі заң шығару қызметін 

емес, «заң шығару билігін жүзеге асыратын» өкілді орган болып өзгеріс енгізілді; 

53-баптың 3-тармағы (парламенттің Президентке бір жылдан аспайтын мерзімге заң шығару 

өкілеттілігін беру құқығы) алынып тасталды; 

55-баптың 1 – тармағына 1-1 Парламенттің құқығына «Қазақстан Республикасының 

Президентінің ұсынуымен Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілді бес 

жыл мерзімге қызметкесайлау және оны қызметтен босату» туралы енді; 

67-баптың 4-тармағына «Үкімет қызметінің негізгі бағыттары жөнінде Президентке және 

Парламентке баяндап отырады»,-деп қосылды; 

70-баптың 1-тармағына «Үкімет жаңадан сайланған Республика Мәжілісінің алдында 

өкілеттілігін төқтатады»; 

72-бапқа: Конституциялық Кеңес 78-баппен қоса, 44-баптың 10-1 тармақшасында көзделген 

жағдайларда – Республика Президентінің өтініштерін қарайды; 

ІХ-бөлімде, 91-баптың 2 – тармағына мемлекеттің біртұтастығына қатысты мынадай 

толықтырулар енгізілген: «Конституцияда белгіленген мемлекеттің тәуелсіздігі, Республиканың 

біртұтастығы мен аумақтық тұтастығы, оны басқару нысаны, сондай-ақ тәуелсіз Қазақстанның 

Негізін салушы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы іргесін қалаған 

Республика қызметінің түбегейлі принциптері және Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

– Елбасының мәртебесі өзгермейді»; сондай-ақ 3-тармағын қосып,  «Республика конституциясына 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар, олардың осы баптың 2-тармағында белгіленген талаптарға 

сәйкес келетіні туралы Конституциялық кеңестің қорытындысы болған жағдайда, республикалық 

референдум немесе Республика Парламентінің қарауына шығарылады»,- деп  тұжырымдалған [8]. 

Конституцияда халықтың мемлекеттік өкімет билігін жүзеге асыруының екі нысаны 

анықталды - тікелей және өз өкілдері арқылы. Бұл ереже 1993 жылғы Конституцияға «Мемлекеттік 

егемендік туралы»  Декларация  мен «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 

Конституциялық заңнан берілді. Ол актілерде халық мемлекеттік өкімет билігін тікелей де, «өкілетті 

органдар арқылы» және «өзі сайлайтын мемлекеттік органдар арқылы» да жүзеге асыратындығы 

бекітілді. Конституцияда «өз өкілдері арқылы» мемлекеттік өкімет билігін жүзеге асыру нысаны 

туралы айтылғанда «өз өкілдері» деп өкілді органдардың депутаттары мен өкілді органдардың өздері 

ұғынылды. Осылайша, мемлекетте биліктің тек халықтың өзімен және оның сайланбалы 

органдарымен, ең алдымен Жоғарғы Кеңеспен жүзеге асырылатындығы жарияланды. Мемлекеттік 

өкімет билігін жүзеге асырудан мемлекеттің басқа өзге органдары шеттетілгендей болды. Ал, мұны 

өз кезегінде не жаңылушылық, не қателік деп есептейміз, - деп пайымдайды профессор, з.ғ.д. 

Кенжалиев З.Ж. [9].  

Конституция, мемлекеттік құрылыстың, адамның құқықтық мәртебесінің, мемлекеттік билік 

органдары мен жергілікті өзін өзі басқару органдарының қызметі және ұйымдастырылуының негізін 
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баянды ете отырып, конфессиялар, халықтар, Этникалық топтар, азаматтық ұжымдар, азаматтар 

арасындағы өзара қарым-қатынастарды құқықтық реттеу мәселерін көздейді. Бұл мәселелердің 

конституциялық кеңістікте шешімін табу, олардың арасындағы құқықтық тепе-теңдікті құрудың 

және одан әрі дамытудың, Конституцияда баянды етілген демократизм, құқықтық мемлекет және 

азаматтық қоғам құру принциптерін бекітудің негізі болып табылады. 

Конституциялық реформалардың басты мақсаты – демократиялық жолмен елдің дамуын 

жеделдету. Екіншіден, ел басқарудағы саяси жүйені нығайту, оны жетілдіру. Өйткені қоғам өзгерді, 

ал билік соған сәйкес болуы қажет. Үшіншіден, әлемнің ешбір мемлекетінде елді басқару, 

қалыптастыру, қандай саяси жүйені пайдалану керектігіне байланысты заңдылық жоқ. Оны әр 

мемлекет өзінің тәжірибесіне қарай қалыптастырады.  

Жалпы Қазақстан Республикасында жүзеге асырылып жатқан конституциялық реформалар 

мемлекеттік билікті жүзеге асырудағы үлкен бетбұрыс деп санаймыз.  
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Бұл мақалада рухани жаңғыру аясындағы аймақтардың əлеуметтік-экономикалық 

дамуы қарастырылады.  
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В статье рассматривается Модернизация экономического развития территорий 

регионов Республики Казахстан.  

Ключевые слова: социальная экономика, рынок, регион, предприятия, нужда. 

 

This article considers the socio-economic development of regions within the framework of 

spiritual revival. 

Key words:  socio-economy, market, region, enterprise, need. 

 

Нарықтық қатынастар аясының кеңеюі, экономиканы басқару жүйесіндегі соңғы уақытта 

жүргізіліп жатқан өзгерістер аймақтардың әлеуметтік-экономикалық жүйедегі орны мен рөліне 

айтарлықтай ықпалын тигізді. Осыған орай аймақ экономикасын басқару, олардың дамуын 

мемлекет тарапынан реттеу мәселелері өзекті бола түсері сөзсіз. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан халқының әл-

ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың ең басты мақсаты» деп аталатын Қазақстан халқына  

 Жолдауында: « … қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы ілгерілеу серпіні – біздің 

экономикамыздың өркендеуінің, сындарлы әлеуметтік саясатымыздың және тұрақты саяси 

жүйеміздің тиімділігінің айқын айғағы» — деп көрсетілгендей, мемлекетте жүргізілген 

саясаттың нәтижесінде Қазақстанның аймақтары әлеуметтік-экономикалық дамуда ілгерілей 

бастады. Республикамыздың әрбір аймағы еліміздің шаруашылық кешенінде белгілі бір орынды 

ала отырып, осыған қоса басқа аймақтармен бүтіндей экономикалық бірлікті құрайды. Сондай-

ақ әр аймақтың өзіндік табиғи ресурстары, оларды орналастырудағы ерекшеліктері, 

экономикалық даму деңгейі, өзіндік шаруашылық құрылымы бар. Соған байланысты аймақтық 

саясат қалыптастырылып, жүзеге асырылады. Аймақтық саясатты жүзеге асыруда мемлекеттік 

басқару мәселесі ерекше маңызға ие болары ақиқат.  Бүкіл әлемде мемлекеттік басқару 

тиімділігін көтеру міндеті үлкен мәнге ие болуда. Бірақ барлық мемлекеттер қолдану үшін 

оңтайлы болып табылатын әмбебап үлгі жоқ, әрбір мемлекет тарихи дамуының белгілі бір 

кезеңінде өзінің ұлттық ерекшеліктеріне сай келетін ыңғайлы үлгіні жасақтауы тиіс. Мұның 

барлығы да өз еліміздің және шет мемлекеттердің даму тәжірибелерін тереңірек талдау, ой 

елегінен өткізу міндеттерін жүктейді. Қазіргі кезеңде негізгі шаруашылық қызметтің 

аймақтарда жүзеге асырылатындығын ескерсек, оларға әлеуметтік –экономикалық мәселелерді 

өздігінен шешуге лайықты қаржылық дербестіктің берілуі маңызды болып табылады. Осымен 

байланысты бүгінгі таңда мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіліктерді 

ажырату, бюджетаралық қатынастарды реттеу мәселелері еліміз аймақтарының экономикалық 

өсуіне мүмкіндік беретін негізгі шарттар ретінде қарастырылуда. Осы аталып өткен мәселелер 

дипломдық жұмыстың тақырыбын таңдауға негіз болды. 

Аймақтық саясат мақсаты – маңызды инвестициялық жобаларды жүзеге асыру арқылы 

аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлері арасындағы айырмашылықты азайту. 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру инфрақұрылымды, шаруашылық іс-әрекетті 

жақсартады, ал бұл өз кезегінде халықтың өмір сүру деңгейін көтереді. 

Аймақтық саясаттың негізгі қағидаттары: 

• республикалық мүдделерді аймақтық мүдделерден, әлеуеттілердің ағымдағылардан 

басымдығы; 

• территориялық орналасуына байланысты аймақтардың табиғи байлықтарын тиімді 

қолдану; 

• артта қалған аймақтарды іріктеп, олардың экономикасын сол жерде кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдау механизмдерін құрып, шаруашылық жүргізуші субъектілерді ынталандыру 

арқылы көтеру; 

• мемлекет үшін стратегиялық маңызы бар аймақтарды дамыту басымдығы. 

Аймақ дамуын мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаты — аймақтардың тұрақты 

экономикалық өсуіне мүмкіндіктер жасау негізінде бүкіл республика экономикасының 

өркендеуіне жол ашу болып табылады. Көздеген мақсатқа жету  — мемлекеттік және аймақтық 

мүдделердің бірлігін, олардың ұштастырылуын көздейді. 

Қазақстандағы аймақтық жоспарлаудың теориялық негіздері. 

Нарықтық қатынастарының дамуы мен қалыптасуы жағдайында радикалды 

экономикалық реформалардың ғылыми негізделуіне — аймақтық экономика маңызды роль 

атқарады. Аймақтық экономика — аймақтардағы өндіргіш күштердің орналасу факторларын 

және аймақтық дамуды зерттейтін ғылым. 

Академик Н.Н.Некрасовтың анықтамасы бойынша «экономикалық ғылымның саласы 

ретінде аймақтық экономика елдің экономикалық жүйесінде және әрбір аймақта өндіргіш 

күштердің дамуы мен әлеуметтік процестердің қалыптасуын анықтайтын экономикалық 

әлеуметтік факторлар мен жағдайларын жиынтығын зерттейді». 

Аймақтық экономика өндіргіш күштерді аймақтық дамуының стратегиялық 

позицияларын өңдейді. Аймақтық өндіргіш күштердің орналасуы аймақтық экономиканың 

негізгі бөлігі ретінде қарастырылады. 

Аймақтық экономика экономикалық географиямен тығыз байланысты, бірақ оған 

қарағанда қолданбалы практикалық нәтижелерге бағытталған. Аймақтық экономика 

географиямен жақындығына қарамастан экономиканың құрамдас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, экономикалық теория мен макроэкономикалық болжаумен, салалық 

экономикамен, статистикамен тағы да басқа әлеуметтік — экономикалық ғылымдармен тығыз 

байланысты. Аймақтық экономика экономикалық мәселелермен бірге экологияны әлеуметтік 

мәселелерді, демографияны, географияны, этнографияны тағы да басқа ғылымдарды 

қарастырады. 

Жоспарлау мен басқарудың аймақық мәселелері республикадағы экономикалық 

қатынастарды қайта құру бойынша іс-шаралар жүйесінде маңызды орын алады. Мемлекеттің 

дамуында аймақтар мен олардың билік органдарының ролін арттыру әлемдік тенденцияға 

жатады. Аймақтық басқаруға қойылатын негізігі міндеттерге: 

— Республика мен ТМД елдерінде кәсіпорындардың дамуы мен жұмыс істеуінде 

қорықтық қатынастар мен тауар — ақша, жоспардың арақатынасы; 

— өзін-өзі басқару механизміндегі экономикалық және ұйымдастырушылық — 

әкімшілік әдістері мен экономикалық арақатынасы; 

— аймақтық басқару процесіндегі орталықтанған және орталықтан-дырылмаған басқару 

шешімдерінің арақатынасы. 

Басқарудың экономикалық механизмінің маңызды элементіне ақша айналымын үздіксіз 

нығайту кезінде жоспарды қаржымен қамтамассыз ету жатады. Сондықтан да жергілікті 

шаруашылықтың аймақтық жүйесінің дамуы мен қызмет етуіне кешенді әлеуметтік – 

экономикалық дамуға қызмет ететін механизм қажет, ол механизм мыналарды қарастыруға 

тиіс: 

— аймақтық экономикалық мүмкіндігінің материалдық өндірістік саласының тиімді 

қызмет етуіне байланысты болуы; 
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— аймақтық жүйенің барлық тармақтарының тепе – тең болуы; 

— аймақтық әлеуметтік – экономикалық дамуының кешенді жоспарын қаржылай және 

материалды – техникалық қамтамасыз ету; 

— әлеуметтік саланың дамуының нәтижелілігі мен аймақтың шаруашылық қызметінің 

тиімділігін есепке ала отырып бюджеттік жоспарлауды қайта құру; 

— әрбір өндірушінің жағдайының жақсаруы әлеуметтік мәселелерді шешуге байланысты 

болады. 

Аймақтық басқарудың методтары аймақтың өндірісітік және өндірістік емес сфералар 

жиынтығы мен кәсіпорындар мен ұйымдарға шаруашылық әрекеттің пайда болуын 

қамтамассыз етуі тиіс. Соның ішінде: 

— республикалық стратегиялық тұжырымдардың әлеуметтік – экономикалық даму 

жағдайына біртұтас мақсатты бағыттанушылық; 

— жергілікті өзін — өзі басқару органдарының саяси және әкімшілік қызметтерінің 

біртұтастығын сақтау; 

— әлеуметтік – экономикалық , құрылыс – инвестициялық және табиғатты қорғау 

саясатының жылдық жоспарын жан-жақты және біртұтас мамандануын қадағалау; 

— аймақтық басқару мен жоспарлаудың тікелей және керсінше иерархиялық жүйе 

бөліміне біртұтас бюджеттік және қаржы — несиелік негізіне территориялық әкімшілік білім 

беру. 

Аймақтық басқару органдарының экономикалық компетенциясын кеңейту барлық сұрақ 

территорияның әлеуметтк – экономикалық дамуымен байланысты болса, аймақтық органдар 

кәсіпорын коллективімен бірлесе отырып шешімін табуы қажет, өйткені жергілікті әкімшілік 

құқығы нақты экономикалық мүмкіндіктермен сәйкестенуі тиіс. 

Аймақтық саясат механизмдерін жүзеге асыру, соның ішінде әлеуметтік –экономикалық 

ұдайы өндірістің қоршаған ортамен тепе теңдігінің бұзыуына байланысты, экологиялық қауіпті 

аймақтарға арнайы мемлекеттік бағдарламалар жасап нақты аймақтардың дамуының өзекті 

проблемалары шешімін табуы қажет. 

Шағын және орта қалалардың өркендеуі екі – үш өндірістік кәсіпорындардың қызметіне 

тәуелді болады. Жалпы жағдайдың экономикалық тоқырауы, инфляцияның күшеюі, 

шаруашылық қатынастардың үзілуі, көптеген шикізат пен өндіріс түрлерінің сұранысының 

төмендеуі кәсіпорындардың жұмысын тоқтатуына алып келді. Бұның әсерінен қала және 

ауылды аймақтарда жұмыссыздықтың белең алуына, жоғары кадрларымыздың басқа елге кетіп 

қалуына, жергілікті халықтың тұрмысының төмендеуіне алып келді. 

Қазақстан Республикасының болашақтағы әлеуметтік-экономикалық өсуі, оның 

аймақтарының дамуымен байланысты. Сондықтан экономикалық механизм келесілермен 

қалыптасу керек: 

— аймақ — мемлекет экономикасын тікелей және жанама ресурстары, ғылыми- 

техникалық, қаржы- несиелік, несие және әлеуметтік байланысы дамыған біртұтас бөлігі болуы 

тиіс; 

— бұл жерде ұдайы өндіріс пен еңбек ресурстары, қаржылай айналыммен ұлттық 

байлықтың жартысы, үйлестіру, айырбастау, тұтынушылар өндірісі іске асады ; 

— басқару органдарының біріккен әрекеті, территориялық өндірісітің дамуына 

орындаушы органдардың бірігуіне әкеледі ; 

— аймақтың табиғи құзіретіне жоспарлау , қаржыландыру , несиелеу, ақшалай 

айналыммен еңбек ресурстарын жетілдіру жатады . 

Әлеуметтік тұрмыс инфрақұрылымның дамуына кәсіпорын мен бірлестіктердің еңбек 

ресурстарының төлем ролін күшейтуге тырысады. Эквивалентті байланыстардың барлық 

экономикалық жүйе түйіндерімен қамтамассыз етуі, нарықтық жүйенің экономикалық 

механизмде талап етуі болады. Экономикалық жүйелерді зерттеуді аймақтық басқару мен 

жоспарлау келесідей жағдайларда жүргізіледі: 

— кәсіпорын – аймақтың басты экономикалық көзі болып табылады. Кәсіпкерлік 

қызметнің заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Осыдан келіп территориялық басқарудың міндетті 
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шаруашылық және өндіріс-технологиялық даму шартына араласпауы аймақтық 

кәсіпорындардың әлеуметтік- экономикалық кешенді дамуын ынталандырады. 

— облыс, қала, аудандардағы шаруашылық субъектілердің есеп принціпі мен 

экономикалық есептертің эквивалентті негізін басқару органдары мен жалпы қатынас. 

— жергілікті бюджеттің қалыптасуы кәсіпорын мен ұйымдардың жұмысының 

тиімділігіне байланысты . 

Ұйымдық құрылым — шаруашылықтың өзін -өзі басқаруы жаңа әдістеріне, ғылыми — 

техникалық прогресске сәйкес жүргізілуі керек. 

• Аймақ дамуын мемлекеттік реттеу 

Мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың аймақтық аспектісі бүгінгі күні 

ғылыми зерттеулердің ең әлсіз зерттелінген объекті болып табылады. Оның негізгі себептері: а) 

халық шаруашылығы мәселелерін жоспарлы шешудің қағидалары мен әдістерінен бас тарту; ә) 

өндіргіш күштерді тиімді орналастыру жөніндегі зерттеулерді азайту және б) шаруашылық пен 

әлеуметтік үрдістерді басқарудағы орталық және жергілікті басқару органдардың 

функционалды міндеттемелерді өзара бөлісудегі ретсіздік. Бірақ аталған мәселелерді шешуге 

әлі де қажетті көңіл бөлінбейді. 

1996 жылы 9 қаңтарда Үкімет қаулысымен «Қазақстан Республикасы аймақтық 

саясаттың тұжырымдамасы» расталды. Оның негізін салық және бюджет саясатын 

қалыптастыру позициясы арқылы және аймақтардың мамандандырылу принципі бойынша 

үлгілеу құрайды. Сонда мұнда, бір объектіге деген екі жақты көзқарас түсініспеушілікке, 

шатаққа әкелетіні ескерілмеген, өйткені бір аймақ жеткілікті мамандандырылған, бірақ та 

бюджет жағынан әлсіз болуы мүмкін. Яғни, берілген аймақ бюджеттік қаржыландыру жағынан 

басыңқылардың құрамына кіреді, өйткені оның даму мамандандырылу деңгейінен басыңқы 

бола алмайды. Бізге алдағы мерзімде аймақтардың басыңқылығын анықтау бірыңғай ғылыми 

негізге негізделетін аймақтарына деген кешенді көзқарас дұрыс деп көрінеді [1,107]. 

Берілген тұжырымдаманың «бастапқы алғышарттарында» «аймақтардың әлеуметтік-

экономикалық даму деңгейі бойынша саралануы тереңдей түсуде. Халықтың тұрмысының 

деңгейі мен сапасы бойынша аймақтардың арасындағы айырмашылық өсіп келеді», шағын 

және орташа қалалары мен жекелеген ауыл шаруашылығы аудандарының проблемалары 

шиеленісіп келеді деп жазылған,  және де осының негізінде аймақтар мәселелерінің күрделене 

түсуі іске асырылатын аймақтық саясаттың кемшіліктерімен байланысты деген қорытындыға 

келуге болады. Онда, қисынға байланысты, қазіргі аймақтық саясатта осындай кемшіліктерді 

жою мүдделері болуы тиіс. Бірақ тұжырымдамада саясаттың мәнін анықтағанда екпін 

«мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына жету үшін тіршілік әрекеті мен шаруашылық 

жүргізудің аймақтық факторларын тек жалпымемлекеттік мақсаттарға жетуге ғана 

пайдаланатын болса, онда аймақтық саясаттың аймаққа деген пайдасы қандай? Бұл саясаттық 

бағытталудың мәнісін дұрыс анықтау мен түсінуге тәуелді екенін дәлелдейді [2,202]. 

Аталғанды аймақтық саясатқа қолданатын болсақ, ол қалалық және ауылдық жерлерде 

тұратын халықтың табыстары, жұмыс бастылығы, өмір сүру деңгейі және облыстардың 

(аудандардың, қалалардың) әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінде айқын шиеленісуге 

әкелмеуіне байланысты жалпымемлекеттік шешімдерді қабылдау мен іске асудың жалпы 

мақсатнаманы ғылыми негіздеуде. Аймақтық саясаттың мәнін дәл осындай түсінуі оны 

қалыптастырудың негізін анықтайды. Оларға қысқаша біз төменірек тоқталамыз. 

Біріншіден, мемлекеттің аймақтық саясатын қалыптастыруда түрлі аудандар халқының 

өмір сүру деңгейі мен сапасын теңестіру мүдделерінің іргелі (тиянақты) маңызы бар. Осы 

мүдделер қазіргі жағдайда бірінші орында тұр, өйткені тұрғындар тығыздығы (адам/км2), 

қалалық және ауылдық тұрғындардың арақатынасы, олардың кірістің бір жанға шаққанда 

деңгейі, тұтыну бағаларының индексі, жұмыссыздардың саны мен жұмыссыздық деңгейі, 

индустриалды әлеуеті деңгейі және т.б. көрсеткіштерге байланысты Қазақстанның аумақтық-

әкімшілік аудандары бір-бірінен тым өзгеше. Сонда, жұмыссыздар саны бойынша республика 

облыстардың үлес салмағы 1,8%-дан (Қарағанды облысы) 20,3%-ға дейін (Оңтүстік Қазақстан 

облысы) ауытқиды, ал облыстар арасында халықтар кірісінің бір жанға шаққанда максималды 
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деңгейі минималды деңгейінен 4 есе үлкен. Сонымен қатар халықтың 60%-ға жуығы бүгін 

кедейлік шетінен тыс өмір сүреді. Халық тығыздығының орта республикалық деңгейінде 

(шаршы км-ге 5,8 адам) бұл көрсеткіш 17 адамнан (Оңтүстік Қазақстан облысы) 2 адамға 

(Маңғыстау облысы) дейін ауытқитын облыстар да бар. Қазіргі кезде өнеркәсіп өнімінің 40%-

ына жуығы үш облыстың үлесіне келеді (Қарағанды, Атырау және Павлодар облыстары). 

Жоғарыда айтқанды ескере отырып, басқадай факторларды есепке алмасақ та, аймақтық 

саясат «көлденең» сипатындағы шешімін қажет ететін халықтың өмір сүру деңгейінің мәселелі 

сұрақтарын объективті түрде айналып өтіп кете алмайды. 

Екіншіден, аймақтық саясатты қалыптастырудың маңызды негіздердің бірі елдің 

өндіргіш күштерді дамыту мен орналастыруды тиімділеудің объективті қажеттілігі құрайды. 

Жоғарыда аталған «Тұжырымдамада» аймақтық саясаттың осы факторы оның іске асыру 

құралы ретінде қарастырылады, онымен екі тұрғыдан келісуге қиын: а) өндіргіш күштерді 

тиімді орналастыру аймақтық саясатты жүргізбес бұрын айқындалуы қажет; ә) өндіргіш 

күштердің бір жағынан «дамуға» (сапалы өсім) екінші «орналастыруға» әсерін тигізетін 

факторлар сипатының өзгешелігі соңғыларды құрал ретінде қарастырмай, аймақтық саясаттың 

объектісі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Оның іске асуы енді аймақтар өндіргіш 

күштердің сапалы өсімін қамтамасыз ету қажеттілігін есепке алуы тиіс деп айту жөн. Өйткені 

олар өнімділік еңбектің деңгейінен тікелей тәуелділігінің тең шарттарын «айыруға» мүмкіндік 

береді [3,65].  

Бірақ оның қамтамасыз етілуі, берілген жағдайда, республиканың өндіргіш күштерінің 

аймақтарда әртүрлі болуы және өндірістік-экономикалық қатынастар жүйесінде 

институционалдық өзгерістермен қиындатылған. 

Үшіншіден, мемлекеттің аймақтық-экономикалық саясатын қалыптастырудың 

анықтаушы факторы ретінде республикадағы тоқырап қалған ауыл шаруашылығы аудандарын, 

шағын және орташа қалаларын айтуға болады. Олардың тоқырап қалу себебі көбінесе 

субъективті факторларға байланысты. Әсіресе, осындай көптеген қалалар мен аудандардың 

пайда болуына себеп болған негізгі фактор – ол үкімет жүргізген «жедел жекешелендіру» 

саясаты. Осы саясат негізінде іске асудың экономикалық және, әсіресе, әлеуметтік 

зардаптарының ғылыми болжамын ескермей жүргізілген еді. 

Қарастырылып отырған таксонар жағдайларының нашарлануына қалалар құрастыратын 

жекешелендірілген кәсіпорындардан, жергілікті бюджетке ауыр «жүк» ретінде болып қалған, 

әлеуметтік сектор «кесіп тасталды». Ал оның кіріс бөлімі төлемсіздіктен және 

кәсіпорындардың түрлі себептермен тоқтап қалуына байланысты көптеген жағдайларда 

орындалмаған. 

Осындай жағдайларда қазіргі мемлекеттің аймақтық саясаты, тиісті қалалар мен 

аудандардың (яғни олардың қатарына облыстар да кіреді) тоқырап қалу қалпынан шығуын 

ескермесе, онда оны толықтай негізделген деп айту мүмкін емес. Мұнда біз аймақтық саясаттың 

тек қалыптасу негіздерін қарастырдық. Оның тәжірибелік іске асуы негізгі қағидалар мен 

механизмдердің басыңқылығынның ғылыми және алдын ала анықтамалығын талап етеді. 

«Қазақстан – 2030» Президенттік стратегиясының шараларын жүзеге асыру жағдайында, 

жоғарыда айтып өткендей, стратегиялық жоспарлаудың рөлі ерекше көрінеді. Егер оның 

аймақтық аспектісі алып отырсақ, онда мұның құқықтық «қолдауы» Қазқстан Республикасы 

Ата заңының тиісті баптарынан (86, 87) көрінеді. Бірақ, бүгін сөз облыстар, аудандар мен 

қалаларды әлеуметтік-экономикалық дамыту жоспарларын әзірлеу мен бекіту мерзімдері 

жөнінде болып отыр. Ал, жергілікті жоспарлаудың әдістемесі мен негіздеу қағидаларын 

жоспарларды зерттеушілер мен құрастырушылар әлі де ескермейді. Керісінше, жергілікті 

әлеуметтік-шаруашылық ерекшеліктерін ескеретін, тиісті ғылыми зерттеулермен негізделмеген 

ірі ауқымды іспен айналысамыз. Сонда, мысалы, салалық пен аймақтық аспектісіндегі 

стратегиялық жоспарлауды іске асырудың объективті қажеттілігі туралы сөз, тек қазан  айында 

шыққан (1997 ж.) Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауында ғана 

туындады. Осының негізінде министірліктер, ведомстволар мен облыстар басшыларына жаңа 

1998 жылға дейін Агенттікпен құрастырылған «Әдістемелік ұсыныстарды» ескере отырып, 
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ағымдағы және орта мерзімдік стратегиялық жоспарларды әзірлеуге бұйрық берілді. Бірақ 

осындай тапсырыстар тиісті жоспарларды әзірлеу мен іске асырудың ғылыми-әдістемелік 

құралдарынсыз берілген еді. 

Қарастырылып отырған құралдарға алдымен ғылыми негізделген қағидалар жүйесі 

жатады. Олардың өзгеруі алдағы келе жатқан мерзімнің мақсатты мәселелер сипатымен 

байланысты. Бірақ мұнда жоспарлау объектісіндегі болашақтағы конъюнктуралық өзгерістерге 

тәуелсіз қағидаларды атап өту қажет. 

Аймақтық жоспарлаудың келесі маңызды қағидасының мәнісін мақсаттық бағытталумен 

анықталады. Оның ғылыми негіздеуі әлеуметтік сипатындағы мақсаттардың басым болуынан 

туындайды, өйткені әлеуметтік сектор дамудың түрлі мәселелерін шешу көбінесе «көлденең» 

көзқарасты талап етеді. Сондай-ақ осы секторда нарықтық қатынастарды элементтерінің пайда 

болуын ескеру қажет. Бұл аталған мәселелерді шешу жөніндегі жұмыстардың ұйымдастыру-

әдістемелік мазмұнын тұтастай өзгертеді. 

Тек осы жоғары аталған қағидаларды сақтаған жағдайда ғана әкімшілік-аумақтық 

таксондар дамуының жоспарларын құрастыруға кірісуге болады. Бұл үшін көрсеткіштер мен 

әдістердің үлкен жүйесі қолданылады. Аталғандар туралы, жұмыстың басқа бөлімдерінде 

айтылған болғандықтан, біз осында тек бірқатар мәселелерді атап өтумен шектелемі [4,202б]. 

Біз білгеніміздей, арнайы экономикалық аумақатрдың (АЭА) құрылу мен іс жүргізу 

мәселелері Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы негізінде шешіледі, мұнда 

басқару, қаржы-несиелік, салықтық-кедендік және жұмыс жүргізудің басқадай жақтары 

айтылады. Бірақ, казіргі кезде арнайы экономикалық аймақ құрылуы мүмкін  аумақта қажетті 

маңызды алғы шарттардың бірі негізінде арзан жұмыс күшінің болуы көрсетілгенін айтып кету 

жөн. Қарастырылатын аумақтық-экономикалық құрылымдарды құрғанда осындай алғы шартқа 

сүйену мүмкін емес. 
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

В данной научной статье определены цели оперативно-розыскной деятельности, сферы 

ее деятельности. Уточняются органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, нормативно-правовые акты. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, спецслужба, 

правоохранительные органы. 

 

This scientific article defines the objectives of the operational-search activity, the scope of its 

activities. It clarifies the bodies carrying out operational investigative activities, normative legal acts. 

Key words: operatively-search activity, special service, law enforcement bodies. 

 

Жедел-іздестіру қызметінің мақсаты, қызмет аясы оның функцияларында анықталады.  

Жедел-іздестіру қызметінің екі функциясын айтуға болады – құқық қорғау және арнайы.  

Құқық қорғау фукнциясы құқық қорғау функцияларын, ал арнайы фукнциялары ЖІҚ 

туралы Заңда көзделген өзге де міндеттерді шешуге арналған.  

Ерекшеліктері: 

1. Жедел-іздестіру қызметінің өзіне ғана тән міндетері мен мақсаттары; 

2.Мақсаттарына жету үшін қолданылатын жасырын күштері, құралдары және әдістері. 

Қылмыспен күресудің мемлекеттік-құқықтық түрі ретінде  жедел-іздестіру қызметі 

мемлекеттің  атынан және мемлекеттің мәселелерін шешу үшін, арнайы құзірет берілген 

субъектілерімен өткізіледі. 

Жедел-іздестіру қызметі деген түсінік біздің мемлекетте Кеңес одағы кезінде 1958 жылы, 

жаңа «Қылмыстық іс жүргізу кодекс» қабылдануымен енді. 

Бұған дейін нормативтік актілерде және арнайы әдебиеттерде бұл қызмет келесі 

терминдермен белгіленіп отырды: жария емес тергеу, қылмыстық-іздестіру жұмысы, 

қылмыстық іздеу (уголовный сыск), жедел жұмысы. Бұлардың барлығы қылмыспен күресу 

мақсатында жария және жасырын жедел шараларын өткізетін арнайы бір қызметтің мағынасын 

білдірді. 

1958 жылы қабылданған Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 114-бабында, қылмыстың 

белгілерін және қылмыс жасаған адамдарды табу мақсатында анықтау органдарымен жедел-

іздестіру шараларын өткізу қажеттілігі көрсетілді. 

Жедел-іздестіру қызметін зерттеу алғашқыда криминалистика ғылымының шеңберінде 

пайда болып осы ғылымдар жиынтығымен бірге дамыды.  Жедел-іздестіру қызметінде 

криминалистиканың әдістері мен құралдары қолдана басталды (сот фотографиясы, сөздік 

портрет, дактилоскопия, қарау, тінту тергеу әрекеттерінің тактикалары және т.б.). 

Жедел-іздестіру қызметінің теориясы криминалистикадан басқа келесі құқық 

ғылымдарымен тығыз байланысты: қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу, азаматтық құқық, 

азматтық іс жүргізу құқығы, әкімшілік құқығы, конституциялық құқық, заңгерлік психология, 

сот медицинасы, сот психиатриясы және т.б. 

Қазақстан мен өзге де елдердің жедел-здестіру қызметі туралы ғылыми және оқу 

ізденістерін алып қарайтын болсақ олардың барлығы дерлік құқық қорғау органдарының 

қызметкерлерімен жазылғанын байқау қиын емес. Зерттеулердің тек құқық қорғау 

қызметкерлерімен жүргізілуі ЖІҚ туралы Заңның кейбір ережелерінің баяндалуының 

бағыттарын анықтаған, соның ішінде жедел-іздестіру қызметі құқық қорғау қызметін 

функциясын басты бағыт ретінде акцент қойып, ЖІҚ құқық қорғаудан алшақ тұратын арнайы 

функцияларын елемеуден көрінеді. Қазақстан Республикасының «Жедел-іздестіру қызметі 

туралы» 1994 жылғы 15 қыркүйектегі №154-ХІІІ Заңының 1 және 2-бабына 2017 жылғы 18 

сәуірде өзгерістер енгізілгенге дейін де осылай болған. 2017 жылғы 18 сәуірде берілген жаңа 

редакциясында аталмыш заңның 2-бабы бұл функциялардың барлығын жедел-іздестіру 

қызметінің міндеттері ретінде біркелкі атап көрсеткен:  

Құқық қорғау функциялары адам мен азаматтың өмiрiн, денсаулығын, құқықтарын, 

бостандықтарын, заңды мүдделерiн, меншікті құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан қорғау; 

қылмыстарды анықтау, олардың алдын алу және жолын кесу; күзетпен ұстау немесе бас 
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бостандығынан айыру орындарында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 

режимдi ұстап тұру сияқты міндеттермен айқындалса, арнайы функциялары қоғамның, 

мемлекеттiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге және оның экономикалық әлеуетi мен қорғаныс 

қабiлетiн нығайтуға жәрдемдесу; анықтау, тергеу органдарынан және соттан жасырынып 

жүрген, қылмыстық жауаптылықтан, жазаны өтеуден немесе пробациялық бақылаудан 

жалтарып жүрген адамдарды, хабарсыз кеткен азаматтарды және заңмен көзделген жағдайларда 

өзге де адамдарды iздестiру жөнiндегi шараларды жүзеге асыру, сондай-ақ табылған 

танылмаған мәйіттерді сәйкестендіру; Қазақстан Республикасы Президентiнiң және басқа да 

күзетiлетін адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк 

шекарасын күзетудi қамтамасыз ету; мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де 

құпияны құрайтын мәліметтерді қорғауды қамтамасыз ету; ұйымдарға коммерциялық құпияны 

қорғауда жәрдемдесу; күзетпен ұстау немесе бас бостандығынан айыру орындарындағы 

күдіктілердің, айыпталушылардың, сотталушылардың, сотталғандардың, персоналдың және өзге де 

адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдардың 

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету деген міндеттерде көрініс табады [1].  

Ендігі жерде жедел-іздестіру қызметінің осы екі функциясын нақты ажыратып 

қарастырайық.  

Жедел-іздестіру қызметінің құқық қорғау функциясы ЖІҚ туралы Заңмен айқындалған 

күштерді, құралдар мен әдістерді қолдана отырып азаматтарды, жалпы меншікті, қоғам мен 

мемлекетті құқыққа қайшы әрекеттерден қорғауға бағытталған. Оның ішінде ҚР Қылмыстық 

кодексімен қаралған  қылмыстық құқықбұзушылықтармен қатар, ҚР әкімшілік 

құқықбұзушылықтар туралы кодексінде қаралған әкімшілік құқықбұзушылықтарды, ҚР 

Қылмыстық атқару кодексімен қаралатын пенитенциарлық жүйенің мекемелерінде арнайы 

режимді бұзбауды қамтамасыз етуді айтуға болады. 

ЖІҚ аталмыш функциясы қылмыстық қудалаудың өзге функциялары арасында маңызды 

орын алады, атап айтсақ анықтау, тергеу, сот ісі жүргізу, қылмыстық атқару, әкімшілік-

құқықтық, қылмыстық құқықбұзушылықтардың алдын алу (қылмыстық 

құқықбұзушылықтардың әлеуметтік тұрғыда алдын алу). Оның маңызы екі түрлі бағытта 

анықталып отырады. Біріншіден, қылмыстық процес аясынан тыс жедел-іздестіру қызметіне 

тән күштердің, құралдар мен әдістердің көмегімен құқық қорғау міндеттерін шешеді.  

Екіншіден, қылмыстық қудалаудың барлық функцияларын іске асыруға ықпал етеді, ал олар өз 

кезегінде ЖІҚ мүмкіндіктерін қолданбайынша орындалмайды. Құқыққа қайшы әрекеттерді 

анықтау жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде жүзеге асады. Құқықбұзушылықтардың 

алдын алу міндеті де жедел-іздестіру қызметінің нәтижесінде шешіледі. Жедел-іздестіру 

әдістерін қолдану жасалып жатқан қылмыстық құқықбұзушылықтардың көбіне болдырмауға 

ықпал етеді. Анықтау мен тергеу жедел-іздестіру шараларын жүргізу барысында табылған және 

ашылған материалдарсыз жүзеге асырылмайды. Қылмыстық-процестік кодекстің талаптарына 

сәйкес рәсімделген бұл материалдар қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер ретінде көп 

жағдайларда сот шешімдерін қабылдаудың негіздерін құрайды [2].  

Жедел-іздестіру қызметі еңбекпен түзеу мекемелерінде құқық қорғау қызметін жүзеге 

асырудың негізгі құралдарының бірін құрайды.  

Әкімшілік құқықбұзушылықтардың көпшілігі жедел-іздестіру шараларын жүргізу 

нәтижесінде анықталады, алдын алады және болдырылмайды. Айталық мемлекеттік шекараны 

бұзу, шетелдіктердің Қазақстан Республикасының аумағында болу мен жүріп-тұру режимін 

бұзу мәселелері нақты жедел-іздестіру шараларын жүзеге асыру барысында анықталып 

отырады.  

Жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде алынған материалдар қылмыстылықтың алдын 

алудың бірден-бір негізі болып табылады.  

Жедел-іздестіру қызметін заңдық мойындау, бұл қызметтің құқық қорғау функцияларын 

қылмыстық қудалаудың жекелеген функциясы ретінде тану, ЖІҚ құқық қорғау қызметінің 

негізгі түрлерінің тізіміне енгізудің себептері криминалистика мен қылмыстық іс жүргізу 

өздерінің құқықтық табиғатында жасырын, құпия жұмыс жасау әдістерін қолдана 
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алмайтынымен, осыған байланысты қылмыстылықпен тиімді күрес жүргізу үшін жоғарыда 

аталған әдістерді қолдана алатын құқық қорғау қызметін рәсімдеу мен ұйымдастыру қажет 

болғандығымен түсіндіріледі. Қылмыстықтың соңғы тенденцияларын, оның ұйымдасқан 

сипатын, қоғамға қауіптіліктің жоғарылауын, қылмыстық топтар мен құрылымдардың 

қарулануы мен агрессияға құмарлығын, заңға сүйенген сипатын, олардың кез келген әлеуметтік 

және мемлекеттік бақылауға ұйымдасқан түрде қарсы тұруын ескере отырып  ЖІҚ-нің әрекетке 

лайықты, жария емес құралдар мен әдістерін қолдануға мәжбүр екенімізді мойындауымыз 

қажет [3, 147].  

Жедел-іздестіру қызметінің арнайы функциясы ЖІҚ-іне тән арнайы күштердің, құралдар 

мен әдістердің арқылы заңмен айқындалған қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету мәселелерімен байланысты міндеттерді шешуде айқындалады.  

Мұндай міндеттердің қажеттілігі мемлекеттің алдында тек қана ЖІҚ атқаратын 

органдарға тән арнайы күштерді, құралдар мен әдістерді басым түрде қолдану арқылы шешетін 

міндеттердің болуымен анықталады. Бұл: 

а) қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төнгендігі туралы мәліметтерді табу;  

ә) мұндай қауіп төндіріп отырған объектілерге немесе Қазақстан Республикасының 

экономикалық және қорғаныс потенциалын нығайту бағытына мүдде білдірген объектілерге 

мақсатты түрде әсер ету; 

б) Президенттің және өзге де күзетілетін тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

мемлекеттік шекараны қорғауды қамтамасыз ету;  

в) мемлекеттік және басқа да заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтер 

сақталуын қамтамасыз ету;  

г) кәсіпорындардың, мекемелерд мен ұйымдардың (меншік нысанына қарамастан) 

коммерциялық құпияларын қорғауына жәрдемдесу;  

д) жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

сияқты міндеттер болып табылады.  

Жедел-іздестіру қызметінің құқық қорғау және арнайы функцияларын тиісінше құқық 

қорғау органдары мен ЖІҚ жүзеге асыру органдарына қатысты деп саналатын арнаулы қызмет 

атқарады. Құзіреттіліктеріне қарай бір органдар нақты құқық қорғау органдары ретінде 

танылса, өзгелері – арнаулы, келесілері құқық қорғау органы мен арнаулы органдардың 

қосындысы ретінде қалыптасқан [4, 91].  

Құқық қорғау органдары бұл өздеріне құқық қорғау қызметі міндеттері жүктелген 

мемлекеттік органдар, бұл жерде нақты құқықтық нормалардың бұзылуын анықтау, алдын алу, 

болдырмау мен ашу, қылмыс немесе өзге де құқықбұзушылықтар үшін жауапкершілікке 

тартатын, сондай-ақ бұзылған құқықтарды қалпына келтіретін міндеттер туралы айтып 

отырмыз.  

Арнаулы қызмет деп ұлттық мүддені, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін ішкі және 

сыртқы қауіп-қатерлерден арнайы күштер, құралдар мен әдістер арқылы қорғау функцияларын 

іске асыратын мемлекеттік органдарды атаймыз [5, 218]. 

Жедел-іздестіру шараларының арнайы күштерін, құралдары мен әдістерін заңды қолдану 

ЖІҚ жүргізетін органдарға ғана рұқсат етілгенін ескерсек барлық арнаулы органдар осы 

органдарға жатады.  

«Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы 

№380-IV Заңының 3-бабына сәйкес Қазақстан Республикасында құқық қорғау органдары 

ретінде прокуратура, ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, 

экономикалық тергеу қызметтері көрсетілген, соның ішінде «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 

1994 жылғы 15 қыркүйектегі №154-ХІІІ Заңының 6-бабы прокуратура органдарынан өзгелерін  

ЖІҚ жүзеге асыратын орган ретінде атап көрсетеді. Ұлттық қауіпсіздік органдары мен 

Президент күзет Қызметі өздерінің құзіреттеріне сәйкес құқық қорғау бағытындағы да (заңмен 

осы органдардың құзіретіне берілген шегінде қылмыстық құқықбұзушылықтарды анықтау, 

алдын алу мен бұлтартпау), сондай-ақ арнаулы қызметті де (қоғам мен мемлекеттің сыртқы 

және ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлау және қарсы барлау іс-шараларын іске 
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асыру; мемлекет пен қоғамның қорғаныс және экономикалық потенциалын нығайту; ел 

қауіпсіздігіне төнген қатер туралы ҚР Президентін, Парламентін мен Үкіметін ақпараттандыру; 

Президенттің және өзге де күзетілетін тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету) қызметтерді 

атқарады.  

Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметін реттеу мақсатында 1994 жылы 15 

қыркүйекте «Жедел-іздестіру қызметі туралы» заңы, Қазақстан Республикасы Президентінің 

қолы қойылып, Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің Қаулысымен осы күннен бастап, 

күшіне енді. Бұл заң Қазақстан Республикасының тиісті құқық қорғау органдарының жедел-

іздестіру қызметін реттейтін тұңғыш ресми жарияланған нормативті-құқықтық акті болып 

табылады. Бұл заң қабылданғанға дейін  жедел-іздестіру қызметі тек ведомстволық, 

жарияланбайтын (құпия) нормотивтік актілерімен реттелетін. 

Заңның қабылдануына негізгі себептердің бірі ол, Қазақстан Республикасының 

Конституциясында «Қазақстан Республикасы өзін... құқықтық, демократиялық мемлекет» деп 

бекітуі. Осы  конституциялық  принципке лайықты болу үшін  және құқықтық мемлекет құру 

үшін «Жедел-іздестіру қызметі туралы» заңды қабылдау туралы мәселелері туындады. 

Казіргі уақытта жедел-іздестіру қызметі ғылымында келесі мәселелер шешімін табуда: 

жедел-іздестіру қызметі ғылымының пәні анықталды; жедел-іздестіру қызметінің негізгі 

түсініктері, терминдері белгіленді; жедел-іздестіру қызметінде қолданылатын күштер, құралдар 

және әдістер анықталған; басқа білімдердің жетістіктерін жедел-іздестіру қызметінің 

мақсаттарына жету үшін қолдану. 

Қазақстан Республикасының «Жедел-іздестіру қызметі туралы» заңы Қазақстан 

Республикасы аумағында жүзеге асырылатын жедел-іздестіру қызметінің мазмұнын 

айқындайды және оны жүргізу кезінде заңды құқықтық кепілдіктер жүйесін баянды етеді. 

Қазақстан Республикасының «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 1994 жылғы 15 

қыркүйектегі №154-ХІІІ Заңының 6-бабына сәйкес Қорғаныс Министрлігінің әскери барлау 

қызметі Қазақстан Республикасының аумағында және оның аумағынан тыс жерлерде әскери 

бағытта мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әскери барлау амалдарын 

жүргізеді.  

Қазақстан Республикасының «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 1994 жылғы 15 

қыркүйектегі №154-ХІІІ Заңының 6-бабына және де «Сыртқы барлау туралы» Қазақстан 

Республикасының 2010 жылғы 22 мамырдағы №277-IV Заңына сәйкес сыртқы барлау 

саласындағы уәкілетті орган жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыруға құқылы.  

Жоғарыдағыларды қорытындылай келе, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

міндеті негізінен Қазақстан Республикасының арнаулы қызметімен орындалатынын байқау қиын 

емес. Сонымен қатар, бұл міндетті шешуде құқық қорғау органдары да өз құзіреті шегінде 

қатысады. Құқықбұзушылықтармен күрес жүргізе отырып аталмыш органдар қоғам мен 

мемлекеттің ең бірінші ішкі қауіпсіздігін, кейбір жағдайларда сыртқы қатерлерден де қорғауға 

жәрдемдеседі.  
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         Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы атқарушы биліктің жүзеге асырылуы, 

оның қызметінің ұйымдастырылуы мен қазіргі кезеңдегң осы саладағы реформалардың негізгі 

бағыттары туралы мəселелер  қарастырылған. 

Кілт сөздер:  атқарушы билік, билік тармақтары, Үкімет, Премьер-Министр, 

Парламент, реформа. 

 

В данной статье рассмотрены проблемы реализации и организации исполнительной 

власти в Республике Казахстан, а также основные направления реформирования на 

современном этапе развития. 

Ключевые слова: исполнительная власть, ветви власти, Правительство, Премьер-

Министр, Парламент, реформа. 

        

This article considered the problems of realization and organization of executive power in the 

Republic of Kazakhstan and main direction of modernization on modern stage of development. 

Key words: executive power, branches of government, Government, Prime Minister, 

Parliament, reform. 

 

Атқару органдары мемлекеттік органның неғұрлым көпті әртүрлі тармақты жүйесі. Оған 

орталық жергілікті органдар, президент, Үкімет, премьер-министр, басқа да министрлер 

тағайындаған лауазымды адамдар жатады. Солардың ішінде ортақ құзырлау органдарында 

және арнайы құзыры бар көптеген салалы органдар мамандандырылған мекемелер де бар. 

Көптеген конститутцияға сәйкес атқару билігі Президент пен бірге Үкіметке де тән. Өйткені 

Үкімет билікті президент секілді алып жүреді. Көбінесе Үкімет ресми түрде министрлер кеңесі 

немесе кабинеті деп аталады. Мысалы, Швецияда ол мемлекеттік кеңес, Швейцарияда 

федералдық кеңес, Ресейде ресми түрде Үкімет, Қазақстанда министрлер кабинеті деп аталады. 

Оның төрағасы көбінесе Премьер-минстр. Италияда ресми түрде министр кеңесінің төрағасы, 

Германияда канцлер, Норвегияда мемлекеттік министр, кейбір мұсылман елдерінде уәзір деп 

аталады. Бұл лауазым жоқ президенттік республикада (АҚШ) министрлік кеңесі болмайды. 

Төрағаның өкілеттілігін заң бойынша президент атқарады. Үкімет әртүрлі тәсілмен құрылады. 

Барлық елдерде жаңа Үкімет парламент пен президент сайлауынан соң тағайындалады. 

Президентті жаңа мерзімге қайта сайлаған кезде және парламент сайлауында сол партияның өзі 

жеңіп шыққан жағдайда бұрынғы Үкімет ішінара сақталғанымен, заң жүзінде жаңа Үкімет 

болады: бұрынғысы өз өкілеттілігін тоқтатады. Қазақстанда да дәл осындай түрмен дамиды. 

Парламент сайлауының нәтижесіне қарай, оған өз міндетін жаңа Үкімет құрылғанға дейін 

атқара беруге өкілеттілік береді [1]. 

Атқарушы билік – заң күшіндегі реттеу өкілеттілігін, сыртқы саяси өкілдіктің 

өкілеттілігін, әртүрлі бақылау  түрлерін жүзеге асыру бойынша өкілеттіліктерді қоса алғандағы 

мемлекеттік  істерді  басқару  бойынша өкілеттіліктердің жиынтығын білдіреді. 

Атқарушы биліктің белгілері: 

1) Жан – жақтылығы (адамдар ұжымының қызмет ететін жерлердің барлығында және 

үздіксіз болуы); 
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2)  мәжбүрлеушілігі (күшке сүйенуі – ықпал ету шараларын жеке, дербес жүзеге  асыру  

мүмкіндігі); 

3) құралдылығы (құқықтық, ақпараттық, техникалық, ұйымдық  қорларының 

(ресурстарының) болуы); 

4)  ұйымдастырушылық сипатта болуы. 

Атқарушы билік органы – мемлекеттік аппараттың  бөлігі болып табылатын,  өз 

құрылымы, құзырылығы бар, заңнамаға сәйкес құрылған, мемлекеттік тапсырмасы бойынша   

қатысуға құқық берілген, шаруашылық, әлеуметтік – мәдени, әкімшілік – саяси сфераларға 

күнделікті жетекшілікті атқарушы және бұйырушы қызмет тәртібінде жүзеге асыруға арналған,  

сала аралық басқарумен шұғылданатын  ұйым [2]. 

Атқарушы билік органдарына тән белгілер: 

1)  атқарушы – бұйырушы  қызметті жүзеге асыруы; 

2)  шаруашылық  дербестілік берілген; 

3)  ереже бойынша, тұрақты штаттары  бар; 

4)  жоғарғы органдармен  құрылады; 

5)  атқарушы билік органдарына есеп береді және  бақылауында болады. 

ҚР атқарушы билік органдарының жүйесі мына схема бойынша  құрылады: Үкімет 

Үкіметтің құрамына кіретін  Қазақстан Республикасының атқарушы билігінің  орталық 

органдары: министрліктер, агенттіктер, комитеттер - Үкіметтің құрамына кірмейтін  атқарушы 

биліктің орталық органдары-Атқарушы биліктің жергілікті органдары: облыстардың, 

қалалардың, аудандардың, ауылдық жерлердің әкімшіліктері.   

Атқарушы билік органдары билікті жүзеге асыруға қатысуға бағытталған саяси мекеме 

ретінде түсінуге болады. 

Кез келген мемлекеттік басқару органы атқарушы билік органы болып табылады, ал 

атқарушы билік органы үнемі мемлекеттік басқару органы болады. 

Қазіргі кездегі атқарушы билік органының құқықтық мәртебесінің негізі толығымен 

жалпы көзқараспен мінезделуі мүмкін. Атқарушы билік органдары өздеріне жүктеген қызметті 

жүзеге асыру үшін мемлекеттік биліктік өкілеттіктермен бөлінген. Атқарушы билік органның 

атқарушылық билікті жүзеге асыруға арналған мұндай өкілеттілігі басқа да мұндай өкілеттілік 

берілген органдардан ерекшеленеді. 

Атқарушы билік органдарын мемлекет бюджеттен қаржыландырады. Атқарушы билік 

органдарының құқықтары Қазақстан Республикасының Конституциясымен, субъектілерінің 

жарғыларымен және мәртебесін бекітетін басқа да нормативтік құқықтық актілермен 

айқындалған. 

Қазақстан Ресупбликасының Үкіметі — мемлекеттік билiктiң ерекше тармағы ретiнде 

министрлiктерден, агенттiктерден, комитеттерден тұратын орталық атқарушы органдар, 

облыстық, аудандық және қалалық әкiмшiлiктерден тұратын жергiлiктi атқарушы органдар 

жүйесiн басқарады және олардың қызметiне басшылық жасайды. Оның құқықтық мәртебесiнiң 

негiздерi Қазақстан Республикасының Конституциясында бекiтiлген [3]. Үкiметтiң құзыретi, 

ұйымдастырылуы мен қызметiнiң тәртiбi Қазақстан Республикасының Конституциясына 

сәйкес, 1995 ж. 18 желтоқсанда қабылданған «Қазақстан Республикасының Үкiметi туралы» 

Қазақстан Респбликасының конституциялық Заңымен белгiленген. Үкiмет Қазақстан 

Республикасының Конституциясының, аталған конституциялық заңның, Қазақстан 

Республикасының заңдары мен өзге де нормативтiк актiлерiнiң негiзiнде және оларды орындау 

үшiн iс-қимыл жасайды. 

Атқарушы органның жоғарғы органы ретінде Үкіметке Қазақстан Республикасының 

Конституциясымен және «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық Заңда 

кең өкілеттіктер берілген. 

Экономика саласында Үкімет мемлекеттің экономикалық саясатының негізгі 

бағыттарын, экономикалық бағдарламаларды, Парламентке республикалық  бюджетті және 

оның атқарылуы туралы есепті ұсынады, бюджеттің атқарылуын қамтамасыз ету шараларын 

жүзеге асырады. 
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Әлеуметтік салада Үкімет мемлекеттік саясаттың, мемлекеттік бағдарламаның негізгі 

бағыттарын әзірлейді; еңбекке ақы төлеудің жүйесі мен шартын, азаматтардың әлеуметтік 

қорғалуын, мемлекетттік тұрғыдан әлеуметтік қамтамасыз етілуі мен әлеуметтік 

қамсыздандырылуын белгілейді; аймақтарды әлеуметтік дамыту мәселелерін шешуді 

қамтамасыз етеді. 

Ғылым, техника, білім мен мәдениет саласында Үкімет ғылыми-техникалық даму 

жоспарын әзірлейді және жүзеге асырады; Ғылым мен техниканы, мәдениет пен білімді дамыту, 

жаңа технологияны енгізу жөніндегі мемлекеттік саясатты әзірлеп, жүзеге асырады [4]. 

Әкімшілік-саяси басқару саласында Үкімет консультативті-кеңесші органдарды құрып, 

таратады, Үкіметтің құрамына кірмейтін министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, 

орталық атқарушы органдардың қызметін басқарады, олардың Президент пен Үкіметтің 

актілерін орындауын бақылайды; министрліктердің орынбасарларын қызметке тағайындап, 

қызметтен босатады; Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік басқару мәселелері 

жөніндегі қызметін басқарады, олардың заңдарды орындауын бақылайды. 

Заңдылық пен құқық тәртібін нығайту саласында Үкімет құқықтық реформаның жүзеге 

асырылуын қамтамасыз етеді; азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау мен 

қорғау, заңдылық пен құқық тәртібін, республиканың қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін, 

мемлекеттік шекараның аумақтық тұтастығы мен қорғалуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар 

әзірлеп, жүзеге асырады. 

Сыртқы саясат саласында Үкімет келіссөз жүргізіп, Үкіметаралық келісімдерге қол қою 

туралы шешімдер қабылдайды; республиканың шет мемлекеттермен, халықаралық және 

аймақтық ұйымдармен өзара қарым-қатынасын дамытуды қамтамасыз етеді; сыртқы 

экономикалық саясатты жүзеге асыру жөнінде шаралар әзірлейді; сыртқы сауданы дамыту 

жөнінде шаралар қолданады; халықаралық қаржы ұйымдармен өзара ынтымақты қарым-

қатынас орнатады.  

Қазақстан Республикасы Үкіметі, біріншіден, Парламент депутаттары мен Президент 

жүзеге асыратын заң шығару процессіне қатысады; екіншіден, өз құзыреті шеңберінде норма 

шығарушылықты жүзеге асырады; Үшіншіден, министрліктер мен ведомтсволардың норма 

шығарушылық қызметін бақылайды; төртіншіден, атқарушы биліктің жергілікті органдарының 

норма шығарушылық қызметін бақылайды. 

Үкіметтің  заң шығару бастамасы құқығы болады. Ол өз құзыретіне кіретін барлық 

мәселелр бойынша заң жобаларын әзірлеп, оны Мәжілістің қарауына енгізуге құқылы. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі өз құзыретінің мәселелері бойынша Республиканың 

бүкіл аумағында міндетті кҮші барқаулылар шығарады. 

Республиканың Премьер-Министрі Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар 

өкімдер шығарады [5]. 

Атқарушы билік органының ұғымы белгілі бір шамада «ұйым» деген ұғымнан 

туындайды, ол тар мағынада қандай да бір бірлескен қызметті жүзеге асыру үшін құрылатын 

және осы мақсат үшін аз дәрежеде болса да ресімделген адамдар ұжымының жекелеген бөлігін 

білдіреді. Мысалы, өндірістік ұжым – тар мағынадағы ұйым, ал өндірістің саласы – кең 

мағынадағы ұйым. Сонымен ұйым дегеніміз – белгілі бір қызметті атқаратын адамдардың 

ұжымы. Бұл – ұйымды белгілі бір құрылым ретінде түсіну. 

Ұйымдардың мемлекеттік және мемлекеттік емес сипаты бар түрлері ажыратылады. 

Біріншілерін мемлекет ресми түрде құрады. Екіншілері олардың мүшелерінің еркімен 

құрылады (мысалы, партия). 

Мемлекеттік ұйымдардың тобына мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер 

және мемлекеттік органдар жатады [6]. 

2017 жылы 10 наурыздағы Қазақстанерістерге сәйкес, 57-баптың 6-тармағына: «Есепті 

тыңдау қорытындылары бойынша Үкімет мүшесі Республика заңдарын орындамаған жағдайда 

Палата депутаттары жалпы санының кемінде үштен екі көпшілік даусымен оны қызметтен 

босату туралы Республика Президентіне өтініш жасауға хақылы. Мұндай жағдайда Республика 

Президенті Үкімет мүшесін қызметтен босатады»,- деп өзгертілді;  



 

29 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

61-баптың 2-тармағында қарастырылды: «заң жобалары бірінші кезектегі тәртіппен екі 

ай ішінде қабылдануға тиіс екенін білдіреді (1 ай ішінде деген уақыты мен Президенттің заң 

күші бар Жарлық шығару құқығы алынды)»; 

Ү-бөлімнің 64-бабы  2-тармағында: «өзінің қызметінде Үкімет Республика Президентінің 

және Парламенттің алдында жауапты»,- деп өзгерді; 

 66-баптың 2-тармағына Үкімет «Республика Президентінің келісімімен мемлекеттік 

бағдарламаларды бекітеді, сондай-ақ олардың орындалуын қамтамасыз етеді»,- деп қосылды; 

66-баптың 8-тармағынан «Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдардың 

басшыларын қызметтке тағайындайды және қызметтен босатады»,- деген Үкіметтің өкілеттілігі 

алынып тасталды; 

66-баптың 9-1 тармағы: Үкіметіне «Республика Президентінің келісімімен мемлекеттік 

бюджет есебінен қаржыландырылатын барлық органдар үщін қаржыландырудың және 

қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің  бірыңғай жүйесін бекітеді»,- деп өкілеттілік берілді; 

67-баптың 4-тармағына «Үкімет қызметінің негізгі бағыттары жөнінде Президентке және 

Парламентке баяндап отырады»,-деп қосылды; 

70-баптың 1-тармағына «Үкімет жаңадан сайланған Республика Мәжілісінің алдында 

өкілеттілігін төқтатады» [7].- деп өзгерістер енгізілген. 

Атқарушы биліктің мақсаты: 

1) Азаматтардың, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

2) Азаматтардың, қоғамның және мемлекеттің қалыпты өмір сүруіне ықпал ететін 

жағдайларды  туғызу; 

3) Азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен  бостандықтарын жүзеге асыру үшін, 

қоғам   ерікті, саяси, экономикалық, әлеуметтік және рухани өмірлері үшін жағдай туғызу; 

Осы тұрғыдан Е. Баяновтың пікірі бойынша: «Атқарушы билік органы – мемлекеттік 

биліктің атқарушы билік тармағын жүзеге асыратын негізгі субъект. Онсыз мемлекеттік – 

басқарушылық қызметті жүзеге асыру, әкімшілік-құқықтық қатынастардың пайда болуы 

мүмкін емес. Бұл сияқты құқықтық қатынастардың өзге қатысушыларының әкімшілік-

құқықтық мәртебесі көбінесе атқарушы билік органдарының қызметінің аясында шындыққа 

айналады. Сондықтан олардың әкімшілік-құқықтық мәртебесін жан-жақты қарауды қажет 

етеді» [8]. 

Қазіргі жүзеге асырылып жатқан реформалар болашақта Үкімет пен Парламенттің 

қызметін әлдеқайда күшейтеді және екі бағытта жүзеге асырылатын реформалар, біріншіден, 

заңмен көзделген Президенттің әлеуметтік-экономикалық процестерді реттейтін құзыреті 

Үкімет пен атқарушы органдарға өтті. Яғни оған енді үкімет пен әкімдіктер жауапты болады. 

Екіншіден, конституциялық деңгейде билік  тармақтары арасында үйлесімді қарым-

қатынас орнайды. Бұл өзгеріс өз реітңде Үкіметті қалыптастырудағы заң шығарушы органның  

рөлін күшейтіп, депутаттық корпус алдындағы министрлер кабинетінің жауаптылығын 

арттырады. Бұдан былай Үкімет бұрынғыдай Президенттің алдында емес, жаңадан сайланған 

Мәжіліс алдында өз өкілеттілігін тапсырады. Сонымен қатар, Парламент палаталары тарапынан 

Үкімет мүшелеріне сенімсіздік таныту тәртібін жеңілдету жоспарланған.  

Барлық жүзеге асырылатын реформалар мен өзгерістер болашақта Қазақстан 

Республикасының маңызды билік саласының бірі – атқарушы биліктің қызметін жандандырып, 

мемлекеттік гүлденуі мен халықтың әл-ауқатының жақсаруына, құқықтық қамиамасыз етілуіне, 

азаматтардық құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына қызмет етеді деген сенімдеміз. 
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы алқабилер институтының пайда болып, 

дамуы мен алқабилердің қызметі, сот процесіне  қатысуға іріктеу тəртібі мен олардың 

қатысуы туралы қарастырылған. 

Кілт сөздер: алқабилер, сот, кандидат, əділеттілік, айыптау, іріктеу. 

 

В данной статье рассмотрены развитие института присяжных в Республике 

Казахстан, отбор и участие присяжных в судебно процессе. 

Ключевые слова: присяженные, суд, кандидат, правосудие, обвинение, выбор. 

 

This article examines the development of the institution of jurors in the Republic of Kazakhstan, 

the selection and participation of jurors in the judicial process. 

Key words: jurors, court, candidate, justice, prosecution, choice. 

 

 

Сот билігі мемлекеттің негізін құрайтын, еліміздің әлеуметтік, экономикалық және саяси 

жаңғыруы жолындағы демократиялық даму тетіктерінің бірі болатын болса,  азаматтардың 

мемлекеттік құқықтық саясатқа қатынасы және қоғам тарапынан билікке сенім білдіру деңгейі 

сот төрелігін тиімді жүзеге асыруға тікелей байланысты. Пәрменді және тәуелсіз сот билігі 

мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы үйлесімді өзара байланыстың принципті кепілінің 

бірі, азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғаудың басты құралы болып табылады 

Ендеше, алқабилер сотының да маңызы ерекше. Алқабилер соты туралы еліміздің басты 

құжаты Конституцияның 75-бабында: «Заңда көзделген жағдайларда қылмыстық сот ісін 

жүргізу алқабилердің қатысуымен жүзеге асырылады», - деп көрсетілген [1]. 

Елімізде алқа би институтының модельдерін енгізу, талдау мәселелеріне байланысты 

ғылыми әдебиеттерде кызу пікір-таластар болды. Республикада шығатын «Қылмыстың алдын 

алу» криминалогиялық журналының бір номерін түтелімен осы тақырыпқа арнауы осының 

айқын көрінісі. Әлі де мұны өмірге енгізу әсте де оңай шаруа емес. Енгізген күнде де 

қазақстандық сот жүргізу ісі екі ұдай жол айрығында болды. Өйткені ол француздык-

германдық (немесе «кұрлықтық» -  «континентальдық») және ағылшын-американдык (немесе 
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англо-саксондық) деп аталатын классикалық сот үлгісінің бірін тандауы қажет болды. Жоғарғы 

соттың дайындаған аралас немесе француздык-германдық - құрлықтық үлгі бойынша 

қылмыстық істер үш кәсіби судья және арнаулы комиссия мүшелерінін таңдауымен сот 

міндетін атқарута жіберілген тоғыз алқа би соттары мүшелерімен (онын жетеуі — негізгі, екеуі 

- қосалқы) каралады. Үкім кеңесу бөлмесінде судьялармен бірге сот алқа мүшелерінің 

қатысуымен көпшілік дауыспен шығарылады. 

2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде алқабилер соты енгізілуі бір кезеңнің 

қомақтылығын, маңыздылығын арттырып қана қоймай жалпы халықтық сотқа  деген сенімін одан 

әрі нығайта түседі. Бүгінгі таңда әлемдік тәжірибеде алқабилер институтының екі түрі бар. Оның 

бірінде айыптау жазасын шығаруға қоғамдық өкілдермен бірге кәсіби судьяда қатысуға міндетті. 

Бұл  Қазақстан Республикасындағы сот жүйесінің таңдап алған алқабилер институтының 

құрылықтық үлгісі.Заң қоғам мүшесіне, яғни алқабиге мемлекетіміздің ең алғашқы кезеңде 

облыстық соттың соттауына жатқызылған, ауыр қылмысы үшін қылмыстық заңмен өлңм жазасы 

көзделген қылмыстық істер бойынша сот төрелігін атқаруға қатысу мүмкіндігін беріп, өте жауапты, 

ауқымды міндет жүктейді. Бұл ретте алқаби - соттың қылмыстық істі заңда белгіленген тәртіппен 

қарауына қааатысуға шақырылған және ант қабылдаған Қазақстан Республикасының азаматы. 

Бүгінгі таңда қолданысқа енген заңға сәйкес адам тағдырын таразылап, шешуге 2 кәсіби  судьямен 

бірге 9 алқаби араласатын болды. Осындай үлкен қауыммен шығарылған сот үкімінің әділдігі 

халық алдында күмән туғызбайтыны айдан анық» [2]. 

Алқабилердің құқықытық мәртебесі қандай деген сұрақ туындауы мүмкін. Оған қылмыстық 

іс жүргізу заңында белгіленген тәртіппен қылмыстық іс бойынша сот төрелігін жүзеге асыруға 

қатысу жөніндегі өкілеттіктер берілген және сотта өз міндеттерін атқарған кезеңінде судьялардың 

тәуелсіздігі заңдарында белгіленген кепілдіктер қолданылады.Сот процесіне халық атынан 

қатысатын алқабидің өзіне тән құқықтары мен міндеттеі де бар. Әр алқаби өзінің ішкі нанымы 

бойынша істің мән - жайын өз бетінше бағалауға және өз пікірін алқабилер алқасының алдына 

қойылған сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік алу үшін сотта қаралатын дәлелдемелерді зерттеуге 

қатысуға, процеске қатысушыларға төрағалық етуші  судья арқылы сұрақтар қоюға,заттай 

дәлелдемелерді, құжаттарды тексеріп қарауға, сот тергеуіндегі барлық басқа да іс - әрекеттерге 

қатысуға, төрағалық етушіге заңнама нормаларын, сондай -ақ сот отырысында жария етілген 

құжаттардың мазмұнын және іске қатысты, өзіне түсініксіз басқа да мәселелер бойынша сұрақтар 

қоюға құқылы. Сол секілді сот отырыснда тәртіп сақтауға және төрағалық етушінің заңды 

өкілдеріне бағынуға, алқабилердің міндеттерін атқару үшін, егер сот отырысында үзіліс 

жарияланған немесе істі тыңдау, немесе кейінге қалдырған жағдайда, сот талқылауын жалғастыру 

үшін сот көрсеткен уақытта келуге, реті келмесе төрағалық етуішег қандай себептері бар сол 

туралы алдын ала хабарлауға міндетті. 

Алқа билердің қатысуымен сот ісін жүргізуді енгізудің қажеттілігі        Елбасымыздың 

Жарлығымен бекітілген құқықтық саясат тұжырымдамасында және  Президенттің Қазақстан 

халқына Жолдауында көрсетілген. Жалпы ТМД елдері бойынша біздің еліміз Ресейден кейін осы 

институтты енгізген екінші мемлекет болып табылады. 

«Қазақстанның сот ісін жүргізуде сот-құқықтық реформалаудың жаңа кезеңі -қылмыстық 

істерді қарау кезінде әділсотты жүргізу үшін алқабилер сотын  енгізу қажет  болды. Алқабилер 

соты - отандық әділсот тарихындағы принципті жаңалық және халықтың сот билігі тармағындағы 

жұмысқа қатысуының  бірден - бір мүмкіндігі. Қазақстан  Республикасының алқабилер туралы 

заңнамасы Қазақстан Республикасының  Конституциясына негізделеді және «Қазақстан  

Республикасының сот жүйесі менсудьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 

Конституциялық заңнына, Қылмыстық іс жүргізу кодексінен және Қазақстан  Республикасының 

өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. Алқабилер қатысуымен істі қарау - демократия 

қағидаларының жарқын көрінісі. Мемлекет үшін адам құқықтары мен бостандықтары басты 

құндылық болып табылса,алқа билер соты Ата Заңымызбен бекітілген осы негізгі құндылықтарды 

қорғауға бағытталған. Алқабилер соты басымдықтарға ие, олар: алқалық, тәуелсіздік, сот 

қателіктерінің азды кем тәуекелі. Құқықтық жағынан дамыған мемлекеттер тәжірибесі көрсетіп 

отырғандай, алқа билер соты - мәнісі жағынан айыпталушыны кінәсіз деп жорамалдау принципі 
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бұлжытпай сақталатын бірден - бір орган. Яғни, кәнісін ешбір шүбәсіз дәлелдеу болмаған 

жағдайда, сотталушы айыптау үкімінін шығару қажеттігін не оның мақсатқа сай болуын негізге ала 

отырып, кәсіби судьяның пікіріне ешкімнің де ықпал ете алмайтынына нақты сене алады. Алқа 

билер мүшелігіне қойылатын талаптар, қылмыстық істі қарауға қатысуға оларды іріктеу, істі қарау, 

дауыс беру тәртібі туралы Қазақстан Республикасының «Алқабилер туралы» Заңында көрсетілген. 

Алқа билердің қатысуымен облыстық соттың қарауына жататын аса ауыр қылмыстар қаралады 

және мұндай қылмыстар үшін өлім жазасы тағайындалады. Оның өзінде, тергеу аяқталғаннан кейін 

қылмыстық іспен танысу барысында айыпкер, өзінің қылмыстық ісін алқа билердің қатысуымен 

қарау жөнінде өтініш білдіріп, ол өтінішін қылмыстық іс сотқа түскеннен кейін алдын ала тыңдау 

барысынада оны бекітсе ғана, қылмыстық іс алқа билердің қатысуымен қаралады» [3]. 

«Алқа билер құрамына жиырма бес жасқа толған, сотты болмаған, наркологиялық немесе 

психо - неврологиялық диспансерде есепте тұрмайтын, әрекет қабілеттілігі шектеулі деп 

танылмаған Қазақстан Республикасының азаматтары ғана алынады. Қазақстан   Республикасы  

Президентінің 2002 жылғы 20 қыркүйектегі Жарлығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының 

Құқықтық саясат тұжырымдамасында қылмыстық сот ісін жүргізуді алқа билер сотының 

қатысуымен жүзеге асыру қажеттігі айтылған» [4].   

Қазақстан Республикасында 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап, қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттарда  және, қылмыстық істер жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық  әскери соттарда алқабилердің қатысуымен сот бір судьяның 

және он алқабидің құрамында әрекет етеді. 

2016 жылы 8 қыркүйекте «Әділеттілік  - құқықтық қорғаудың басты талабы» атты 

Қазақстан Республикасы Жоғары Соты мен Бас Прокуратураның бірлескен жобасы дөңгелек 

үстелде талқыланды. Дөңгелек үстелде Президент әкімшілігі, Конституциялық кеңес, 

Парламент депутаттары, соттар, прокурорлар, адвокаттар, нотариустар алдында Қазақстан 

Республикасының Бас Прокуроры Ж. Асанов: «Сот беделі – бүкіл биліктің абыройы. Бірақ, 

соттың беделін арттырутек соттың ғана емес, бүкіл мемлекеттік аппараттың міндеті», - деп атап 

көрсетті [5].  

Айыпталушының өтініші болғанда ғана қылмыстық сот ісі алқабилердің қатысуымен 

жүргізіледі. Тергеуші алдын ала тергеу аяқталғаннан кейін айыпталушыға істің барлық 

материалдарын таныстырып, іске алқабилерді қатыстыру үшін өтініш беруге болатынын, 

сондай-ақ соттың алқабилердің қатысуымен шығарған үкіміне шағым жасау және шағымды 

қарау ерекшеліктерін, осындай өтінішті қанағаттандырудың құқықтық салдарын түсіндіреді. 

Айыпталушы өзіне алдын ала тергеуддің аяқталғаны туралы хабарлағаннан кейін және істің 

барлық материалдары ұсынылған кезде ғана аталған  өтінішті беруге құқылы. Тергеуші 

айыпталушының алқабилерге қатысты қалауын хаттамада көрсетуге міндетті.  [6].  

Айыпталушының істі соттың алқабилердің қатысуымен қарауы туралы өтініші болған 

кезде судья алдын ала тыңдау жүргізеді. Судья алдын ала тыңдауды міндетті түрде 

прокурордың, өтініш білдірген сотталушының және  оның қорғаушысының  қатысуымен жабық 

сот отырысында жеке-дара жүргізеді.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 14-бөлім 65-тарауында  

«Істер бойынша Алқабилердің қатысуымен іс жүргізу» қарастырылған: 

«Егер сотқа шақырылған алқабиге кандидаттардың жиырма бесiнен азы келсе не 

олардың кейбiрiн сот талқылауына қатысудан босатқаннан кейiн немесе төрағалық етушi судья 

өздiгiнен бас тартулар мен қарсылық білдірулерді қанағаттандырғаннан кейiн олар он жетiден 

азайып қалса, төрағалық етушi сот отырысының хатшысына алқабиге кандидаттар құрамының 

жетiспейтiн санын қосалқы тiзiмнен толықтыру туралы өкiм бередi. Бұл жағдайда сот 

отырысында алқабиге қосалқы кандидаттарды шақыру үшiн үзiлiс жарияланады»,- деп 

қарастырылған [7].  

Заңда көрсетілген негізде алқабидің: 

1) iстiң мән-жайларын өзiнiң iшкi нанымы бойынша өз бетiнше бағалау және алқабилер 

алқасының алдына қойылатын сұрақтарға жауап беру мүмкiндiгін алу үшiн сотта қаралатын 

дәлелдемелердi зерттеуге қатысуға; 
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2) процеске қатысушыларға төрағалық етушi арқылы сұрақтар қоюға; 

3) заттай дәлелдемелердi, құжаттарды тексерiп қарауға, жергілікті жердi және үй-

жайларды тексерiп-қарауды жүргізуге, сот тергеуiндегi барлық басқа да әрекеттерге қатысуға; 

4) төрағалық етушiге заңнама нормаларын, сондай-ақ сот отырысында жария етiлген 

құжаттардың мазмұнын және iске қатысты өзiне түсiнiксiз басқа мәселелердi түсiндiрудi сұрап 

өтiнiш жасауға; 

5) сот отырысы кезiнде жазбалар жасауға құқығы бар.  

Заңда көрсетілген құқықтарымен қатар, олаға жүктелген міндеттері де қарастырылған: 

Алқабидің iстi тыңдау кезiнде сот отырысының залынан кетуге, сонымен қатар       iстi 

тыңдау кезiнде сот құрамына кiрмейтiн адамдармен төрағалық етушiнiң рұқсатынсыз iс 

бойынша сөйлесуге құқығы жоқ. 

Алқабидің істi талқылау барысында мәлiметтердi сот отырысынан тыс жинауға,  жабық 

сот отырысына қатысуына байланысты өзiне белгiлi болған мән-жайлар туралы мәлiметтердi 

жария етуге, сондай-ақ кеңесу бөлмесiнiң құпиясын бұзуға құқылы емес. 

Алқабидiң өз мiндеттерiн атқармауы, сондай-ақ осы бапта көзделген шектеулердi 

сақтамауы заңда белгiленген жауаптылыққа, сондай-ақ төрағалық етушiнiң алқабидi iстi 

қарауға одан әрi қатысудан шеттету мүмкiндiгiне әкеп соғады [8]. 

Алқабилер соты – сот жүйесіндегі демократиялық институттардың бірі. Негізгі 

ерекшелігі халық қылмыстық істерді қарауға тікелей қатысады, бұл әлбетте, қазақстандық 

соттардың қылмыстық істерді қарауының кәсіпқойлығын арттырады, соттарда қылмыстық 

істерді жарилы түрде қараудың көрсеткіші болып табылады. 

Ең жоғарғы заңдық күші бар Ата Заңымызда  алқабилердің қатысуымен қылмыстық 

істерді сотта қарау кезінде ел жұртшылығының сот билігін атқаруға қатысуы, кінәлінің істеген 

іс-әрекетін жоғары заң білімі бар, мемлекеттің өкілі ретіндегі лауазымды тұлға-кәсіби судьяның 

айыпты деп тануы ғана емес, қылмыстық процеске қатысатын, бейтараптықты сақтайтын, 

қоғамның белсенді, ел ішінде абыройлы, жүріс-тұрысында ешбір заң бұзушылықтары 

байқалмаған азаматтардың іс жүргізуге қатысып, іс бойынша шындыққа жетуге, кінәсіз бірде-

бір адамның қылмыстық жауаптылыққа тартылмауын берік қамтамасыз етеді. 

Алқабилерге кандидаттарды іріктеуге қарсылық білдіру: 

1. Егер ол осы іс бойынша жәбірленуші, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер болып 

табылса, немесе куә ретінде шақырылса, не шақырылуы мүмкін болса; 

2. Алқабиге кандидат осы қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге сарапша, маман, 

аудармашы, куәгер, сот отырысының хатшысы, анықтаушы, тергеуші, прокурор, қорғаушы, 

күдіктінің, айыпталушының заңды өкілі, жәбірленушінің өкілі, азаматтық талапкер немесе 

азаматтық жауапкер ретінде қатысса; 

3. Алқабилерге кандидат жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, азаматтық 

жауапкеркердің немесе олардың өкілдерінің, айыпталушының, сотталушының немесе оның 

заңды өкілінің, прокурордың, қорғаушының, тергеушінің немесе анықтаушының туысы немесе 

жекжаты (аға-інісі, апа-қарындасы-сіңлісі, ата-анасы және ерлі-зайыптылардың баласы) болып 

табылса; 

4. Алқабилерге кандидат осы іске жеке, тікелей, жанама мүдделі деп санауға негіз 

беретін өзге де мән-жайлар болса, прокурор, жәбірленуші, азаматтық талапкер, азаматтық 

жауапкер және олардың өкілдері, сотталушы және оның қорғаушысы, оған қарсылық білдіруді 

мәлімдеуі тиіс [9]. Төрағалық етуші тараптардың пікірін тыңдағаннан кейін алқабилерден бас 

тарту туралы қаулы шығарады.  

Қазақстан Республикасында сот төрелігін  әділ жүзеге асыруда алқабилер сотының 

маңызы зор, сондықтан алқабилерді дұрыс іріктеу, сот процесінде заңда көзделген тәртіппен 

қатысудың рөлі жоғары деп санаймыз. 
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Мақалада сот қылмыстық істер жəне сот талқылауынды қарау кезіңде фактілік мəні 

мен негіздерін орнықтыру мақсатында   қарулар мен қару жарақтарды қолдану мен олардың 

іздерін зерттеуде  баллистикалық сараптаманы жүргізу мəселесі қарастырылған. 

Кілт  сөздер: қарудың зақымдануы, оқ ату, рикошет. 

 

В статье рассматриваются процессы баллистической экспертизы проводимой для 

исследования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и следов их применения, с целью 

установления фактических данных, имеющих значение для расследования уголовного дела и 

судебного разбирательства. 

Ключевые слова: огнестрельное повреждение, огнестрельный снаряд, рикошет. 

 

In article processes of ballistic examination carried out for research of firearms, ammunition 

to it and traces of their application, for the purpose of establishment of the actual data important for 

investigation of criminal case and judicial proceedings are considered. 

Key words: gunshot damage, gunshot, ricochets. 

 

Судебно-медицинское изучение повреждений, причиненных в результате применения 

огнестрельного оружия, ведется на протяжении более чем трех столетий. Наиболее 

фундаментальные исследования в данной области были проведены после окончания Великой 

отечественной войны. Основная направленность этих исследований сводилась к выявлению 

признаков, позволяющих объективно дифференцировать входные и выходные огнестрельные 

раны, устанавливать направление раневого канала, дистанцию выстрела, определять вид 

огнестрельного снаряда и образец использованного оружия. За последние десятилетия судебно-

медицинская наука и практика сделали значительный шаг вперед в изучении огнестрельных 

повреждений. Установлены закономерности образования и отложения на поверхностях 

http://adilet.zan.kz/


 

35 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

окружающей обстановки продуктов взаимодействия пули с частями тела человека [1], проведен 

сравнительный анализ повреждений при различных видах террористических актов и разработан 

способ решения вопроса об обстоятельствах причинения огнестрельных повреждений, изучены 

судебно-медицинские характеристики повреждений, возникающих в результате применения 

оружия специального назначения, разработана методика диагностического исследования 

огнестрельных повреждений, причиненных выстрелами из нарезного оружия. При 

исследовании огнестрельных повреждений, причиненных выстрелами через преграду, выявлена 

зависимость площади отложения металлов выстрела от предпреградного и запреградного 

расстояний, предложены оригинальные способы установления в огнестрельной ране материала 

поражаемой преграды. Вместе с тем. во многих разделах судебно-медицинской экспертизы 

остаются нерешенные задачи. На протяжении всего времени изучения огнестрельной травмы 

вопросу образования повреждений при рикошете огнестрельного снаряда уделялось крайне 

мало внимания [2].  

Рикошетирование огнестрельного снаряда может происходить от различных по 

характеру преград. При рикошете соотношение угла встречи и отражения пули может быть 

различным: угол встречи может быть больше, меньше или равным углу отражения. Это 

соотношение зависит от формы пули, ее прочности, способности к деформации, скорости, 

величины угла встречи с преградой, прочности материала преграды и др. Различные сочетания 

указанных факторов могут приводить к приобретению пулей «кувыркательного» характера 

движения и, как следствие, образованию разрывов краев в области входного отверстия, 

начальных отделов раневого канала, обширных повреждений костей. При образовании 

повреждений в результате рикошета огнестрельного снаряда может наблюдаться его 

деформация и фрагментация, частичное рикошетирование дополнительных факторов выстрела, 

однако закономерности образования данных процессов и влияние их на характер повреждений 

изучены недостаточно [3]. 

Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» 

разрешает применение огнестрельного оружия сотрудником органов внутренних дел для 

задержания лиц, совершивших особо тяжкие преступления (убийство, террористический акт и 

др.). Статья 59 Законом Республики Казахстан «О правоохранительной службе» применение 

огнестрельного оружия в данных случаях не признает преступлением и относит их к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния. В некоторых ситуациях, при отсутствии 

оснований для применения огнестрельного оружия на поражение (например, совершено 

преступление, не представляющее большой общественной опасности - кража в незначительном 

размере и др.), оружие может быть использовано как средство психологического воздействия 

на правонарушителя без использования его поражающих свойств, для чего сотрудник органов 

внутренних дел может произвести предупредительный выстрел в воздух. В данном случае 

сотрудник органов внутренних дел не преследует цели физического поражения преследуемого, 

однако вред его жизни и здоровью может наступить вследствие рикошета огнестрельного 

снаряда от какого-либо предмета окружающей обстановки (здание, сооружение, транспортное 

средство и др.) и правовая оценка содеянного будет зависеть от субъективного восприятия 

сотрудником органов внутренних дел окружающей обстановки. Нет оснований 

свидетельствовать о прямом умысле на причинение вреда, т.к. сотрудник органов внутренних 

дел исключал подобную возможность, производя выстрел в воздух, а не на поражение 

преследуемого. В развитии причинноследственной связи, в данном случае, вмешался рикошет 

огнестрельного снаряда, что не предвиделось самим сотрудником. И именно обнаружение 

признаков рикошета в огнестрельном повреждении позволяет вести речь о неосторожном 

преступлении и отграничить его от умышленного, что существенно повлияет на правовые 

последствия для сотрудника органов внутренних дел. 

Несмотря на то, что развитие судебно-медицинской науки и практики достигло 

значительных высот, к настоящему времени отсутствуют четкие дифференциально-

диагностические морфологические признаки повреждений в результате рикошета 

огнестрельного снаряда, что не позволяет с полной уверенностью утверждать о наличии 
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рикошета в каждом конкретном случае, а также устанавливать угол и дистанцию выстрела, и 

тем более - природу преграды, от которой произведен рикошет. Таким образом, весомым 

подтверждением актуальности изучаемой темы являются отсутствие научно-обоснованных 

дифференциально-диагностических критериев повреждений в результате рикошета 

огнестрельного снаряда и кардинальные различия в правовой оценке действий стрелявшего при 

установлении признаков рикошета, в отличие от ситуации, в которой таковых признаков не 

обнаружено. Все вышеизложенное, несомненно, говорит в пользу необходимости проведений 

исследований по установлению судебно-медицинских диагностических признаков пулевых 

огнестрельных повреждений, образовавшихся в результате рикошета; определении угла, 

дистанции выстрела при рикошете. 

Результаты и обсуждение Изучение повреждений, возникающих в результате рикошета 

огнестрельного снаряда, требует экспериментального характера работы. На протяжении всего 

периода изучения огнестрельных повреждений в экспериментальных условиях традиционно 

использовался следующий принцип: оружие, из которого производится выстрел, фиксируется в 

специальных тисках, а на пулеулавливатель крепится объект (тканевая мишень, одежда и др.), 

повреждения которого, в дальнейшем, и подвергается изучению [4]. 

Для создания условий рикошета в экспериментальных условиях фиксатора 

огнестрельного оружия и пулеулавливателя недостаточно: необходимо каким-то образом 

расположить и прочно фиксировать преграду, от которой предполагается рикошет, на 

определенной дистанции от дульного среза ствола оружия, и под определенным углом; в то же 

время, указанные параметры расположения преграды, как и сама преграда должны быть легко 

изменяемы в соответствии с задачами, стоящими перед исследователем. При изучении 

литературы выявлен лишь один способ экспериментального изучения повреждений, 

возникающих в результате рикошета огнестрельного снаряда: Л.М. Бедрин с этой целью 

производил выстрелы по поверхности массивных камней, имеющих гладкую поверхность, от 

которых и происходил рикошет огнестрельного снаряда. Подобным способом не 

представляется возможным изучить повреждения, возникающие в результате рикошета 

огнестрельного снаряда от других, менее массивных объектов (стекло, кафельная плитка и т.п.). 

Принимая во внимание вышеизложенное, для дальнейшего изучения огнестрельных 

повреждений, образовавшихся в результате рикошет, очевидным является необходимость 

разработки и создания установки для моделирования рикошета огнестрельного снаряда в 

экспериментальных условиях, с помощью которой возможно осуществление прочной фиксации 

различного рода как объемных преград (кирпич, железобетонный блок и т.п.), так и преград 

малой толщины (кафельная плитка, стекло и т.п.) на необходимом расстоянии от дульного среза 

ствола оружия до преграды (предпреградное расстояние) и от преграды до поражаемого 

объекта (запреградное расстояние), а также под определенным углом к дульному срезу ствола 

оружия. Для расположения установки на необходимых исследователю расстояниях она должна 

обладать определенной степенью мобильности. Использование подобной установки позволит 

моделировать образование рикошета огнестрельного снаряда в экспериментальных условиях в 

зависимости от поставленных целей и задач, предоставит исследователю возможность прочной 

фиксации на необходимых предпреградном и запреградном расстояниях, под определенным 

углом к дульному срезу ствола оружия различного рода объектов, используемых в качестве 

преград, а также позволит заменять преграды по ходу проведения лабораторного эксперимента. 

Таким образом, принципиальные различия в правовой оценке действий стрелявшего при 

установлении признаков рикошета, в совокупности с отсутствием четких дифференциально-

диагностических критериев огнестрельных повреждений, образовавшихся в результате 

рикошета огнестрельного снаряда подтверждают актуальность проведения исследований по 

данной тематике. Получение достоверных, научно обоснованных данных по изучению 

огнестрельных «рикошет-повреждений» на современном этапе развития судебно-медицинской 

науки и практики может быть достигнуто в ходе экспериментальных исследований, для 

проведения которых необходимы разработка и создание установки для моделирования 

рикошета огнестрельного снаряда в экспериментальных условиях. Подобная установка должна 
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позволить исследователю, в соответствии с поставленными перед ним задачами, осуществлять 

размещение и прочную фиксацию различного рода преград на необходимых предпреградном и 

запреградном расстояниях, а также под определенным углом к дульному срезу ствола оружия, 

давая возможность изменения условий эксперимента по ходу его проведения. 
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Авторлар өз мақаласында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық 

қабілеттерін дамыту проблемасын қарастырады, қазіргі жағдайда дəстүрлі емес сурет 

техникаларын қолдану мемлекет Басшысының "Рухани Жаңғыру" бағдарламалық мақаласы 

қоғамдық сананы жаңғыртудың, бəсекеге қабілеттілікті, прагматизмді дамытудың, ұлттық 

бірегейлікті сақтаудың, азаматтардың білімі мен санасының ашықтығын насихаттаудың 

маңыздылығын атап көрсететін қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен жаһандану сын-

қатерлерін ескере отырып, қазақстандықтардың рухани құндылықтарын жаңғыртуға 

бағытталған жəне басты болып табылады. 

Кіші мектеп жасындағы бейнелеу өнеріндегі шығармашылық қабілеттер мен 

техникалық дағдыларды дамыту мəселесін қарастыра отырып, қазақстандық, ресейлік, 

шетелдік ғалымдардың зерттеулеріне сүйеніп, дəстүрлі емес сурет техникаларын пайдалана 

отырып, заманауи оқытудың құрылысын көрсетеді. 

Кілт сөздер: сурет салудың дəстүрлі емес техникасы, шығармашылық қабілеттері, 

даму, көркем еңбек пəні, кіші мектеп оқушылары, оқу үдерісі, шығармашылық қызметі. 

 

В своей статье авторы рассматривают проблему развития творческих способностей 

учащихся начальных классов, использование нетрадиционных техник рисования в современных 

условиях, где опорным является программная статья Главы государства «Рухани Жаңғыру»,  

ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех 

современных рисков и вызовов глобализации, подчеркивающую важность модернизации 

общественного сознания, развития конкурентоспособности, прагматизма, сохранения 
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национальной идентичности, популяризации культа знания и открытости сознания граждан.  

Рассматривая проблему развития творческих способностей и технических навыков в 

изобразительном искусстве в младшем школьном возрасте опираются на исследования 

казахстанских, российских, зарубежных ученых  и показывают как должно строиться 

современное обучение с использованием нетрадиционных техник рисования. 

Ключевые слова: нетрадиционные техники рисования, творческие способности, 

развитие, урок художественного труда, младшие школьники, учебный процесс, творческая 

деятельность. 

 

In the article the authors consider the problem of development of creative abilities of primary 

school students the use of non-traditional techniques of drawing in modern conditions, where the 

reference is the program article of the Head of state "Rouhani Zhangyru", focused on the revival of 

spiritual values of Kazakhstan taking into account all modern risks and challenges of globalization, 

emphasizing the importance of modernization of public consciousness, development of 

competitiveness, pragmatism, preservation of national identity, popularization of the cult of knowledge 

and openness of consciousness of citizens.  

Considering the problem of development of creative abilities and technical skills in the visual 

arts in primary school age based on the research of Kazakh, Russian and foreign scientists and show 

how to build modern education using non-traditional techniques of drawing. 

Key words: non-traditional drawing techniques, creativity, development, art work lesson, 

younger students, educational process, creative activity. 

 

Казахстан как молодая и суверенная страна, стремящаяся войти в круг самых развитых 

мировых держав начала свою деятельность с реформирования системы образования. Так, в 

2009 году по инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в стране запущен 

проект интеллектуальных школ. Изначально, по задумке Президента, эти школы должны были 

стать экспериментальной площадкой, осуществляющей разработку, мониторинг, исследование, 

анализ, апробацию, внедрение и реализацию современных моделей образовательных программ 

по уровням школьного образования. Время показало актуальность этих нововведений. С 2016 

года образовательная модель Назарбаев интеллектуальных школ внедрена во все 

общеобразовательные школы республики. В ее фундаментальной основе лежит модель 

Университета Кембридж. 

Также в современных условиях программная статья Главы государства «Рухани 

Жаңғыру»,  ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех 

современных рисков и вызовов глобализации, подчеркивает важность модернизации 

общественного сознания, развития конкурентоспособности, прагматизма, сохранения 

национальной идентичности, популяризации культа знания и открытости сознания граждан.  

В этом контексте актуальной становится проблема реформирования и компонентов 

школьного художественного образования, традиционно представленных в школе учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Черчение». На данный момент широкая 

общественность прекрасно понимает роль художественного образования в развитии личности 

ребенка, в формировании его творческой константы. Это доказывает и деятельность такой 

авторитетной международной организации как ЮНЕСКО. За последние годы ЮНЕСКО 

провело две Международные конференции по художественному образованию (Лиссабон 2066; 

Сеул 2010). По итогам, которых разработана «Дорожная карта художественного образования» 

[1]. Главной мыслью в Дорожной карте выступает развитие креативности, творческих 

способностей школьников через различные формы и методики художественного образования.  

Тому подтверждение реальные шаги, сделанные ЮНЕСКО в Казахстане. Так, с 1999 года 

ЮНЕСКО принимает постоянное участие в выпуске Альбомной серии «Дети рисуют мир. 

Казахстан». Эта программа, которая активно пропагандируется и поддерживается юными 

художниками, является наглядным примером самовыражения творческой личности через 

художественное образование. В октябре 2010 года на региональном фестивале детского 
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творчества стран Центральной Азии ЮНЕСКО поддержала предложение стран региона о 

расширении формата серии, которая теперь именуется «Дети рисуют мир. Центральная Азия». 

При этом координация проекта остается за Казахстаном и Кластерным Бюро ЮНЕСКО в 

Алматы. 

Настало время научного обоснования методики школьного художественного образования 

с позиции Интеллектуальных школ и рекомендаций ЮНЕСКО. Поэтому для нас важным 

является попыткой научного осмысления введения в содержание художественного образования 

новых, нетрадиционных техник рисования. Помимо этого, актуальность исследуемой проблемы 

находит свое отражение в государственных документах Республики Казахстан в области 

образования. Так, в Законе Республики Казахстан «Об образовании» (статья ХI) отмечается, что 

одной из задач системы образования является «развитие творческих, духовных и физических 

возможностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа 

жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности» [2, 

стр. 5]. В «Концепции 12-летнего среднего общего образования» акцентируется внимание на 

том что «одной из актуальных проблем казахстанского общества является формирование 

конкурентноспособной личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и 

экономических условиях, но и активно влиять на существующую действительность, изменяя ее 

к лучшему. В связи с этим на первый план выходят определенные требования к такой личности 

– креативность, активность, социальная ответственность, обладание развитым интеллектом…» 

и мн. другими [3, стр. 9]. 

В связи с вышесказанным, мы убеждены в том, что проблема развития 

творческих/креативных способностей школьников на уроках изобразительного искусства 

средствами нетрадиционных техник рисования в условиях реформирования школьного 

образования особенно актуальна. Развитию творческих способностей школьников в контексте 

художественного образования посвящены работыроссийских и казахстанских ученых.  

Также в своем научном исследовании мы опирались на труды зарубежных ученых и 

специализированных институтов художественного образования разных стран мира. В этом 

контексте нам бы хотелось отметить исследования в области художественного образования 

Национальной ассоциации художественного образования США (официальный сайт 

NAEAhttps://www.arteducators.org). Данная Ассоциация рассматривает художественное 

образование как фундамент развития человеческого капитала и взаимопонимания через 

искусство.  

Немаловажное значение в нашем исследовании занимает деятельность сети Обсерваторий 

художественного образования ЮНЕСКО. Среди них: KACES - Korea Arts & Culture Education 

Service, ее деятельность направлена улучшение качества культурной жизни общества в целом, и 

укрепление культурных ресурсов нации; Обсерватория ЮНЕСКО (CARE) в Сингапуре. Целью 

центра является исследование проблем современного художественного образования. В 

общеобразовательной школе учебный предмет «Изобразительное искусство» проходит 1 час в 

неделю в течение - 8 лет; далее обучение изобразительного искусства переходит в профильное 

направление. После обучения в школе каждый ребенок умеет рисовать, играть на музыкальном 

инструменте, поддержать беседы об искусстве.  

Флагманом Обсерватории в Центральной Азии выступает казахстанская обсерватория 

ALMOCA. Результаты ее работы выражаются в стремлении способствовать усилению роли 

предметов художественно-эстетического и технологического профиля на всех ступенях общего 

образования, увеличение количества часов и перечня образовательных программ по видам 

искусств с сохранением, развитием и трансляцией аутентичного, народного творчества и 

многих других компонентов художественного образования. 

Говоря более конкретно, надо отметить, что проблеме активизации творчества младших 

школьников в процессе работы с различными художественными материалами, необходимо 

заметить, что она давно занимает ученых разных областей науки: психологов, физиологов, 

педагогов. Наиболее серьезные и интересные исследования в этой области стали проводиться в 

конце ХІХ начале ХХ века. Выделяются три направления в этой области: американская школа – 
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с преобладанием моторно-волевых и аналитических процессов над эмоциональными 

проявлениями [4]; немецкая – с внимательным отношением к процессам свободного творчества 

в младшем возрасте [5]; а также школа, объединяющая два предыдущих направления, 

характерная для русской художественной педагогики [6], в которой очень индивидуально 

группируются и перерабатываются американские и немецкие приемы. 

Ближе всех, к решению проблемы активизации детского творчества путем формирования 

навыков работы с различными художественными материалами у дошкольников подошли 

американские педагоги объединившиеся вокруг Луи Пранга [7], который в своем курсе 

изобразительного искусства пытается заложить основы, на которых было бы возможно 

изучение рисования впоследствии на всех поприщах приложения к искусству, промышленности 

и технике. Для достижения этой цели занятия включают в себя не только рисование, а 

множество разнообразных упражнений, которые так или иначе способствуют развитию 

наблюдательности, памяти, вкуса, технической ловкости, знакомят с памятниками искусства, с 

видом и формой окружающего человека мира, со способами его изображения посредством 

красок, карандаша, лепки, чертежа, иллюстрации. Развитию творческих способностей и 

технических навыков в изобразительном искусстве в младшем школьном возрасте посвящены 

работы Л.Пластед [8, с.23]. 

Таким образом, в современных условиях проблема детского творчества волнует умы 

многих ученых и педагогов мира. Об этом свидетельствуют регулярные международные 

конкурсы, проводимые различными странами мира: Германия, Россия, Польша, Индия, Китай, 

Япония и др. Особое место в этом процессе уделяется нетрадиционным техникам рисования.  

В контексте нашего исследования мы считаем важным пояснить, что под термином 

«нетрадиционные техники рисования» мы понимаем способы рисования различными  

материалами: поролоном, комканой бумагой, трубочками, ниточками, пенопластом, 

парафиновой свечой, восковыми мелками, сухими листьями, рисование ладошками, 

пальчиками, тупыми концами карандашей, ватными палочками и т.д.  

Анализ интегрированных программ Назарбаев интеллектуальных школ (Астана) по 

изобразительному искусству показал, что этот предмет должен быть ориентирован на 

раскрытие и целенаправленное системное развитие творческого потенциала – одного из 

главных ресурсов устойчивого развития человечества в XXI веке. Так, в начальной школе 

учебная программа нацелена на умение исследовать и развивать творческие идеи; 

формулировать вопросы, ставить задачи и искать простое, красивое и оригинальное решение; 

работать с разнообразными материалами для творчества; создавать и изготовлять творческие 

работы; анализировать, оценивать и презентовать свои достижения. В связи с этим  возникает 

объективное противоречие между необходимостью анализа достижений мировой и 

отечественной художественной педагогики в исследуемом аспекте, и неразработанностью 

методики обучения изобразительного искусства, основанной на нетрадиционных техниках 

рисования.  

Вместе с тем сложившаяся система обучения требует дальнейшего научно-

методического осмысления и разработки пропедевтического метода нетрадиционного 

рисования. Данная работа раскрывает теоретические и практические аспекты методики 

развития творческих способностей младших школьников средствами нетрадиционных техник 

рисования. 

Проблемой развития творческих способностей занимались не только зарубежные и 

российские, но и казахстанские ученые. Психологические стороны развития творческого 

процесса рассматривали в своих трудах такие отечественные психологи как К.Б. Жарыкбаев, 

М.А. Кудайкулов, М.М. Муканов, Т.Т. Тажибаев. 

Baжный вклад в исследование проблемы использования возможностей изобразительного 

искусства в учебно-воспитательном процессе в педагогических учебных заведениях были 

рассмотрены в трудах таких казахстанских ученых, как К.Е. Ералин, М.Ж Козыбаканов, У. 

Абдигаппарова, Д.А. Кемешев, Б.А. Тургунбаева, К.К. Болатбаев, С.С. Булатов.  
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Казахстанский ученый Д.А. Кемешев в своей  работе  «Формирование творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства» дал следующее 

определение понятию творческие способности – целенаправленная деятельность, направленная 

на созданиечего-то нового [9, с.10]. В исследовании казахстанского ученого Л.Г. Дирксен, 

представлена следующая трактовка понятия «творческие способности» - наследственно 

обусловленные художественные задатки человека, которые непрерывно изменяются в процессе 

социализации и развиваются при преемственности в творческие способности [10, с.15]. 

B своем исследовании ученый К.Ералин дал следующее определение понятию творческие 

способности - «систематизированная деятельность, направленная на создание и проектирование 

дизайнерских изделий, графики, живописи и скульптуры». Он указывал на то, что основой 

творческой деятельности является усвоение изобразительной грамотности, уделял внимание 

планированию и системности развитию творческих способностей [11]. 

Kазахстанский ученый К.К. Базарбаева характеризует творческую деятельность по ее 

основным элементам, в качестве контрастного объекта для сравнения была использована 

исполнительская деятельность, представляющая собой ее противоположность. Поэлементное 

сравнение показывает, что творческая деятельность является максимально самостоятельной, в 

то время как в исполнительской деятельности человек предстает в качестве «частичного 

субъекта», в большей или меньшей мере отчужденного от своего труда. Поэтому вопросы 

авторского права, порой приобретающие для субъектов творчества очень большую остроту, для 

исполнительской деятельности не имеют значения [12, с.26]. Таким образом, дети с раннего 

школьного возраста должны проявлять самостоятельность, развивать мышление, 

самореализовываться. Педагоги  и родители должны поддерживать инициативу ребенка, 

создавать благоприятные условия для творческого процесса. 

Для нашего исследования большой интерес представляет работа А.С. Амировой, в 

которой рассматривается формирование творчества у учащихся начальных классов. Ею 

разработана концепция формирования творчества у учащихся начальных классов [13]. 

Казахстанский ученый Б.А.Тургунбаева в своей диссертационной работе «Оқыту 

барысында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту»[14] 

выделяет две разные виды деятельности, в которых могут развиваться творческие способности 

младших школьников. Во-первых, учебная деятельность направленная на усвоение знаний, а 

при выполнений творческой деятельности  каждый учащийся раскрывает свой творческий 

потенциал. Отличие творческой деятельности от учебной состоит в том, что она ищет новые 

методы для формирования личности ребенка, реализации его идеи. Ученик старается 

самостоятельно найти новые пути решения проблемы.  

Исследование казахстанского ученого Ж.Н. Шайгозовой содержит утверждение о 

значимости умения учителя изобразительного искусства создавать творческую работу по 

мотивам национального искусства, которое характеризует творческое «ядро» личности самого 

педагога. «Умение развивать творческую деятельность школьников через национальную 

художественную культуру подразумевает организацию деятельности учащихся на 

воспроизведение (копирование образцов) и творческую интерпретацию (создание авторских 

работ) изделий прикладного искусства» [15, с.42]. 

Heмаловажным в рамках нашего исследования имеет ценность исследовательская работа  

казахстанского ученого А.И. Ибрагимова, в которой есть утверждение о том, что «… 

традиционная система обучения на уроках изобразительного искусства и труда предполагает, 

прежде всего, развитие учебно-познавательных умений и воображения средних школьников. Но 

мы считаем, что современные уроки изобразительного искусства и труда, должны стать 

настоящими уроками творчества, так как происходящее должно интересовать и волновать их, 

они должны быть понятны и близки ученикам» [16, с. 56]. Мы согласны с мнением ученого 

А.И. Ибрагимова современные уроки изобразительного искусства должны решать проблему 

развития творческих способностей, творческого мышления детей.  

Paccмотрев очень много точек зрения ученых на данную проблему, мы пришли к тому, 

что единого определения сущности понятия «творческие способности» нету, но нам 
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импонирует определение данное казахстанским ученым Л.Г. Дирксеном, «творческие 

способности  - это наследственно обусловленные художественные задатки человека, которые 

непрерывно изменяются в процессе социализации и развиваются при преемственности в 

творческие способности» [10,с.10]. Для нашего исследования немаловажным является то что 

мы выяснили, по мнению психологов фундаметом развития творческого процесса является 

опыт, что только при создании благоприятной среды развиваются творческие способности, 

творческое мышление, воображение у детей. Tворческая деятельность является для ребенка 

средством самовыражения, что очень значимо для его психологического здоровья. Изучив 

труды ученых по данной проблеме мы выяснили значимость творческого процесса, творческой 

деятельности на уроках изобразительного искусства для развития ребенка в целом.   

Так как  объектом нашего исследования был учебно-воспитательный процесс младших 

школьников, поэтому мы учитывали возрастные особенности детей данного возраста, потому 

что знания этих данных создают благоприятные условия для развития творческих способностей 

детей. B coвременном преподавании урока «Художественный труд» учителя должны учитывать 

сензитивные периоды развития психики ребенка, которое оказывает влияние на восприятие 

искусства в целом. 

Учитывая, что в младшем школьном возрасте у детей сильна потребность в игре, 

необходимо использовать ее как ценное средство воспитания творческрой деятельности 

учащихся. Она вызывает у них живой интерес к процессу творчества. Учитель должен уметь на 

каждом уроке развивать творческие способности у учащихся начальных классов, формировать 

логическое и творческое их мышление [17]. 

При работе с учениками младших классов мы должны учитывать, что широкая 

вариативность форм проведения занятий по художественному труду предусматривает 

применение различных методических приемов, отражающих специфику предмета: рассказ 

учителя, рассказ ученика, беседа, игра, упражнения, творческая деятельность, размышление, 

просмотр видеоматериала, рисунков, прослушивание песен, музыки, разминка, 

инсценирование, общение [18], которые, мы считаем, требуют разнообразных форм подготовки 

учителя, что предусматривает согласованную деятельность и активное включение в 

выполнении творческих работ, способствующих быстрому освоению традиционных так и 

нетрадиционных техник рисования. 

Для этого необходимо учитывать, что формы должны стимулировать активную, 

творческую мыслительную деятельность учеников, результаты подготовки необходимо 

выявлять по умению ученика использовать нетрадиционную технику рисования.  

Обучение должно строиться с учетом того, что знания, умения, навыки, прежде чем стать 

таковыми, то есть быть усвоенными, внутренне (психологически) присущими человеку, 

должны пройти отработку во внешнем материальном плане (на реальных предметах или их 

заместителях – учебных задачах как творческих моделях, на чертежах, макетах, картах, схемах 

и т.п.) и лишь благодаря такой отработке интериоризироваться (перейти «извне – внутрь»), 

стать внутренним достоянием личности. 
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Қазақ халқы бұрынғы өткен заманда өз салты, өз дəстүрі бар улгі өнегесі бай дамыған 

ел болған. Қазақ бас киімдерін қазақ халқының ұлттық тұрмыс көркем мəдениетінің естелігі 

деп айтуға болады. Олар қазақ халқының эстетикалық талғамын, мəдени дəстүрін, ұлттық 

ерекшелігін анық көрсетеді Қазақ халқы ешқашан жалаң бас жүрмеген. Ер адам, əйел адам 

өзіне сай бас киім киген. Баскиім қыста аязда, жазда күннің ыстығынан қорғайды. Баскиімге 

байланысты қалыптасқан дəстүрлер де бар, мысалы, тымақ айырбастамайды, аяқ 

тигізбейді. Қазақта шала туған баланы тымаққа салып асырайтын дəстүр бар. Тымақ 

тастап кешірім сұрау бітімге шақырудың ең үлкен белгісі 

Кілт сөздер: бас киім, қыс, жаз,дəстүр, бұрынғы. 

 

Казахская нация была богатой страной с традицией и традицией своего прошлого. 

Казахский головной убор является напоминанием о национальном искусстве казахского народа. 

Они четко отражают эстетический вкус казахского народа, его культурные традиции и 

национальную самобытность. Казахский народ никогда не ходит без головног убора. Мужчины 
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и женщины одевали подходящие головные уборы . Головной убор защищает от мороза зимой и 

от жары летом. Есть связанные традиции с головными уборами, например, не меняются 

головными уборами, своих недоношенных детей растят на головном уборе. Просить прощения 

снимая головной убор, это самый большой знак мирного договора. 

Ключевые слова: головной убор, зима, лето, традиция, прошлое. 

 

The Kazakh nation was a rich country with a tradition and tradition of its past. Kazakh 

headdress is a reminder of the national art of the Kazakh people. They clearly reflect the aesthetic 

taste of the Kazakh people, their cultural traditions and national identity. Kazakh people never go 

without a headdress. Men and women wore suitable hats. Headgear protects from frost in winter and 

from heat in summer. There are associated traditions with headgear, for example, they do not change 

headgear, their premature babies grow on a headdress. Asking for forgiveness when removing the 

headdress is the biggest sign of the peace treaty. 

Key words: headdress, winter, summer, tradition, past. 

 

Ұлттық киім - бай тарихи - мәдени мұра, оны зерттеу бізді өткен ғасырларды әдет –

ғұрып, салт-дәстүр халықтың хал-ахуалынан кең көлемде жан - жақты хабардар етеді. Қазақ 

халқының киімі басқа ұлттардан өзгеше өзіндік қасиетке толы. Мұның басты себебі: қазақ 

халқының табиғат төсінде өсіп, еркін ғұмыр кешуімен байланысты. Қазақтың ұлттық киімдері 

негізінен ертедегі көшпенділер киімдерін еске түсіреді. Қазір өзіміз күнделікті киіп жүрген 

бірқатар киім үлгілері сақ дәуірінен бастау алады. Соның бірі, қазақ халқының ұлттық бас 

киімі, тақияныңда түрлері көп: зерлі, үкілі, оқалы, сырма, шошақ төбе, тікше, қатипа. т.б түрге 

бөлінеді. Етегі аласа төрт сай болып келетін, кестелі шошақ тақиялар онтүстікте кездеседі. 

Тегеріш тақиялар орта жүзде көбірек кездеседі. Ал жалпақ төбелі, биік, тостаған сияқты 

қаптама тақия кіші жүзге тән. Сондай –ақ, қазақ жерінде қазақы, ноғайша оқалы тақия, оқа 

шекке тақия, сырма тақия, тікше қатипа тақия, шошақ төбе тақия тәрізді тақия түрлері кең 

таралған. 

Әйелдердің бас киімдері: сәукеле, бөрiк, қарқара, кимешек, жаулық, күндiк, желек шәлi 

(жiбек шiлтер, оюлы түрi бар), бүркенiш, бергек, қасаба, тақия, шылауыш, жаулық. 

Тымақ қасиетті баскиім. Оны айырбастауға болмайды, аяқ тигізбейді. Жақсыкісілердің 

тымағы атадан балаға мұра есебінде қалып отырған. 

Ел арасында: «Шаламтуып, тымаққа салып өсірген екен», -деген сөздер жиі 

естіледі.Халықта әдетте шала туған сәбиді осылай өсіретін ғұрып бар. Оның себебі шала туған 

сәби ұстауға, бесікке салуға келмейді, тымақ жылы, әрібөлеуге, ұстауға ыңғайлы болады. Шала 

туған сәбидің неше күні кем болса,сонша күн керегенің әр басына ілініп қойылатындықтан, күн 

кереге басы арқылы есептеледі. Мысалы: қырық күн кем болса, керегенің қырқыншы басына 

балатымақтан алынып, әдетте жаңа туған баланың рәсімі жасала бастайды. Егер балақыста туса, 

онда үй қабырғасына  шеге қағылып ілінеді. Бұл д тымақтың қадыры мен қасиетін бейнелейтін 

көріністердің бірі деп түсіну керек. 

Бас киімге қауырсын тағу дәстүрі туралы. 

Есік обасының «Алтын адамның» бас киімінде де төрт алтын қауырсынқадалғанын, ал 

онымен бірге табылған заттардың ішінде бетіне көп қауырсынды бас киім киген адам басы 

салынған жүзік болған. Яқи, жүзік америкада үндісхалықтарының құс қауырсындарын тізіп 

тағатын бас киімге ұқсас. Ал Тамғалы тастағы суреттерде осындай қауырсынды ба киім киген, 

малдас құрып отырғанадам суреті бинеленсе, көне түркі заманы петрогливтерде кездесетін, 

басы сәулешашқан дөңгелек түрінде салынатын бұл шарфты  бейнені күн құдайының бейнесіне 

ұқсайды. Олар да адамның басы, көзі мұрны, аузы көрсетілуі, киген киімі,оның жағасы, өңірі, 

белбеуі сияқты нақтылы детальдары бинеленуі, суреттегі құдайемес, нақты адам екенін 

дәлелдейді. Бас киімге қауырсын тағу барлық халықтардамифтік наным бойынша жерлері 

адамның рухтың болмысының аспан. Әлеміненбайланыста екендігін білдіреді. 

Бас киімге қатысты ырымдар мен тыйымдар. Жоғарғы сакралды әлемдегі рухтар мен 

ата – бабалар аруағы мен (шекараласатын) бөлікті киім –бас киім үйдіңқұты мен берекесі, Басқа 
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қонған бақтың (тұрағы) деп есептеледі. Сондықтан да баскиімге қатысты ырым – тиымдар 

кешені сол құтпен берекені сақтауға , баянды етугебағытталады. Айталық олардың қатарына 

бас киімді тарту етпеу, ауыстырып кимеу,қабаттамау сияқтыларды атауға болады. 

Ұлттық киім –бай тарихи – мәдени мұра, оны зерттеу бізді өткен ғасырларды әдет–

ғұрып, салт- әстүр халықтың хал-ахуалынан кең көлемде жан –жақты хабардаретеді. Қазақ 

халқының кимі басқа ұлттардан өзгеше өзіндік қасиетке толы. Мұныңбасты себебі: қазақ 

халқының табиғат төсінде өсіп, еркін ғұмыр кешуіменбайланысты. Қазақтың ұлттық киімдері 

негізінен ертедегі көшпенділер киімдерінеске түсіреді. Қазір өзіміз күнделікті киіп жүрген 

бірқатар киім үлгілері сақдәуірінен бастау алады. Қазақтардың киімді солға қаусыратыны сақ 

киімдерінде, ортағасырларда түріктерде кездеседі. Көшпенділердің киім үлгілерінің тігілу 

менпішілу тәсілдерде  сабақтастьқ сақталған. Көшпенділер адамзат тарихында атқаотыруға 

қолайлы болу үшін ойлап тапқан кең шалбар мен екі өңір  ашық, қаусырылатын кеуде киімі-  

шапанды адамзат өркениетіне қосқан. 

Қазақ халқының киiмi басқа ұлттардан өзгеше өзiндiк қасиетке толы. Мұның 

бастысебебi қазақ халқының табиғат төсiнде өсiп, еркiн ғұмыр кешуімен байланысты.Өткен 

ғасырлардың  өзінде ақ киіміне қарап адамның ұлтын ғана емес, соныменқатар оның қандай 

дінді ұстанатындығын, қала адамын ауыл тұрғынынан,бойжеткенді жас келіншектен айыруға 

болатын еді. Сонда біздің ата-бабаларымыз,соның ішінде әйелзаты қалай киінген? Мұндайда 

тарихи деректер, саяхатшыларжазбалары, көне сызба-суреттер сыр шертеді. 

Қазақтың ұлттық киімдерінде оның этникалық тарихы мен экономикалық,әлеуметтік 

және табиғи ортаның ерекшеліктерінен туындайтын көне дәстүрлерісақталған. Олар пайдалану, 

қолдану ерекшеліктеріне байланысты күнделікті жәнесәндік киімдерге, жыл мезгілдеріне 

қатысты қыстық, маусымдық және жаздықкиімдер болып бөлінеді.  Қазақтың ұлттық киімдерін 

жас пен жыныс ерекшелігінеқарай: сәби, бала кездегі киімдер,жігіт, қыз боз бала дәуірінің 

киімдері, орта жас,сар кідір кезеңдегі киімдері дегенсияқты түрлерге жіктеуге болатындай. 

Сондай-аққандай кәсіби салаға қатыстылығына қарай-жұмыс киімдері, бір киер сәндіккиімдер, 

үй киімдері, іш киімдер, сырт киімдер, аңшы, малшы басшы, жауынгеркиімдері деп те бөлінеді. 

Жыл мезгіліндегі тұтынысына қарай жаздық, қыстық, күз-жазғытұрымғы (демисезондық) киім 

деп ажыратылады 

Тақияныңда түрлері көп: зерлі, үкілі, оқалы, сырма, шошақ төбе, тікше,қатипа т.б 

түрге бөлінеді. Етегі аласа төрт сай болып келетін, кестелі шошақтақиялар онтүстікте кездеседі. 

Тегеріш тақиялар орта жүзде көбірек кездеседі. Алжалпақ төбелі, биік, тостаған сияқты қаптама 

тақия кіші жүзге тән.  

Қалпақ киізден немесе қалың матадан тігілген, биік төбелі ерлер бас киімі. Оныкүз бен 

көктемде, салқын таулы өңірлерде жаз айларында тәңертенгі және кешкімезгілдерде киеді 

Төбесі шошақ биіктеу, етегі кең келген бұл бас киім күннің сәулесін, суөткізбейді, желге 

қақтырмайды, жауын шашында пана, сәнді де сәулеттікиім. Оны ақкиізден немесе қалың 

матадан тігеді.Қойдың ақ жүнінен, ақ қозыныңкүзен жүнінен, төбесіне ешкінің ақ түбітін қосып 

басқан шымыр ақ жұқа киіздентігеді. Ол негізі екі бөліктен құралады. Олар қалпақтың төбесіне 

және  етегі кейде(қайырмасы) деп аталады. 

Тымақ биік төбелі, маңдайы, екі құлағы бар, желке, жотаны жауып тұратын 

артқыетектен тұратын,аңның, малдың терісінен тігілген қысқы бас киім. Суықтан,бораннан, 

қорғайтындай мол пішіледі. Сыртын берік және қымбат маталармен тыстайды. Оның іші тері, 

сырты шағи, пүліш, барқыт,дүрия, т.б матамен тысталады. Тымақтың құлағы мен етегінің 

төбемен жалғасқан жері милық депатайды. Екі құлақтың  сырт жағынан бастыра матадан 

жалпақекі бау тағылады. Етегі төбеге қайырып қою үшін тымақтың артқы жағына тобылғыдан 

немесе аршасияқты берік ағаштан тиек жасап қадайды. Оны құрысқақ дейді. 

Қайырма тымақ түлке немесе қозы терісінен тігіледі, оны мандай төбесіне қарайүлкен 

қайырмалы келіп, жұрындары жалпақ болады.  

Дөңгелек төбел тымақ –төбесі иықсыз, милықты, жатаған келеді. 

Шошақ төбе тымақ төбесі иықсыз, үшкірлене биік етіп сырылады. Түлкі 

терісі,пұшпағы және қозының елтірісінен тігілген үш құлақ тымақтардың маңдай екіқұлағы, 
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артқы құлағы, төрт төбеден құралады. Оны қай жастың адамы да кие беругеболады. Жібек 

түрлерімен тысталады, тысы иесінің жас ерекшелігіне сай таңдалыпалынады.  

Жекей тымақ жазбен күзде киетін, әрі сәнді жеңіл етіп тігілетін елтірі тымақтыңтүрі. 

«Жекей» сәнді деген мағананы білдіреді. Оның сыртын дүрия, шағи сияқты бағалы маталармен 

тыстап, кейде оның артқы етегін көтере түсіріп, идеалдыңғы біржақ құлағын шекеге түсіріп 

киеді. 

Құлақшын ерлердің бас киімі. Бұлғын, құндыз жанат,түлкі, қарсақ, суыр, т.б аңтерілері 

мен бұзау, құлын,қозы лақтың бұйра терісі (елтірі) сияқты үйжануарларының терілерінен 

тігіледі.  
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Мақалада  "Қазақстандағы білім беру жүйесін жаңғырту үш басты бағыт бойынша 

мақсатқа сай: білім беру мекемелерін оңтайландыру, оқу-тəрбие процесін жаңғырту, білім 

беру қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру" жайлы айтылған. 

Кілт сөздер:  Реформа. Стратегия. Тенденция. Жаңғырту 

 

В статье говорится: "О модернизации системы образования в Казахстане 

целесообразно по трем основным направлениям: оптимизация образовательных учреждений; 

модернизация учебно-воспитательного процесса; повышение эффективности и доступности 

образовательных услуг". 

Ключевые слова:  Реформа. Стратегия. Тенденции. Модернизация 

 

The article States: "modernization of the education system in Kazakhstan is advisable in three 

main areas: optimization of educational institutions, modernization of the educational process, 

improving the efficiency and accessibility of educational services."      

Key words:  Reform. Strategy. Trends. Modernization 

           

Тиімді білім беру жүйесі ел экономикасының және қазақстандық қоғамның тұрақты 

өсуін қамтамасыз етудің негізгі факторларының бірі болып табылады. Біздің мемлекетіміздің 

білім беру жүйесінде жүргізіліп жатқан реформалардың мақсаты – жаһандануды ескере 
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отырып, нарықтық экономика жағдайында оның сапалы өзгеруін қамтамасыз ету. Білім беруді 

реформалау осы салада жинақталған оң әлеуетті сақтау негізінде осы процесті тереңдету мен 

дамыту үшін жаңа құқықтық, ғылыми-әдістемелік, қаржы-материалдық жағдайлар жасауды 

және барабар кадрлық қамтамасыз етуді талап етеді. Қоғамда серпінді әлеуметтік-

экономикалық өзгерістер жағдайында білім берудің сапалы реформасын білім беру саласында 

қалыптасқан нақты жағдайды, өсіп келе жатқан үрдістер мен қолданыстағы қатынастарды, 

сондай-ақ қоғам мен мемлекеттің болашақ дамуының ықтимал жолдарын ескеретін егжей-

тегжейлі пысықталған стратегия болған кезде ғана жүргізуге болады. Мұндай стратегия тез 

өзгеретін нақты жағдайларға тұрақты бейімделетін икемді тактикалық іс-қимыл бағдарламасын 

әзірлеу үшін негіз болуға тиіс. 

 Ел басымыздың  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты халқымыз үшін 

стратегиялық мәні зор бағдарламалық еңбегінде бірқатар маңызды міндеттерге, қазақ елінің 

болашағын кемелдендіруге қатысты өзекті мәселелерге көңіл бөлінген. Мұнда ол басты 

мақсатымыз – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін санамыз ісімізден озып 

жүруі, яғни ой-сана күнделікті өмір талабына сай рухани тұрғыда жаңғырып отыруы қажет 

екенін, бұл еліміздегі саяси және экономикалық жаңаруларды толықтырып қана қоймай, 

солардың өзегіне айналуы керектігін ерекше ескертті [1].  Бұрынғы КСРО білім беру жүйесінен 

мұраға қалған баға жетпес ақыл-ой капиталы оның дамуы үшін барлық жаңа және неғұрлым 

өркениетті жағдайларды дамыту және жасау қажет. Қазақстан Республикасының Президенті 

Ұлттық интеллект ядросын құру міндетін қойды: халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті 

білімді адамдар. Бұл бірнеше себептерге байланысты: біріншіден, білім беру жүйесі-бұл 

қоғамның барлық мүшелерінің мүдделерін қозғайтын экономиканың аз ғана салаларының бірі, 

екіншіден, білім беру жүйесінің елдің қоғамдық даму деңгейі мен қоғам өмірінің негізгі өлшемі 

ретінде адами капиталды дамытудағы маңызы артады,үшіншіден, білім беру жүйесі 

мемлекеттің экономикалық дамуы мен ұлттық қауіпсіздігі өсуінің маңызды факторы болып 

табылады 

 Рухани өрлеу, рухани жаңғыру – мемлекет дамуының басты тұғыры. Әр халық, әр 

мемлекет ғасырлар бедерінде рухани жаңғырып, түрленіп отырады. Ал рухани жаңғыру мен 

жаңаруда білім берудің рөлі зор. Біз өзіміздің ұлттық ерекшеліктерімізді сақтай, ескере отырып, 

әлемде болып жатқан жаңалықтарды қабылдай білуіміз керек. Еліміздің  дамуы білімді 

адамдардың жаңаша қызмет атқаруын қажет етеді, ал жаңашыл адамдарды, болашақ ұрпаққа 

білім мен тәрбие беруді жүзеге асыратын мамандар дайындайтын  білім беру ұйымдары Елбасы 

көздеген талаптарға лайықты болуы тиіс. Ең бастысы, білім беруге қойылып отырған жаңа 

талаптарды орындауда көптеген жұмыстар жүргізіліп, жастардың үш тілде білім алуына, жаңа 

технологияларды білім беру жүйесіне енгізуде өңірімізде келелі жұмыстар атқарылуда.  

80-ші жылдардың ортасында көптеген дамыған елдер білім берудің жаңа түріне көшу 

туралы қорытындыға келді. Ол білімнің санына ғана емес функционалдық сауаттылығына 

негізделуі тиіс болды. Яғни, адамның қаншалықты білімділігі емес, қаншалықты біліп, істей 

алатындығы және алған білімін қалай қолдана алатындығы маңыздылыққа айналып отыр. 1988 

жылдан бастап ЭЫДҰ елдерінің бірінен соң бірі мектептерде жаңартылған білім беруге көше 

бастады. Бұл процесс 90-шы жылдардың ортасына қарай аяқталды. 1997 жылы елдер 

жаңартылған мазмұнды өлшеудің бірыңғай стандарты туралы шешім қабылдады, ол - PISA деп 

аталды. Осылайша Қазақстан да биылғы жылғы 1 қыркүйектен бастап барлық мектептерде 1-

сыныптан оны енгізе бастайды. Енгізуге толық төрт жыл беріледі. 

Ұлт жоспарын орындауда әр саланың өзіндік үлесі болса, ұстаздар қауымы қосатын үлес –жас 

ұрпақты жаңа қоғам мүшесі етіп білім мен тәрбие беруді жаңаша құру.Осы күнге дейін білім 

беру жүйесіне көптеген өзгерістер енгізіліп отыр. Жаңартылған білім беру ісі қолға алынып 

көптеген ЖОО- да, мектептерде көрініс таба бастады. Білім беру мазмұнын жаңарту бойынша 

бұл жұмыстар «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 76-қадамын және Қазақстан Республи-

касында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру шеңберінде көзделген. Ол үшін қолданыстағы Білім стандартына, 

оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізіліп, жаңа оқулықтар, кадрлар дайындалып жатыр. 
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Жаңартылған мазмұнға көшу 2016-2017 оқу жылынан басталды. Өсіп келе жатқан балалардың 

алған ақпаратты жүйелей алуы үшін функционалдық сауаттылықты дамыту бағытында 

мектептегі оқу бағдарламалары өзгертілді. Мұндай оқу жүйесі дамыған елдердің басым 

көпшілігінде қолданылады. Жаңартылған білім мазмұнын енгізу елімізде Назарбаев зияткерлік 

мектептерінен бастау алды. Мысалға, Назарбаев зияткерлік мектептері мен Ы.Алтынсарин 

атындағы Ұлттық білім академиясы үстаздары бірлесіп, оқу бағдарламасын даярлаған. ТМД 

мемлекеттері мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің тәжірибесі 

негізге алынып, халықаралық стандарттар ескерілген. Осылайша қазақстандық жаңа жүйе 

қалыптастырылды. Сонымен қатар оқу орындарында жоба сатылап енгізілетін болады. 2016 

жылдан бастап 1, 2, 5 және 7 сынып жаңартылған мазмұнға көшті. Ал, 2018 жылғы 

қыркүйектен бастап 3, 6 және 8 сыныптарға енгізіледі. Одан кейін 2019 жылдың қыркүйек 

айынан бастап 4, 9, 10 сынып, 2020 жылы 11 сынып сабақтарын басқаша өтетін болады. Оқушы 

білімінің бағалануы да өзгереді- Ұзақ жылдар бойы оқушылардың білім деңгейі 2, 3, 4, 5 деген 

бағамен өлшеніп келді. Тоқсандық, жылдық бағалар қойылатын еді.  Енді критериалды бағалау 

жүйесіне сай қалыптастырушы және жиынтық баға арқылы оқушының білімі бағаланады. 

Бағалау жүйесінің елу пайызы осы әдіс бойынша жүзеге асады. Содан кейін тоқсан аяқталар 

кезде оқушылардан әдеттегідей бақылау жұмысы алынады.Мұндағы баға – оқушының оқу 

бағдарламасын қаншалықты қабылдағанының дәлелі. Сондықтан, әр сабаққа қойылған мұғалім 

пікірі мен жиынтық бақылаудың қосындысынан тоқсан қорытылады. Осындай бағалау тәсілі I, 

II тоқсаннан бері қолданыста. Ғаламтор қолжетімді мектептер электронды күнделікке 

көшірілуде. Кең жолақты интернет, қажетінше компьютерлер, локалды жүйе бар болса, мектеп 

электронды құжат айналымына көшетін болады. Білім саласын қағазбастылықтан арылту үшін 

құжаттар электронды форматта толтырылады.Мұғалім бұрынғыдай күнделіктің көшірмесін 

жасай алмайды. Ал, оқушы күнделігімді жоғалттым деп сылтау айта алмайды.Тіркелген баға 

қайтадан өшірілмейді. Ұстаз қағаз журналын электронды журналмен қатар жүгізуге міндетті 

емес. Мұны мектеп әкімшілігі талап етпеуі керек. Сонымен қатар ұялы телефондарға қосымша 

орналастырылып, бағалау жүйесі енеді. Ата-ана енгізілген қосымшаға тіркелу арқылы мектепке 

бармай-ақ баласының оқу үлгерімін, сабаққа қатысуын қадағалай алады. 2018 жылдың 18 

қаңтар күні 2018-2019 оқу жылына дайындық туралы баспасөз мәслихатына қатысқан 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев бірқатар мәлімдемелер 

жасады. Ол: – Нөлінші сыныптан бастау мәселесі мұғалімдермен талқыланып жатыр. 

Оқулықтар дайындалып болған соң, сараптамаға ұсынылатын болады. Біздің ойымызша, 

нөлінші сыныпты бірден латын әліпбиінен бастап кету керек. Себебі, 400 мыңға жуық балаға 

оқулықтарды кирилл әрпімен басып шығарып, бірер жылдың ішінде оны тағы латынға көшіріп 

басу мүмкін емес, ол көп қаржыны қажет етеді, – деген болатын[2]. 

– Төрт топ Премьер-министрдің төрағалығымен өтетін ұлттық комиссияға қарайды. 

Оларға жұмыстарымызды көрсетіп, ұсыныстарымызды айтып отырамыз.  Комиссия бірнеше ай 

жұмыс істеп, бес айдың ішінде соңғы нақты шешімін шығарады. Сөйтіп жаздың басында 

латынға көше бастаймыз. Уақыт тығыз болғандықтан, дайындалған жаңа оқулықтар 

сараптамадан өтпесе, біз нөлінші сыныпты латын әліпбиінде оқытуды келер жылы пилоттық 

жоба ретінде бастаймыз. Мұндай жағдайда толықтай 2020 жылы енгізілетін болады, – деді 

министр. Бұл – жаңа Әліпби туралы заң бекітіле салысымен кірісетін іс. Бүгінге дейін әрбір 

мектепте төрт жыл сайын кітап жаңартылатын. Ендігі кезекте оқулықтар Білім стандарттарына, 

оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізілген жағдайда, оқушы санына байланысты сатылып 

алынатын болады. Бүгінгі таңда келесі оқу жылына дайындық барысында 3,6,8 сыныптарға 

арналған оқулықтар дайындалып жатыр. Оқулық макеттері республикалық "Оқулық" 

орталығының арнайы сайтында қоғамдық бағалауға жүктелген. Кітаптың сапасын кез-келген 

адам көріп, өз пікірін білдіре алады. Оқулықтарды әзірлеу, сараптамадан, апробациядан өткізу 

жұмыстарына да оқулық сапасын жақсартуға байланысты бірқатар өзгерістер енгізілді. 

Кітаптың сапасын сіз де көріп, пікіріңізді білдіре аласыз. Қателіктерді алдын алуға септігіңіз 

тиіп қалар, бәлкім. Сайт сілтемесін, мақаланың соңына қарай көре аласыздар. Министр 

BilimLand жүйесін барлық мектептерде қолданылуын қадағалайтын болды. ҚР Білім және 
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ғылым министрі Ерлан Сағадиев цифрлық технологияларды меңгере алмай жатқан мектептерді 

анықтауды тапсырды. Бұл мәселеге директорлар тікелей жауап беретінін айтты. Бізде 

BilimLand жүйесіне барлық мектептер қосылған. Әр қала бойынша қолымда статистика бар деп 

айта аламын. Мәселен, Павлодар қаласындағы 35-ші мектеп қыркүйек айының алғашқы 

күндері-ақ 14 мың лекцияны жүктеп алған. Ал 5-ші мектеп лекцияны 283 рет қана жүктеген.  

Бүгінде ғылым ағылшын тілінде сөйлеп тұр. 2019 жылдың қыркүйегіне дейін 10-11 сынып 

оқушылары физика, химия, биология, информатика пәндерін ағылшын тілінде оқытылады деп 

күтілуде. Бүгінде бұл сұрақ педагогикалық қауымдастықта, қоғамда қызу талқыланып жатыр. 

Содан кейін нақты шешімі белгілі болады. Тілді меңгеру деңгейін көтеру үшін мұғалімдер: 

"Назарбаев Университеті", "Назарбаев зияткерлік мектептері", "Ustaz professional development 

centre" оқу орталығы және "Өрлеу" базасы сияқты бірнеше оқу орталықтарында бір емес, 

бірнеше рет дәріс алды. Белгілі нәтижеге қол жеткізген соң, діттеген мақсатты жүзеге асыруға 

кіріседі[3]. Министрлік білім беруді үш тілде біртіндеп көшіруге дайындықты қамтамасыз ету 

мақсатында: 

– жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқытуды енгізуге арналған пилоттық 

мектептер жобасын іске асыру; 

– үш тілде оқыту үшін педагогикалық колледждер және жоғары оқу орындарында 

педагогикалық кадрларды даярлау; 

– үш тілде оқытатын мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесі; 

– ағылшын тіліндегі жаратылыстану циклінің пәндері бойынша оқулықтар мен ОӘК-ті 

апробациялау; 

– үш тілде оқыту үшін қажетті педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету мәселелері 

бойынша жұмыс жүргізу. 

Қазақша түсіндіргеннің өзінде қиналып қалатындықтан, оқушы ол қиын пәндерді 

ағылшын тілінде қалай қабылдайды екен деген үрейдің бары сөзсіз. Бірақ, осы төрт пәнді 

таңдаған болашақ түлектер ағылшын тілін еркін меңгеруі керек. Сол кезде ғана білікті 

мамандардың шоғыры қалыптаса бастайды. Мысалы, сұранысқа сай құрылғыны ойлап табу 

үшін ағылшын тілін жетік білмесе болмайды. Себебі, оның ішкі құрылысы ағылшын тіліндегі 

бағдарламалар арқылы басқарылады. Қазіргі таңда әлемде адамдардың басым бөлігі (2016  ж.  

1,5 миллиард) ағылшын тілінде сөйлеседі. Жаңа ғылыми әлемде интернет желісінің 

жартысынан астамына (55,7%) ағылшын тілінде қол жеткізуге болады. Ғалымдардың пікірінше, 

медициналық білімнің 30% әр бес жыл сайын жаңартылып отырады. Ондай ақпараттың 

ағынына ешқандай ел ілесе алмайды. Мұндай жаңа ақпаратты аударуды ешқандай елдің 

бюджеті көтере алмайды. Дәл осылай ақпараттық технологиялар био және нанотехнологияда, 

самолет құрастыру, робототехника және т.б. салаларда дамып жатыр. Міне осындай көптеген 

өзгерістер енгізілп жатыр.  

"Қазақстандағы білім беру жүйесін жаңғырту үш басты бағыт бойынша мақсатқа сай: 

білім беру мекемелерін оңтайландыру; оқу-тәрбие процесін жаңғырту; білім беру қызметтерінің 

тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру", – делінген Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың "Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ 

Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам" атты мақаласында. Президенттің айтуынша, 

оңтайландыру аясында үздіксіз білім беру жүйесін нығайту қажет. Мектепке дейінгі, бастауыш, 

орта, кәсіби, жоғары және жоғары оқу орны сияқты "жас" білім берудің барлық түрлерінің 

логикалық байланысын қалпына келтіру маңызды. Сонымен қатар, Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев жеке және мемлекеттік білім беру мекемелері ұсынатын білім беру қызметтері 

ретінде айтарлықтай алшақтықтарға жол бермеуге болмайтынын атап өтті. Білім беру жүйесі 

жалпыұлттық болып қалуы тиіс. 

Біріншіден, орта білім беру жүйесінде директор корпусының сапасын арттыру бойынша 

шаралар қабылдау қажет. Екіншіден, жеке меншік мектептерде, колледждер мен жоғары оқу 

орындарында, халықаралық стандарттарды қоса алғанда, мемлекеттік білім беру 

стандарттарының сақталуын бақылауды жолға қою керек. Үшіншіден, жоғары оқу орындарын 

оңтайландыру процесін жүргізу маңызды. Сонымен қатар, елбасының айтуынша, Үкімет еңбек 
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және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп қазақстандық еңбек нарығының бес 

жылдық жалпыұлттық болжамын әзірлеу және жариялау тәжірибесін енгізу қажет. Мұндай 

құжат мамандық таңдауда қазақстандық мектеп түлектері үшін жолсілтеме болмақ. 

Төртіншіден, дуалды кәсіби білім беруді дамыту маңызды. Президент жаппай мамандықтар 

кадрларының тапшылығын жеңуге мүмкіндік беретін қолданбалы біліктіліктердің қазіргі 

заманғы орталықтары қажет, деп тапсырды[5].  

Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік даму 

бағдарламасы білім берудің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың, экономиканың тұрақты өсуі 

үшін сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету жолымен адами капиталды дамытудың жаңа 

кезеңі болып табылады. 

Білім беруді жаңғырту қазіргі уақытта қазақстандық білім беру саясатының жетекші идеясы 

мен орталық міндеті болып табылады. Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақ КСР-iнiң 

еңбек сiңірген ғылым қайраткерi, әдебиеттанушы,  Әлкей Марғұлан Хақанұлының айтып 

кеткеніндей : «Дүние тану, білімге талпыну әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған 

түбегейлі ісінің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір адам білімге, еңбекке үңіле 

қарамаса, тек аңша қарын тойдырып, ұйқымен уақыт өткізсе, ешбір ілгері басу – өрлеу де болмас 

еді».  Алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің жүрегіне жол 

тауып, әрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, егемен елдің ұл-қыздары білімді де білікті болып 

шықпақ [6]. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. Қазақстан 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында жаңа тарихи кезеңге тән қатерлер мен тәуекелдерге жан-жақты баға бере отырып, 

рухани жаңғыру арқылы болашаққа деген өзінің терең көзқарасын білдірді. 
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ЗАМАНАУИ-ӨРКЕНИЕТТІК ҚОҒАМДАҒЫ ҚАЗАҚ ОЙШЫЛДАРЫНЫҢ  ҰЛТТЫҚ-

РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ КЕЙБІР ОЙ-БАҒДАРЛАРЫ 
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І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Мақалада заманауи-өркениеттің қоғамның дамуы рухани құндылықтардың өзгеруімен 

жəне жеке тұрмыспен, санамен, əлеуметтік-экономикалық динамизммен, ұлттық-рухани 

өмір саласындағы уақыт факторының бірінші кезектегі енуімен байланысты. 

Кілт сөздер: Ұлттық өркениет, қазақ қоғамы, ұлттық-рухани құндылық, қазақ 

ойшылдары 

 

В статье рассматиривается  развития цивилизации общественным и индивидуальным 

бытием, сознанием, социально-экономическим динамизмом, первоочередным проникновением 

фактора времени в области национально-духовной жизни. 

Ключевые слова: национальная цивилизация, казахское общество, национально-

духовная ценность, казахские просветители 

 

Annotation. The article considers the development of civilization by social and individual 

existence, consciousness, socio-economic dynamism, the primary penetration of the time factor in the 

field of national and spiritual life. 

Key words: national civilization, Kazakh society, national and spiritual value, Kazakh 

educators 

 

Адамзат өркениетінің тарихы мен мәдениеті қиын да күрделі жолды басынан өткеріп 

келе жатыр, осы жолда қаншама жаңалықтар ашылды, оның есесіне қаншама құндылықтар 

жойылды. Ұлттық экономиканың даму өзгерістерінің шапшаң көбеюі, қоғамдық және жеке 

болмыс, сана, әлеуметтік-экономикалық динамизм, саяси-рухани өмір сферасындағы уақыт 

факторының басып кіруімен сипатталады.  

Қазіргі қоғамдық дамуда «рухани құндылық» ұғымы өркениет теориясы, қоғамдық сана, 

өркениеттік бағдар, ұлттық өркениет, рухани даму жолы және т.б. ұғымдардың көптеп зерттелуі 

заманауи ой өрісінің кеңеюін және адамзаттық сананың даму деңгейін көрсетеді. Елімізде болып 

жатқан қоғамдық-мәдени, экономикалық өзгерістер мен әлеуметтік проблемалардың оңтайлы 

тұсынан шешілуі топтық, ұжымдық саналарды билейтін жекелеген тұлғалардың білімділігі мен 

біліктілігі, іскерлігі мен шеберлігі, саналығы мен қабілеттілігі, ең бастысы мәдени деңгейінің 

жоғарылығын  талап етеді. Талапқа сай тұлға тек өркениеттік жолды таңдауы тиіс. Себебі, әлем 

көші өркениеттік жолда. Елбасы міндеттеген өркениетті елдер қатарына қосылу үшін, өткенімізді 

саралап, келерімізді сабақтау қазіргі күн талабындағы мәселе.  

Қазақ қоғамынан ғана азиялық және еуропалық мәдениет пен өркениеттің ұшқындары 

табылады. Ұлттық менталитет тұрғысынан қарастырсақ қазаққа тән қонақжайлылық бөтен ел 

өкілдерінің қазақ арасында тұрып кетуіне қолайлы болды. Діни наным-сенім жағынан, 

қазақтардың тез қабылдағыш немесе тез сенгіштігі (нанғыштығы) сырт елдер үшін жақсы, 

тиімді қасиет болды. Азиялық және орыстар арқылы еуропалық өндіріс әдістерін үйлестіре 

отырып жүргізілген шаруашылықта өзіндік ерекшелік, өзіндік әдіс лебі сезіліп тұрды. Бұл 

ерекшелікте жоғарыда аталған қасиеттердің барлығы жинақталып, бейне бір "далалық" қасиет 

жасалғандай. Алайда шаруашылықтың консервативтік типі мен оған сай болған қоғамдық 

қатынастардың салдарынан қоғамдық-мәдени прогрестің қарқыны біршама баяу болғандығын 

мойындауымыз керек. 
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ХV ғасырға дейін жалғыз сауда магистралі ретінде қызмет еткен Ұлы Жібек Жолы 

әлемдік өркениеттердің қомақты жетістігі ретінде дәріптеледі. Қазіргі кезеңде Ұлы Жібек 

жолының ізін жалғастырған жаңа еуразиялық континенталдық көпір Қытайдың шығыс 

порттарын Орталық Азия мемлекеттері арқылы Батыс Еуропа порттарымен байланыстыратын 

трансконтиненталдық теміржол магистралы жүзеге асты. Дружба және Алашанькоу 

станциялары арасында 1990 жылдың қыркүйегінде іске асырылған түйісу Қытай және басқа да 

Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің Қазақстан арқылы Еуропа елдеріне шығуға мүмкіндік берді. 

Жалпы қазақ даласында қоғамдық ғылымдар таратылуының бой алуы ежелде Шығыстың Араб, 

Иран, Қытай ойшылдарының көзқарастарынан байқалса, кейінірек ресейлік ықпалдың 

күшеюімен бірге Еуропалық ойлар жалғасты. І Петр Қазақстанды Азияға шығар қақпаның кілті 

десе, хакім Абай Ресейді Еуропаға көзқарасты кеңейтер үлкен терезе деп үлкен мәдени 

сұхбаттастық көпірін мегзеді.  [1] 

Батыстық өркениетшілердің еңбектері қазақ ойшылдарының арасында да кеңінен қолдау 

тапты. Олар өркениет теориясын өз бетінше зерделеп, өркениет ошақтарының дамуына өзіндік 

ерекше түсінік беруге тырысты. Қазақ ғалымы А. Байтұрсынов өркениетті жіктеудегі басты 

мәселе географиялық факторлар, яғни климат, жердің топырағы, суы, кені, жан-жануары, 

демографиясы деп түсінген. Қазақ ғалымы өркениет дамуының алғышарттарын былайша 

сипаттайды: «Шаруашылық өзгерісі, шаруашылықтың бір түрінен екінші түріне түскенше талай 

ғасырлар өткен. Мұны Еуропа тілінде эволюция деп атайды. Дүние ісі секіріп алға баспайды, 

эволюция жолымен жылжып, жылысып өзгереді». [2] Мұнда А. Байтұрсынов өркениеттің 

эволюциялық жолына талдау жасаған.  

Өркениетшіл үлгіні ұстанып, ұлттық-мәдени құндылықтарды зерделеген тағы бір қазақ 

ғалымы, ағартушысы Ы. Алтынсарин. Нағыз педагог атына лайық Ыбырай қазақ халқы үшін 

өркениеттік үлгі ұсынды, ол білім мен ғылымға негізделген даму жолы еді. Ол орыс-қазақ 

мектептері, екі сыныптық мектептер мен қол өнер училищелерін ашып, көшпелі халыққа білім 

беріп, орыс халқының көш алды ғылымы мен мәдениетін үйретуге тырысты. Ыбырай 

өркениетке барар бірден-бір жол халық арасында білім мен ғылымды, мәдениетті жетілдіру 

және жетістікке жету тек ғана сұхбат, қатынас арқылы жүзеге асады, сондықтанда озық ойлы 

халықтардан мәдениетті үйрену, жақсы әдептерге еліктеу керек деп есептеді [3]. 

Өркениеттік бағдарды ұстанушылар қатарында қазақтың тағы бір озық ойлы ұлы, 

тұңғыш қазақ зерттеушісі, ғалым Ш. Уәлиханов бар. Шоқан географ, этнограф ретінде қазақ 

халқының өнеркәсібі, ауылшаруашылығы, сауда қатынастары, діни сенімдері, асыл 

мұрағаттары жайлы зерттеулер жүргізді, ғылыми еңбектер жазды. Ш. Уәлиханов 

алғашқылардың бірі ретінде мемлекеттік сауда саясатына көңіл аударып, оның тиімді де тиімсіз 

тұстарын ғылыми түрде дәлелдеген. Бірақ, сол кездегі қазақ халқының жалғыз тіршілік ету көзі 

мал бағу еді [4]. Шоқан осы мәселеге аса ден қойып, жайылымды көшпелі мал 

шаруашылығының жағдайын талдап, «мал шаруашылығы – халық байлығы» деген қанатты сөз 

қалдырды. Қазақтар малды тек өнім ретінде ғана емес, өндіріс құралдары ретінде де 

пайдаланған. Мәселен малдың жүнінен киіз басып, үй жабдықтарын жасаса, терісін илеп ыдыс-

аяқтар, жүнін түтіп, иіру арқылы киімдер тіккен, малдың сүйектерінен сабын жасаған. Демек, 

малды өте жақсы меңгерген, өндіріс күшіне айналдыра білген [5].  Мұндай тәжірибе қазақ 

халқының георгафиялық және экологиялық ілім-білімдерінің табиғи түрде дамығандығын, дала 

өркениетін меңгергендігін байқатады.  

Өркениеттік қадам ары қарайғы ақша тарихының толық қалыптасып, кооперациялардың, 

зауыт-фабрикалардың ашылуымен жалғасын тапты. Кооперацияны М. Дулатов қолдап, 

халыққа бірігіп жұмыс істеудің тиімді екенін баса айтса, М. Сералин өз еңбектерінде қазақ 

халқының отырықшылыққа, егіншілікке және интенсивті мал шаруашылығына көшуі сияқты 

келелі мәселелерді көтеріп, бұл мәселелердің объективті қажеттіліктерін дәлелдеп берген [6].   

Жоғарыда аталған қазақ ойшылдарының өркениеттік үлгісін ұстана отырып,ұлттық-рухани 

ой-бағдарларын оны ары қарай қарқынды дамытқан, Петербург, Мәскеу, Варшава, Қазан 

университеттерінен жоғары білім алған Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, Мұстафа Шоқай, Ж. 

Аймауытов, Б. Сыртанов, Б. Қаратаев, М. Тынышбаев, С. Жантөрин, С. Асфендияров және т.б. ұлт 
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зиялылары, халық жанашырлары болды. Аты аталған алаш азаматтарының ойы бір жерде тоғысып, 

қазақ халының өркениетті халық болып ары қарай қалыптасуына өз ықпалын тигізді. Олар қазақ 

халқының ұлттық ерекшеліктерін сақтай отырып, Еуропа мәдениетіне, өркениетіне жетуді мақсат 

етті. Қазақ ойшылдарының қазіргі кезеңге дейін құнын жоғалтпаған шығармалары елімізді 

экономикалық және рухани тәуелділіктен азат етуге, өркениетке жетуге нұсқады.  
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АУТИЗМ БАЛАЛАРДЫ  ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бекишева У.Ж., Ержанова Г.Ж. 
 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

В данной статье рассматриваются особенности использования новых технологий в 

социализации детей с синдромом аутизма, особенности работы с детьми и рабочие программы, 

направленные на их нормальную интеграцию. В то же время проводится анализ применяемых 

поведенческих подходов. На сегоднящний день эти технологий широко используються за границей и 

имеют хороший результат.  Доказательством тому являются, например, знаменитые звезды с 

этим синдромом ; Авраам Линкольн, Билл Гейтс, Вуди Аллен и другие. 

Ключевые слова: растройство аутистического спектара, синдром, социализация, 

программа,методика. 

 

Мақала да аутизм синдромы бар балаларды  əлеуметтендіруде жаңа технологияларды 

қолданудың ерекшеліктері, бұл балалармен жұмыс жүргізу ерекшеліктері, оларды қалыпты ортаға 

қосуға бағытталған жұмыс бағдарламалары қарастырылады. Сонымен қатар, мінез-құлықты 

қолданбалы əдістемелеріне талдау жасалынады. Бүгінгі таңда бұл технологиялар шет  елдерде 

кенінен қолданып ,жақсы нəтижелерге жетуде.Оған дəлел осы синдромен əйгілі əлем 

жұлдыздары,мысалы; Авраам Линкольн,Билл Гейтс, Вуди Аллен т.б 

Кілт сөздер: ерте балалық аутизм, синдром, əлеуметтендіру, бағдарлама, мінез-құлықты 

қолданбалы талдау ,əдіс. 

 

This article discusses the features of the use of new technologies in the socialization of children with 

autism syndrome, features of working with children and work programs aimed at their normal integration. At 

the same time, an analysis of the behavioral approaches used is being carried out. Today, these technologies 

are widely used abroad and have a good result.Proof of this are, for example, famous stars with this 

syndrome; Abraham Lincoln, Bill Gates, Woody Allen and others. 

 Key words:  technology, autism spectrum disorder, socialization, program, methodology. 

 



 

54 

Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

Жас ұрпақ тәрбиесі – адамзаттың мәңгілік тақырыбы. Ұлттың бүгіні де, болашағы да тәрбиелі 

ұрпаққа байланысты. Қазір біз ғасырлар тоғысында өмір сүріп отырмыз. Егемен еліміздің келешегі 

үшін дені сау, рухы күшті жеке адамды қатарға қосу – жалпыға  ортақ міндет. «Жас бала – ұрығын 

жарып, жаңа көктеп келе жатқан жас шыбық, ал ұстаз – жаңа күтуші», — деп орыс әдебиетінің 

сыншысы В. Белинский айтқандай, ұстаздар қауымның жас ұрпақ үшін тәрбие мен білім беру үлкен 

рөл атқарады. 

Баланың тәрбиесі – баршаның ісі. Отбасының да, балабақшаның да, мектептің де мақсаттары 

біреу, ол – заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеу. Бұл тіркестерді біз он екі мүшесі бүтін, дені сау, 

салауатты да салихалы ұрпақ тәрбиесіне келгенде алға тартамыз. Бірақ бүгін біз сөз ететін тақырып 

бұл балалардан мүлдем ерекше. Ол аутизм синдромы бар балалар, яғни ХХІ ғасырдың індетіне 

айналған аутизм туралы және ол балалармен жұмыс жасаудың ерекшеліктері туралы болмақ. 

Cоңғы он бір жылда Қазақстанда аутизмге шалдыққан балалардың саны 20 есеге көбейген. 

Қазақстан Республикасы ұлттық-практикалық түзету орталығының мәліметінше, егер 2003 жылы 

елімізде аутизм ауруы анықталған 77 бала тіркелсе, 2018 жылы аутизмге шалдыққан балалардың 

саны 1 456 баланы құраған. Ал, Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрінің айтуынша, 

Қазақстанда жыл сайын аутизм синдромы бар деген күдікпен 100-ге жуық бала тексеруден өтеді 

екен. [1]  

Аутизмнің таралуы туралы статистикалық мәліметтер әр-түрлі және нақты емес, себебі: 

1. Диагностикалық критерийлердің анық болмауы; 

2. Синдромның баланың жас ерекшлігіне байланысты бағалаудағы әр түрлі пікірлердің болуы; 

3. ЕБА пайда болу себептері, механизмі, ерекшеліктері туралы әр түрлі теориялардың болуы.  

1809 жылы Дж. Хаслем аутизмі бар баланы алғаш сипаттаған. 1867 жылы Г.Медсли ауыр 

психикалық және дамуындағы бұзылулары бар балаларға назар аударады. 1920-30 жылдары ұқсас 

бақылаулармен Т.П.Симпсон мен Г.Е.Сухарева айналысты. 1943 жылы Л.Каннермен жалғыздық пен 

адекватты мінездерге бейімделе алмайтын, тілінің дамуында тежелуі мен тілінің мүлде жоқтығымен, 

эхолалиямен және сөздерді дұрыс қолдана алмаумен, сөздер мен шулардың монотонды қайталануы 

мен өте жақсы механикалық есте сақтаудың болуымен сипатталатын инфантильді аутизмі бар 

балаларды көрсетті. Aутизм –тeрминін 1912 жылы Э. Блейлер aдaмның ішкі эмоциялық 

кажеттіліктерімен реттелетін және шынайы әрекеттерге тәуелділігі шaмaлы aффективтік сaлaның 

айрықшa түрін белгілеу үшін енгізген. Аутизммен ауыратын балалардың көбі 1,5 жасқа дейінгі 

кезеңде байқалады. Ұл балаларда қыз балаларға қарағанда 3-5 есе көп кездеседі. Бастапқы 

синдромдары 3 жасқа дейінгі кезде көрінеді. [2] 

Қазіргі кезде  ерте жастағы балалар аутизмі мәселесі арнайы педагогика-дағы ең өзекті 

мәселелердің бірі болып саналады. Себебі, мүгедек балалардың әлеуметтік құқығын сақтау 1991 

жылы қабылданған «ҚР мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» және 2002 жылы сәуір айында 

қабылданған «Кемтар балаларды медициналық – педагогикалық қолдау» Заңына сәйкес жүргізіледі. 

Дегенмен, бұл заңда аутисттер жағдайы тысқары қалған екенін дөп басып айтуымызға болады[1,2]. 

Аутизм - (гр. autos - өзім) - адамның сырткы дүниеден оқшауланып, өзімен-өзі болып, іштей 

сары уайымға салынған кездегі көңіл күйі. Аутист балалардың есте сақтау қабілеті жоғары 

болады. Математика және музыкадан дарынды, бірнеше тілдерді меңгеруі де мүмкін. Бірақ 

бұл қасиеттер әдеттегі жастан кейінірек байқалады. Сондықтан да бұндай балалар арнайы 

интернаттарда емес, кәдімгі жанр ортасында тәрбиеленуі қажет.  

Аутизм 3 – 5 жаста айқын білінеді, ал ерте жастағы байқалатын белгілеріне мыналар жатады: 

 аутизммен ауыратын балалар адам бетіне тіке қарамайды, олармен көз түйістіру мүмкін 

емес; 

 уақытында күліп бастағанымен, ауру баланың күлкісі ешқандпй себепсіз болады; қоршаған 

адамдардың қарым-қатынасына мұндай баланың күлкісінің қатысы жоқ; 

 қолға  сұранбайды, арбада немес манежде болғанды қалайды; қолға алған жағдайда 

ыңғайлы поза іздемейді, ал кейбір жағдайларда кім болса соған жеңіл бара береді; 

 жақын адамдарды таниды, бірақ эмоциялық қанық реакциялар көрсетпейді; 

 еркелеткенді ұнатпайды немесе селсоқ жауап береді; 

 дискомфортқа да (мысалы, тамақтану режимі бұзылғанда, асты су болғанда, т.б.) мұндай 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

балалардың қарым-қатынасы қарама-қайшылыққа толы: не мұндай жағдайды мүлде көтере алмайды, 

немесе мүлдем көңіл аудармайды; 

 адамдармен, тіпті жақын адамдармен қарым-қатынасы да түрліше:  кей жағдайларда 

балада мұндай талпыныс мүлде болмайды немесе селсоқ, эмоциясыз күйде қалады. 

Аутизммен ауыратын балалар айналасында тұрақтылық болғанын қалайды. Үйреншікті өмір 

ритмі бұзылған жағдайда оларда қорқыныш, агрессия, гипербелсендік, зейіннің бұзылуы, өз-өзіне 

қарсы агрессия, т.б реакциялар байқалады. Мұны сәйкестілік немесе ұқсату феномені деп атайды. 

Бұл феноменнің басқа да белгілері бар: бір қимылды немесе істі көп рет қайталау;  күнделікті 

өмірдегі қатаң тұрақтылықтар (тамақ ішу, киім кию, кітап оқу, музыка тыңідау, серуен, т.б.); белгілі 

бір дыбысты немесе сөзді үздіксіз қайталау, т.б. 

Стереотиптілік аутизммен ауыратын балалардың ойыны кезінде де көзге түседі: бірқалыпты, 

мағынасыз қимылдарды қайталай беру, ойыншықтармен мақсатты ойнай алмау. Мұндай балалар  

суды немесе құмды  бір ыдыстан екіншісіне құйып ойнағанды ұнатады. Аутизм дертіне шалдыққан 

балаларға  түрлі қорқыныштар тән. Бұл қорқыныштардың табиғаты сан алуан: зонт, 

электросаймандардың  дыбысы, жұмсақ ойыншықтар, жануарлар, машиналар, т.б. 

Аутизммен ауыратын балалардың ішкі дүниесінің ерекшелігіне тән тағы бір нәрсе – ол  

аутиистикалық фантазиялар. Олардың негізгі белгілері- шын өмір-ден алшақтық, қоршаған ортамен 

әлсіз, толыққанды емес және бұрмаланған байланыстар[2,22]. 

Аутизм – ми жұмысының бұзылуынан туатын ауру. Мамандар дерттің 300-ге жуық себебін 

атап отыр. Бірақ нақты тұжырым, дәйекті дәлел жоқ. Бүгінгі күнде бұл аурудың этиологиясы мен 

факторларын әлем ғалымдарының өзі ашық, нақты айта алмай отыр. Қaзipгi уaқыттa aутизмнiң нaқты 

сeбeптepi aнық зepттeлмeгeн. Көп ғaлымдapдың дepeктepi бойыншa aутизмi бap бaлaлapдың сeбeбi 

оpтaлық жүйкe жүйeсiнiң бұзылуы сaлдapынaн болaды.Тұқымқуaлaушылық фaктоpдың әсepi мол 

eкeнiн көптeгeн зepттeушiлep мойындaйды.Сонымeн бipгe мидың оpгaникaлық зaқымдaлуы дa 

aутист бaлaлapдa жиi кeздeсeдi. 

Тұқымқуaлaушылық хpомосомaлық өзгepiстep, зaт aлмaсу өзгepiстepi, aнaсы жүктi жәнe туу 

кeзiндe aлғaн жapaқaттap, нeйpо инфeкциялap,т.б. бapлығы дa жaғымсыз әсep eту мүмкiндiгi бap. 

Аутизмнің пайда болу себептерін түсіндіретін нақты дәлелденген ақпараттар өте аз. 

Бұрынырақ балаларға қызылшаға және шошқаборлыққа (свинка) қарсы егілетін вакцинацияның 

салдарынан пайда болады деген болжам бар еді. Бірақ уақыт өтісімен, көптеген зерттеулер 

нәтижесінде бұл болжам жоққа шығарылды. Ал психоаналитиктердің ойынша, баланың алғашқы 

даму кезеңіндегі «ата-ананың эмоциялық салқындығы» да себеп болады. Ғалымдардың ең соңғы 

мәліметтері бойынша, аутизмге ұшыраған балалардың тумыстан миының дамуында кінарат (мидың 

бір бөлігі нашар дамыса, екінші бір бөлігі өте жақсы дамыған, хромосомалық өзгерістер мен зат 

алмасудың бұзылуы, гендік деңгейдегі өзгерістер) бар екені анықталды. Гендік өзгерістердің пайда 

болуына, жүкті кезінде болашақ анаға қоршаған ортаның қолайсыз экологиялық жағдайы, стрестер 

әсер етеді. Әдетте, бала миының эмоцияларға жауап беретін орталығы бұзылады. Олардың қанының 

құрамында ерекше белоктар анықталған. Бұл жерде тұқым қуалаушылықтың да маңызы зор. Көп 

ғалымдардың деректері бойынша ерте жастағы балалар аутизмі  орталық жүйке жүйесінің бұзылуы 

салдарынан болады. Сонымен бірге мидың органикалық зақымдалуы да аутист балаларда жиі 

кездеседі[3,4]. 

Тұқымқуалаушылық хромосомалық өзгерістер, зат алмасу өзгерістері, анасы жүкті және туу 

кезінде алған жарақаттар, нейро инфекциялар,т.б. барлығы да жағымсыз әсер ету мүмкіндігі бар. 

Балалар  аутизмінің патогенетикалық механизмдері  әлі де толық  зерттел-меген құбылыс. 

Қазіргі кезде оның  генетикалық факторларына  назар ауда-рылуда. Мұның ішіндегі ең дәйектісі – 

мультифакторлық механизм.  Бұл гендік  кешен, патологияның өзін тудырмайды.  Тек  ауытқудың 

пайда болуына сеп-тігін тигізеді. Оның өзінде ,егер қоздырғыш факторлар болса ғана.  

ЕЖБА-ның тылсым генетикалық тұқымқуалау механизмдері әлі де жете зерттелінбеді. 

Орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) органикалық зақымдалуы 50 жылдам астамғы 

этиологиясымен байланысында қарастырылады. Іс-тәжірибе көрсеткендей ерте жастағы балалар 

аутизмі диагнозы бар балаларды жете зерттегенде көпшілігінде ОЖЖ-нің органикалық 

зақымдалулары белгілері байқалады, алайда олардың шығу тегі мен жіктелуі қиянға соғады. Ерте 
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Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

жастағы балалар аутизмін белгілі зақымданудың локализациясымен байланыстыру туралы 

мүмкіндіктер болды. Бірақ нақты қорытындылар жасау үшін жинақталған материалдар әлі де 

жеткіліксіз.  

Психогенді фактор АҚШ-та және Батыс Еуропада психоаналитикалық ықпал түрінде 

қарастырылады. Ал Ресейлік әдебиеттерде психогенді аутизм болуы мүмкін, бірақ осы түрлердің 

нақты характеристикалары жоқ. Олардың ойынша, психогенді фактор: а) ЕБА-ның саналуан 

түрлеріне манифестік болуы; б) ЕЖБА-ның жеткілікті деңгейдегі интеллект және өзіндік тану бола 

тұрып, үшіншілік қалыптасуларына үлес қосуы (өзінің қалптаспауы себепті невротикалық 

бұзылыстар); в) сенсорлық аффект және депривациялық психикалық дамудың басқа да нұсқаларында 

екіншілік аутизацияның себепкері болуы мүмкін. 

Кейде аутист бала туған кезде ерекше болады:солғын, тамақ сұрап мазала-майды, жөргек 

суланса және бір жері ауырса сезбейді, өскен кезде ештеңеге қызықпайды, кейбір сөздердін емес 

сөйлемдерді қағыпалып,түсінбей қайталай береді. Жақын адамдармен, анасымен байланысты 

симбиотикалық, сондықтан жақын адамдарды түсіну, аяу, көну деген ұғым жоқ. 

Кazaкhstan Today aгeнттiгiнiң хaбapлaуыншa Қaзaқстaндa aутизмгe шaлдыққaн бaлaлap сaны 

aйтapлықтaй өсудe. 

«Қaзipгi уaқыттa дүниe жүзi бойыншa aутисттiк пpоблeмaлapы бap бaлaлap сaны өсудe. 

Мысaлы, 10-20 жыл бұpын  10 мың бaлaның  3-4тeн  10-15 оқиғa тәpкeлгeн болсa, aл қaзipгi кeздe 

мысaлы AҚШтa оpтa eсeппeн aлғaндa 200 бaлaның 1-уi, aл кeйбip eлдepдe бұдaн дa көп «Aнглиядa 

оpтa eсeппeн aлғaндa 80 бaлaның 1-i», - тapaтылғaн мәлiмeттepдe aйтылaды.Сондaй-aқ, «әлeмдe 

aутизмнiң өсуi эпидeмия түpiндe қapaстpылaды. Әлeмдiк ғaлымдapдың мәлiмeттepi бойыншa 

уaқытымeн түзeтушiлiк көмeк көpсeтiлгeн жaғдaйдa aутист бaлaлapдың 60 пaйызы жaлпы бiлiм бepу 

бaғдapлaмaлap бойыншa, 30 пaйызы apнaйы бiлiм бepу бaғдapлaмa бойыншa оқуғa қaбiлeттi,aл 10 

пaйызы отбaсындa әлeумeттeнугe мүмкiндiктepi бap. Бipaқ түзeтушiлiк көмeксiз қaлғaн жaғдaйдaғы 

бaлaлapдың 75 пaйызы әлeумeттiк оpтaғa бeйiмдeлe aлмaйды, 22 -23 пaйызы шaмaлы бeйiмдeлeдi,тeк 

2-3 пaйызы әлeумeттiк бeйiмдeлудiң жeткiлiктi дeңгeйiнe жeтeдi» [4]. 

Бізде тіпті бұл саладағы мамандар саусақпен санарлықтай десек қателеспеспіз. Батыс 

Еуропада және АҚШ елдерінде аутизммен жұмыс жасау және түзету жолдары 30 жыл бұрын 

қалыптысқан болатын. Ал біздің Қазақстан бұл аурудың бар екендігін енді біліп жатыр. 

Аутист балалар ортамен қарым – қатынасқа түсуде үлкен сезімталдық танытады. Баланың 

миына түскен ақпараттарды оның миы қабылдамайды, себебі миының сенсорлы жүйесі дұрыс 

жұмыс істемейді.  Есесіне, бала көптеп түсіп жатқан ақпарат пен жаңалықтардан қорғана бастайды. 

Мамандар бұны былай түсіндіреді: дені сау бала дамуға жұмсайтын күшті, аутист бала қорғану 

механизм құруға жұмсайды. Сол себепті үнемі өз әлемінде, ешкімде жұмысы жоқ болады, тіпті ең 

жақын адамы анасымен де байланысуға қорқады. 

Aутист бaлaлapғa apнaйы көмeк көpсeту жүйeсi өткeн ғaсыpдың 60 жылдapындa aлғaш peт 

AҚШ пep Бaтыс Eуpопa eлдepiндe қaлыптaсуын бaстaғaн. Eуpопaдa eң бipiншi aутист бaлaлapғa 

apнaлғaн мeктeп Дaниядa 1920 жылы aшылғaн. Кeйiн кeйбip жeкe мeншiк мeкeмeлep aутист 

бaлaлapғa көмeк көpсeтудi бaстaғaн,бipaқ ол кeздe,нaқты оқыту мeн түзeтудiң әдiснaмaлық, ғылыми 

нeгiздeмeсi болмaғaн. 

Қaзipгi уaқыттa бaлaлық epтe шaқтaғы aутизмдi түзeтудiң әдiстeмeлiк нeгiздepi әp түpлi. Жиi 

кeздeсeтiн бихeвиоpистiк психологияның нeгiзiндe опepaнттық оқыту (мiнeз-құлықтық eмдeу). 

Бұл түзeту әдiсi AҚШ-тa жәнe бсқa дa eлдepдe кeңiнeн тapaғaн.Әдiстiң нeгiзi – қaжeттi 

қылықты,әpeкeттi қaлыптaстыpу үшiн сыpтқы жaғдaйлapды apнaйы қaмтaмсыз eту,әлeумeттiк-

тұpмыстық бeйiмдeлу,сөйлeу тiлiн дaмыту,оқу нeмeсe eңбeк eту дaғдылapынa үйpeту. 

Бұл әдiс бойыншa оқытылғaн бaлaлapдың 50-60 пaйызы жaлпы мeктeп бaғдapлaмaсын 

мeңгepe aлaды,кeйiн оpтa,жоғapы оқу оpындapындa оқуын жaлғaстыpa aлaды. 

Aутисттepдiң өсуiнe бaйлaнысты бaлaлapғa aдeквaтты уaқытылы коppeкциялық көмeк 

көpсeту қaжeттiгiн eскepтeдi. Aутист бaлa әлeумeттiк aдaптaция мeн  дұpыс дaмуы үшiн  әpдaйым 

қолдaу мeн стимуляцияны қaжeтсiнeдi. Мұны тeк aутизммeн aуыpaтын бaлaның отбaсы өздepiнiң 

қоғaмнaн жәнe бaлaбaқшa, мeктeп, әлeумeттiк оpтa сияқты қоғaмдық бipлeстiктepдeн көмeк кepeк 

дeгeн қaжeтсiнулepiн түсiнгeн жaғдaйдa ғaнa жaсaуғa болaды[14]. 
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Бaлaдa aутизм бeлгiлepi бap eкeнiн aнықтaуды дәpiгepлepдiң өзiндiк ноpмaтивтepi бap. 

Нeгiзiнeн бeлгiлepдiң үш тобы бap:  

 Әлeумeттiк apaқaтынaстap мeн әpeкeттep. Мысaлы, бaлa көбe-көзбaйлaныстaн 

қaшқaқтaйды. Өзгe aдaмдapдың сeзiмдepiн, мәсeлeн, aуpу жәнe көңiлсiздiңтi түсiнуi қиын.  

 Aуызшa жәнe aуызшa eмeс бaйлaныс. Мысaлы, бaлa мүлдeм сөйлeмeйдi нeмeсe тeк 

бipнeшe сөздepдi тоқтaусыз қaйтaлaйды.  

 Шeктeулi қылықтap. Мысaлы, бaлa ойыншықпeн тұтaстaй ойнaмaйды, тeк оның бip 

мүшeсiмeн (қолы, aяғы, бaсы) ғaнa ойнaйды. Aл жaсөспipiмдep тeк бip сaбaққa нeмeсe жaлғыз 

тaқыpыпқa ғaнa құмapтa қызығуы мүмкiн, мәсeлeн, мaтeмaтикa нeмeсe сaндық бeлгiлep.  

Aутистикaлық спeктp жәнe дaмудың бaсқa дa aуытқулapынa дәpiгep-нeвpопaтолог, 

дәpiгep-психиaтp, психолог, логопeд, пeдaгог-дeфeктолог сияқты мaмaндap диaгноз қояды. 

Бaлaлapғa диaгностикa клиникaлық, психологиялық-пeдaгогикaлық жәнe ADOS, ABLLS сияқты 

хaлықapaлық стaндapттaлғaн әдiстepдi қолдaну apқылы жүpгiзiлeдi. 

ADOS (aутизм кeзiндeгi диaгностикaлық тeксepу жоспapы) – aутистикaлық спeктp 

aуытқулapы дeп жaлпы aтaлaтын aутизм жәнe психикaлық дaмудың бaсқa дa мәсeлeлepiн 

бaғaлaп, диaгноз қоюдың «aлтын стaндapтынa» жaтқызылaды. ADOS-ты интeллeкт жәнe сөйлeу 

дaғдылapының дaмуы әpкeлкi болып кeлeтiн түpлi жaстaғы бaлaлapғa қолдaнуғa болaды. Ондa 

бaлaның өзгeлepмeн қapым-қaтынaсы мeн әлeумeттiк әpeкeттeсуi, ойнaуы мeн мiнeз-құлқы 

стaндapтты пpоцeдуpaлap нeгiзiндe бaғaлaнaтын құpылымдaлғaн әдiс қолдaнылaды. ABLLS — 

aутизм жәнe дaмуы жөнiнeн бaсқa дa мәсeлeлepi бap бaлaлapдың нeгiзгi дaғдылapын бaғaлaу 

құpaлы. ABLLS-R бойыншa тeстiлeу нәтижeсi aтa-aнaлap мeн мaмaндapғa өтe көп aқпapaт 

бepeдi, соның нeгiзiндe бaлaның бaстaпқы дaғдылapының қaлыптaсу дeңгeйiнe қapaй дepбeс 

оқыту бaғдapлaмaсы әзipлeнeдi. 

AВA-тepaпия - Applied Behavior Analysis (Мiнeз-құлықты қолдaнбaлы тaлдaу)  aдaм 

мiнeз-құлқының жaлпы зaңдылықтapы мeн олapды оқыту туpaлы iлiмдepгe сүйeнeдi.  AВA 

eмдeудiң мiнeз-құлықтық әдiстepiн қолдaнa отыpып, жaғымды мiнeз-құлық бeлгiлepiн көбeйтiп, 

қaуiптi жәнe пpоблeмaлық мiнeз-құлық бeлгiлepiн aзaйтудa осы зaңдылықтapды қолдaнaды.   

Сонымeн қaтap AВA тepaпия сөйлeу жәнe коммуникaция дaғдылapын, зeйiн мeн жaдын жәнe 

aкaдeмиялық дaғдылapды қaлыптaстыpуғa көмeктeсeдi. 

Томaтис тepaпия 

Томатис - арнайы аудио-вокалдық жаттығу әдісі. Арнайы құрал сенсорлы-дыбыстық 

ынталандыру. Бұл құрал орталық құлақ жұмысына әсер ете отырып, миға ықпал жасайды 

делінген. Әдістің мақсаты – мидың есту арқылы алған ақпаратты қабылдап, қорыту 

мүмкіндіктерін арттыру. Томатис әдісі негізіндегі жаттығулардың арқасында сөзді қабылдау 

және түсіну процесін қайта жетілдіруге мүмкіндік бар. Бұл жаттығуларды аутистикалық спектр 

ауытқулары, назардың жетіспеуі синдромы және гипербелсенділік, сөйлеу және психомоторлық 

дамудың тежелуі, жазу дағдысының дұрыс қалыптаспауы (дисграфия, дислекция) сияқты 

ауытқу түрлері бар, естіген ақпаратты қабылдап, қорытуда біраз қиналатын, соның кесірінен 

коммуникация мен білім алуда қиындықтарға ұшырап, әлеуметтік дағдыларын дамытуда артта 

қалып жүрген балаларға қолданады 

Aудио-вокaлдық жaттығулap 

A.Томaтис нeгiзiндeгi aудио-вокaлдық жaттығулap бaлaның aқпapaтты қaбылдaп, 

игepугe үйpeтeдi, соның apқaсындa aдaмдapмeн қapым-қaтынaс жaсaу жәнe әpeкeттeсу 

дaғдылapын қaлыптaстыpaды. 

Сeнсоpлық интeгpaция əдiсi 

Ерте балалық  аутизм синдромы бар балалардың көбінің сезінуінде ауытқулар 

байқалады. Олардың кей сезім мүшелері шектен тыс дамыған немесе керісінше, олар өз 

сезімдерін интеграциялай алмауы мүмкін. Сенсорлық интеграция әдісі ағзаның сезімдерін 

қозғалыс, оқу және қалыпты іс-әрекет мақсатына жұмылдыра алуы. Біз бұл сезімдерді  сезім 

мүшелері арқылы білім аламыз. Ал бұзылысы бар балалар: визуалды (көру), дыбыстық (есту), 

иіс сезу (иіскеу), дәм сезу (дәм тату), тактильдік (ұстап көру), вестибулярлық (орта құлақ), тепе-

теңдік (айналу, аунау,секіру) және жердің тартылыс күші.  Сенсорлық интеграция терапиясы 
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баланың сезімталдығын бәсеңдетіп, сезіну арқылы алған ақпаратты қайта құрылымдауына 

басты назар аударады. Бұл терапияның мақсаты – орталық жүйке жүйесінің сенсорлық 

стимулдарын өңдеу мүмкіндіктерін күшейту, теңгеру және дамыту болып табылады. 

Сенсорлық интеграциялық терапияға түрлі сенсорлық стимулдармен арнайы байланыс орнату 

әдісі де жатады. 

PEСS (ПEКС) – коммуникaцияның бaлaмa жүйeсi 

PEСS — бaлaның нeгiзгi коммуникaция дaғдылapын тeздeтiп қaлыптaстыpуынa мүмкiндiк 

бepeтiн бaғдapлaмa. PEСS-тiң apқaсындa бaлa тeз бaстaмa көтepiп, жылдaм сөйлeй бaстaйды.  PEСS-тi 

қолдaнaтын бaлa aйнaлaсындaғылapмeн aшық қapым-қaтынaс жaсaп, aшылып сөйлeсe бaстaйды, 

соның apқaсындa вepбaльдық дaғдылapын жинaқтaуғa мүмкiндiк туaды. 

Көптеген елдерде мұндай сырқатпен ауыратындар саны қатерлі ісік, қант диабеті және ЖҚТБ-

дан да жиі кездеседі. Тек әлемде емес, бұл ауру түрінің бүгінгі таңда Қазақстанда да меңдеп бара 

жатқаны байқалады. Оның бірінші және ең басты себебі, елімізде аутизм «психологиялық дамудағы 

ауытқушылық» ретінде ғана статистикаға енгізілген. Мамандар аутизмді қатерлі дерт түріне 

жатқызып, оған қарсы тиісті ем қабылдауға асығар емес. Яғни, аутизмнің соңы қатерлі жағдайларға 

алып келетіні ескерілмей отыр. Сондай-ақ аутизммен ауыратын балаларды оңалтуға бағытталған іс-

шаралар «Мүгедектерді оңалту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама» арқылы ғана реттеліп отырады. 

Онда аутизмге шалдыққандар жеке санатқа алынбайды. Сондықтан елімізде аутизммен ауыратын 

балалар туралы ресми мағлұматтар күмән тудырады. Екіншіден, аутизммен ауыратын балаларды 

анықтау жүйесінің дұрыс ұйымдастырылмауы салдарынан Қазақстанда ондай балаларға тиімді көмек 

көрсету жүйесін қалыптастыру қиынға соғып тұр. Аутизм және оған ұқсас ауытқу белгілері бар 

балалардың 90 пайыздан астамы арнайы оқумен қамтылмағандықтан, ауыр психикалық мүгедек 

болып қалуда. Ал дер кезінде және дұрыс көмек көрсетілген жағдайда мұндай балалардың 60 

пайызға жуығының мектеп бағдарламасына ілесіп, білім алуына, отбасына бейім-делуіне мүмкіндік 

жасауға болады. Тағы бір мәселе, аутизмге шалдыққан балаларға ізгілік қарым-қатынас жағы ақсап 

тұр. «Аутизммен ауыратын бала тәрбиелеп отырған отбасылар айналадағы адамдар тарапынан 

түсінбестікке тап болады, оларды жұрттың өздеріне үрке қарайтыны қинайды. Бұл аутизмге шал-

дыққан адамдардың әлеуметтік ортаға бейімделуін одан әрі қиындата түседі», – дейді мамандар.  

Қорыта келе, аутизм дерті тек қана сол отбасының ғана проблемасы деген көз қарастан 

арылып, оның әлеуметтік мәселе екендігін айтып, мемлекет дең-гейінде қарастырған жөн.   

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. http://autism.asylmiras.org/  

2. http://www.vov-policlinika.kz 

3. «ҚР мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 1991./ 

«Егемен Қазақстан». 

4. «Кемтар балаларды медициналық – педагогикалық қолдау» Қазақстан Республикасының 

Заңы./ «Егемен Қазақстан», 2002. – сәуір. 

5. Айтбаева А.Б. Коррекциялық педагогика негіздері: оқу құралы. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2011. – 160 б.   

6. Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика. – М.,2001. – 97 с. 

7. Байтемирова Қ.Б., Акижанова М.М., Оракбаева М.К., Нигметжанова Т.К. Дефектология 

негіздері: оқу әдістемелік құралы. Өскемен, 2007. – Б.62-64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

ӘОЖ 657 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП СТАНДАРТТАРЫН ТӘЖІРБИЕДЕ 

ҚОЛДАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Болатаева М.Е., «Есеп және аудит» мамандығының  магистранты  

Ғылыми жетекші: э.ғ.к., қауымдастырылған профессор Байдыбекова С.К.
 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

E-mail: madiwka87@mail.ru 

 

Есеп пен аудитті дамыту мен жетілдіруге байланысты нормативтік-құқықтық 

актілерді іске асыру мақсатында елімізде қаржылық есеп беруді ҚЕХС-қа сəйкес жасауға 

бірте-бірте көшу жүзеге асырылды. ҚЕХС көшу есеп берудің өзінің дайындау принциптерін 

жəне оның сапасын бақылау - аудит принциптерін де өзгертеді.ҚЕХСК əзірлеген халықаралық 

стандарттар жүйесі ұйымдардың қаржылық есеп беруін жасаумен байланысты барлық 

негізгі мəселелерді қамтиды. Қаржылық есеп беру мекеме қызметінің қаржы жағдайы мен 

қаржы нəтижелерінің құрылымдалған ұсынуы болып табылады. Қаржылық есеп берудің 

мақсаты пайдаланушыларды экономикалық шешім қабылдау үшін кəсіпорынның қаржылық 

жағдайы. Осы мақсатқа жету үшін қаржылық есеп беру белгілі жорамал негізінде 

құрастырылуы, сапалы сипаттамаларға ие болауы. Сондай-ақ мекеме басшылығына сеніп 

тапсырылған ресурстарды басқару нəтижелері.  

Кілт сөздер: Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары,бухгалтерлік есеп, 

экономика,қаржылық есеп,бухгалтерлік баланс,экономика. 

 

В целях реализации нормативно-правовых актов, связанных с развитием и 

совершенствованием учета и аудита, в стране осуществлен постепенный переход к 

составлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Переход к МСФО также 

меняет принципы подготовки самого отчета и принципы контроля качества - 

аудита.Система международных стандартов, разработанная НТС, охватывает все основные 

вопросы, связанные с составлением финансовой отчетности организаций. Финансовая 

отчетность представляет собой структурированное представление финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности учреждения. Целью финансовой отчетности является 

финансовое состояние предприятия для принятия экономических решений пользователей. Для 

достижения этой цели финансовая отчетность должна быть составлена на основе 

определенного предположения, обладать качественными характеристиками. А также результаты 

управления ресурсами, доверенными руководству учреждения. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности,бухгалтерский учет, 

экономика,финансовый учет,бухгалтерский баланс,экономика. 

 

In order to implement legal acts related to the development and improvement of accounting 

and auditing, the country has made a gradual transition to the preparation of financial statements in 

accordance with IFRS. The transition to IFRS also changes the principles of preparation of the report 

and the principles of quality control - audit.The system of international standards developed by NTS 

covers all major issues related to the preparation of financial statements of organizations. Financial 

statements are a structured presentation of the financial condition and financial performance of an 

institution. The purpose of the financial statements is the financial condition of the enterprise to make 

economic decisions of users. To achieve this goal, financial statements should be prepared on the 

basis of a certain assumption, have qualitative characteristics. As well as the results of management of 

resources entrusted to the management of the institution. 

Key words: international financial reporting standards,accounting, Economics,financial 

accounting,balance sheet,economy. 
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Қазақстан Республикасының әлемдік экономикалық қауымдастыққа кіруіне байланысты 

барлық пайдаланушыларға, әсіресе шетелдік инвесторларға түсінікті бухгалтерлік есеп 

жүргізудің және қаржылық есеп беруді жасаудың қағидаларын жетілдіруге белгілі бір талаптар 

қойыла бастады. Шетелдік инветорлар қазақстандық ұйымдарға ақшалай қаражат сомасын 

салғаннан кейін олардың барлығына түсінікті есептілік табыс ету қажет болды. Осыған 

байланысты қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары (ҚЕХС) жалпы қабылданған 

кәсіби іскерлік қарым-қатынас жасау тілі болып табылады. 

Қазақстанның әлемдік экономикалық кеңістікке интеграциялану міндетін іске асыру 

бухгалтерлік есепті жетілдірудің өзекті мәселелерін шешумен тікелей байланысты. 

Қазақстанның нарықтық экономикаға көшуі рыноктың талаптарына сәйкес елдегі бухгалтерлік 

есеп жүйесін реформалауға және шетелдік инвесторлар мен басқа да пайдаланушылардың 

ұйымдардың қаржылық есептілігін түсіну қажеттігіне себепші болды. 

Бухгалтерлік есепті біріздендіру процесі халықаралық интеграция және шаруашылық 

қызметті интернационалдандыру нәтижесінде әлемдік экономикадағы іргелі өзгерістермен 

тікелей байланысты. Халықаралық есепке алуды стандарттау трансұлттық компаниялардың 

мүдделеріне толық көлемде жауап береді. 

Қазақстанда жоғары тәуекелдер жағдайында қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарын тану шетелдік инвестицияларды тарту үшін маңызды қадам болып табылады. 

Ашық ақпарат нарықта туындайтын қатынастарды болжау үшін жағдай жасайды, кез 

келген рынокқа тән дағдарыстық жағдайларды ерте кезеңдерде алдын ала болжау үшін аз 

шығындармен саналы әрекет етуге мүмкіндік береді. 

Соңғы уақытта қазіргі заманғы коммуникациялық технологияларды кеңінен енгізуді 

ескере отырып, компаниялардың қаржылық есептілігін бірыңғай түсіндіруге қойылатын 

талаптар өсті. Инвестиция көбіне нақты уақытта Дүниежүзілік электрондық желі арқылы 

жүзеге асырылады, ал бұл есептік стандарттарды біріздендірудің пайдасына Елеулі дәлел. 

Ең жақын болашақта халықаралық деңгейде бизнесті жүргізу елге қарамастан 

қолданылатын бірыңғай есептік нормативтерді пайдаланбай мүмкін болмайды. 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары жөніндегі комитет әзірлейтін қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттары бүкіл әлемде компаниялардың қызметі туралы ашық 

және түсінікті ақпарат беру үшін тиімді құрал ретінде танылған. 

Осылайша, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және реформаланатын 

нарықтық экономиканың қажеттіліктеріне жауап беретін бухгалтерлік есеп пен есептілік 

жүйесін құру есептік және есептік ақпаратты қалыптастыру критерийлерін қайта ойластыру, 

қаржылық есептілік элементтерін неғұрлым нақты айқындау, оларды тану және бағалау 

тәртібін, сондай-ақ қаржылық есептілік элементтері арасындағы өзара байланысты белгілеу 

қажеттілігін алдын ала айқындайды. 

Экономиканы реттеу мен өзін-өзі реттеудің дәстүрлі тәсілдерін қайта қарау әлемдік 

экономиканы Макроэкономикалық тепе-теңдік жай-күйіне келтіріп қана қоймай, ең алдымен, 

тепе-теңдік жай-күйі мен дағдарыстық құбылыстардан елеулі ауытқуларға жол бермеуге, 

мүмкіндіктерді барынша азайтуға қабілетті неғұрлым жетілдірілген экономикалық тетік құруды 

көздеуі тиіс. Соңғы жылдары қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын (бұдан әрі-

ХҚЕС немесе халықаралық стандарттар) алған тарату есеп және есептілік ережелерін келісу 

қаржылық есептілікті дайындау процесін оңтайландыру мақсатын ғана емес, жаһандық 

экономикалық проблемаларды (оның ішінде ресурстардың жетіспеуі, қайта өндіру дағдарысы, 

даму динамикасының төмендеуі және басқалар) шеше отырып, олардың шеңберінен 

айтарлықтай шығып отырғанын куәландырады. 

Алайда ХҚЕС сапалық сипаттамаларын талдауға және оларды қолдану тәсілдерін 

жүйелеуге байланысты мәселелердің барлық спектрі әлі күнге дейін қажетті ғылыми-

тәжірибелік зерттеуге ұшырамады. 

АҚШ-тың ипотекалық дағдарысынан туындаған әлемдік қаржы дағдарысы басталғанға 

дейін түрлі кредиттік және қаржы институттары белсенді төгілді, жұтылды, қаржыландыру 

жөніндегі халықаралық мәмілелерді құрылымдады, жария орналастыруға шықты. 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

Мұндай экономикалық жағдайларда ХҚЕС бойынша есептіліктің маңыздылығын асыра 

бағалау қиын. Дағдарыс кезеңінде барлық және қабылданған стандарттарда жасалған 

Есептіліктің маңыздылығы тек қана өсуде. Әлемдік экономикалық қоғамдастыққа ықпалдасу 

жылдарында көбі халықаралық немесе жалпыға танылған рейтингтік агенттіктер беретін және 

сапасы мен көпшілікке қолжетімділігі рейтингті анықтаудың маңызды факторы болып 

табылатын ХҚЕС бойынша есептілік негізінде жасалатын рейтингтерге үйреніп қойған. 

Қазіргі уақытта ХҚЕС маңыздылығы арта түсуде. Белгілі болғандай, ХҚЕС америкалық 

құрлықта да мойындалды, бұл іс жүзінде әлемдік мойындауды білдіреді. Осылайша, қазіргі 

әлемдік тенденцияларға сүйене отырып, жақын уақытта ХҚЕС бойынша есептілікті тұрақты 

негізде жасау және осы стандарттарға негізде негізде негізделген ішкі басқару есептілігіне 

барынша ие болу мүмкіндігіне ие болу қажеттілігі пайда болады деп болжаудың барлық 

негіздері бар.Осыдан, ХҚЕС негізінде қаржылық ақпаратты дайындау мен таратудың жаһандық 

интеграциялық моделін қалыптастырудың теориялық және практикалық мәселелерін, яғни 

дайындау, тарату процесіне қойылатын талаптардың жиынтығын жүйелі пысықтау, қаржылық 

ақпаратты растау және талдау маңызды ғылыми проблема болып табылады. 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары (ҚЕХС) – бұл бүкіл әлемде 

ұйымдардың қаржы есептерін жасау үшін қаржы-шаруашылық операцияларын тануға, бағалау 

мен ашып көрсетуге талаптар қоятын ережелер. 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары бойынша кеңесімен құрастырылған 

ҚЕХС бүкіл дүние жүзінде ұйымның қызметі туралы ашық және түсінікті ақпаратты, ұсыну 

үшін тиімді құрал ретінде танылады. 

Қазіргі уақытта қалыптасқан әлемдік үрдіс барлық елдердің қаржылық есеп берудің 

оның халықаралық стандарттарға сай жасауға көшуін қажет етеді. Барлық ірі индустриялық 

елдер өздерінің ұлттық стандарттарынан бас тартып бірыңғай халықаралық стандарттарға 

көшуде. Мәселен, АҚШ мамандары ҚЕХС-пен жалпы қабылданған бухгалтерлік есеп 

қағидаларын (GAAP) жақындастыру жөнінде жан-жақты жұмыс жүргізуде. 

Біздің мемлекетіміз Тәуелсіздік алған сәттен бастап халықаралық тәжірибені зерттеу 

нәтижесінде өзінің бухгалтерлік жүйесін реформалауға кірісті. Есеп пен аудитті дамыту мен 

жетілдіруге байланысты нормативтік-құқықтық актілерді іске асыру мақсатында елімізде 

қаржылық есеп беруді ҚЕХС-қа сәйкес жасауға бірте-бірте көшу жүзеге асырылуда. ҚЕХС 

көшу есеп берудің өзінің дайындау принциптерін және оның сапасын бақылау - аудит 

принциптерін де өзгертеді. 

Қаржылық есеп берудің стандарты - бұл бухгалтерлік есеп жүргізу мен қаржы 

есептілігін жасаудың қағидалары мен әдістері белгіленетін құжат. 

Стандарттар ұлттық және халықаралық болады. 

Қаржылық есеп берудің ұлттық стандарттары – бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп 

беру саласындағы қызметті реттеудегі жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган бекіткен 

стандарт болып табылады. 

ҚЕХС-ты әзірлеп, жетілдірумен Канада, Германия, Франция, Австралия, Мексика, 

Жапония, Ұлыбритания және Ирландияның, сондай-ақ АҚШ-тың бухгалтерлік органдары 

жасаған келісімге сәйкес 1973 жылғы 29 маусымда құрылған Халықаралық қаржылық есеп 

берудің стандарттары жөніндегі комитет (ҚЕХСК) айналысты. 2001 жылғы сәуірден бастап 

көрсетілген Комитет осы стандарттарды бекітетін қаржылық есеп берудің халықаралық 

стандарттары жөніндегі комитет Қорының органы болып табылатын қаржылық есеп берудің 

стандарттары жөніндегі кеңес болып қайта құрылды. 

ҚЕХС - қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары жөніндегі комитет 

қабылдаған стандарттар мен түсініктемелер. Оларға: 

1) Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары (IAS); 

2) Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары (IFRS); 

3) Түсініктеме түріндегі ресми құжаттар - қаржылық есеп берудің стандарттарын 

түсіндіру жөніндегі комитет дайындаған және шығаруға бекіткен  ҚЕХС-на түсініктемелер; 
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4) Түсініктеме беру жөніндегі тұрақты комитет дайындаған және ҚЕХСК шығаруға 

бекіткен түсіндірмелер кіреді. 

ҚЕХСК әзірлеген халықаралық стандарттар жүйесі ұйымдардың қаржылық есеп беруін 

жасаумен байланысты барлық негізгі мәселелерді қамтиды. 

Сонымен ҚЕХСК 41 стандарт әзірледі, алайда нормативтік шаруашылық жүргізудің 

кеңеюіне орай олардың кейбіреуі алынып тасталды, сондықтан қазіргі кезде 37 стандарт, оның 

ішінде халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары 30 және қаржылық есеп берудің халықаралық 

стандарттары 7 қолданылады. 

Қаржылық есеп беру мекеме қызметінің қаржы жағдайы мен қаржы нәтижелерінің 

құрылымдалған ұсынуы болып табылады. Қаржылық есеп берудің мақсаты пайдаланушыларды 

экономикалық шешім қабылдау үшін кәсіпорынның қаржылық жағдайы, қызмет нәтижелері, 

қаржылық жағдайының өзгеруі туралы пайдалы ақпаратпен қамтамасыз ету. Осы мақсатқа жету 

үшін қаржылық есеп беру белгілі жорамал негізінде құрастырылады, сапалы сипаттамаларға ие 

болады және белгілі элементтер жөнінде ақпарат болуы тиіс. Сондай-ақ мекеме басшылығына 

сеніп тапсырылған ресурстарды басқару нәтижелерін де көрсетеді. 

1 – «Қаржылық есеп беруді ұсыну» IAS қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына 

сәйкес жалпы мақсаттағы қаржылық есеп беру – бұл өздерінің нақты ақпараттық қажеттіліктеріне 

сай келетін есептіліктің ұсынылуын талап етуге мүмкіндігі жоқ пайдаланушылардың 

қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған есептілік. 

Қаржылық есеп берудің нысандары мыналарды қамтиды: 

-   бухгалтерлік баланс; 

-   пайдалар мен залалдар туралы есеп; 

-   ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп; 

-   меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп; 

- есеп саясатының елеулі элементтерінің қысқаша сипаттамасын және басқа да 

түсіндірме ескертпелерді қоса, ескертулер. 

Бухгалтерлік баланс мекеменің қаржылық есептілігінің негізгі нысаны болып табылады. Ол 

мекемелердің белгілі бір күнгі жағдай бойынша активтерін, міндеттемелері мен капиталын 

көрсетеді. Қаржылық жағдайды бағалаумен тікелей байланысты қаржылық есептіліктің 

элементтері активтер, міндеттемелер және капитал болып табылады. 

Бухгалтерлік баланс көрсеткіштері актив және пассив болып бөлінеді. Бухгалгерлік 

баланстың активінде шаруашылық құралдардың жағдайын сииаттайтын көрсеткіштер 

жалпыланады, ал пассивінде ұйымның шаруашылық қызметіне қолданған шаруашылық 

құралдарының пайда болу көздерін сипаттайтын көрсеткіштер қарастырылады. 

Баланстағы барлық баптар экономикалық мазмұны бойынша бес бөлімге топтастырылады: 

активінде екі бөлім: қысқа мерзімді активтер, ұзақ мерзімді актвитер, пассивінде үш бөлім: 

меншікті капитал, ұзақ мерзімді міндеттемелер, қысқа мерзімді міндеттемелер. 

Бухгалтерлік баланс мынадай маңызды қызметтерді атқарады: 

- менеджерлер мен иелерін ұйымның мүліктік жағдайымен қатыстырады; 

- баланс бойынша ұйымның жақын арада алған міндеттемелерін өтей алатынын анықтайды; 

- актив баптары мен оларды қалыптастыру көздерінің мазмұны ішкі және сыртқы 

пайдаланушыларға пайдалану мүмкіндігін береді. 

Мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесін бағалаумен тікелей байланысты 

қаржылық есептіліктің элементтері болып пайдалар мен залалдар танылады. Қызмет нәтижесі 

пайда және залал туралы есепте берілген мекеменің табыстары (кірістері) мен шығыстарының 

өзара байланысы болып табылады. 

Пайдалар мен залалдар туралы есептің өзінде міндетті түрде кезең ішінде мынадай 

сомаларды көрсеткенде кем дегенде мынадай желілік баптар болуы тиіс: 

-   табыс; 

-   қаржыландыру жөніндегі шығындар; 

-   қауымдасқан компаниялар мен бірлескен кәсіпорындардың пайдалары мен залалдарында 

үлес қосып қатысу бойынша есептеу әдісіне сәйкес ескерілген мекеменің үлесі; 
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-   салық бойынша шығыстар; 

-   тоқтатылған қызметтен алынған салық салудан кейінгі жиынтық пайда немесе залал; 

-   пайда немесе залал. 

Пайдалар мен залалдар туралы есептің өзінде міндетті түрде мынадай баптар кезең ішінде 

пайданы немесе залалды бөлу ретінде ашып көрсетілуге тиіс: 

-   азшылық үлесіне жатқызылатын пайда немесе залал; 

-   еншілес компанияның меншікті капитал иелеріне жататын пайда немесе залал. 

Пайда мен зиян туралы есеп қаржылық есеп берудің маңызды құжаттарының бірі болып 

саналады, ол белгілі есепті кезеңдегі қызметтің нәтижелерін бағалауды қамтамасыз етеді. 

Қазіргі заманғы талдау тәжірибесінде шаруашылық ұйымның экономикалық тиімділігінің 

деңгейі жөніндегі ақпарат болып табылады. Ол қаржы нәтижелерін қалыптастыратын процестерді 

анықтап талдау және есепті кезеңдегі басқарушылық шешімдерді бағалау үшін пайдаланылады. 

Кәсіпорынның жеткілікті төлем қабілеттілігі мен ұйым жұмысының жоғары 

пайдалылығының арасындағы оңтайлы балансты қолдау нарықтық экономиканың ең маңызды 

міндеті болып табылады. Осы міндет шешімінің негізгі көзі ақша қаражаттарының қозғалысы 

туралы есеп болып табылады. 

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп 7 – «Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы 

есептер» IAS қаржылық есеп берудің халықаралық стандартының талаптарына сәйкес жасалады да, 

есепті кезеңнің қаржы есептілігінің құрамдас бөлігі ретінде ұсынылады. Аталған стандартқа сәйкес 

ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептер өзіне ақша қаражаттарындағы өзгерістер мен 

операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен болған өзгерістерге бөліп, мекеменің 

есепті кезеңдегі ақша қаражатының баламалары туралы ақпаратты қамтиды. Ақша 

қаражаттарының баламалары инвестициялаудан немесе басқа мақсаттардан гөрі қысқа мерзімді 

ақша міндеттемелерін өтеу үшін қолданылады. 

Ақша қаражаттырының қозғалысы туралы есептерді жасаудың негізгі мақсаты мен 

қажеттілігі мекеменің ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпарат қаржылық есеп беруді 

пайдаланушыларға мекеменің ақша қаражаттарын табу қабілеті мен олардың баламаларын, сондай-

ақ ақша қаражаттарына қажеттілікті бағалау үшін негіз беретіндігі мен пайдалылығында көрінеді. 

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп оны қаржылық есеп берудің қалған 

нысандарымен бірге пайдаланған кезде ақпарат береді, онда өзгеріп отыратын жағдайлар мен 

мүмкіндіктерге бейімделу үшін пайдаланушыларға мекеменің таза активтеріндегі өзгерістерді, 

оның қаржы құрылымын және түсімдер мен ақша қаражаттары төлемдерінің деңгейі мен 

мерзімдеріне әсер ету қабілетін бағалауға мүмкіндік береді. 

Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның қызметі мен оның дамуы негізінен өзін-өзі 

қаржыландыру, яғни меншікті капиталдың есебінен жүзеге асырылады, тек меншікті капитал 

жетіспеген жағдайда ғана қарыз қаражат тартылады. 

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп І «Қаржы есептілігін ұсыну» IAS қаржылық 

есеп берудің халықаралық стандартына және Ұлттық қаржылық есептіліктің №2 стандартына 

сәйкес жасалады да, мекеменің есепті кезеңдегі қаржылық есеп берудің жеке нысаны түрінде 

ұсынылады. Бұл есепте мынандай ақпараттар қамтылады: 

- меншікті капиталдағы барлық өзгерістерді; 

- меншікті капитал иелерімен операциялар жасау нәтижесінде туындайтындардан өзгеше 

меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп. 

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп есепті кезеңдегі болған капиталдың құрылымдық және 

сандық өзгерістері туралы ақпаратты ашып көрсетеді. 

1 – «Қаржы есептілігін ұсыну» IAS және 8 «Есеп саясаты, есептілік бухгалтерлік 

бағалаулардағы өзгерістер және қателіктер» IAS қаржылық есеп берудің халықаралық 

стандарттарына сәйкес мекеме өзінің есеп саясатын жасайды. Есеп саясаты – бұл мекеме қаржылық 

есеп беруді дайындау және ұсыну үшін қолданатын нақты қағидаттар, негіздер, кесімдер, ережелер 

және тәжірибе. 

Мекеменің қабылдайтын есеп саясатының мақсаты мекеменің жүргізген операциялары мен 

оқиғалары туралы ең толық, әділ және дұрыс ақпараттар алу болып танылады. Бұл ақпараттар 
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мекеменің иелеріне және жеке меншік иелеріне, мемлекетке, банкке, салық органына және 

мекеменің шаруашылық байланыстағы және басқа іскерлік серіктестікке қосылуға ниет білдірген 

заңды және жеке тұлғаларға, барлық ішкі агенттерге өте қажет. 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес қаржылық 

есептіліктің ажырамайтын құрамдық бөлігі болып, сондай-ақ түсініктеме жазба танылады. Ол 

қаржылық есеп берудің сандық деректерінің мазмұнын жақсы анықтау үшін қажетті мәліметтер 

беретін негізгі талдамалы құжат. Түсіндірме жазбаның басында мекемеге енетін құрамдық 

бөлігінің құрамын, олардың шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін сипаттаумен ашып 

көрсетіледі де, мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметінің жүргізілген жағдайларын 

сипаттайды. Жазбада сондай-ақ келесі жылы жеткен жетістіктерді жақсарту және айқындалған 

жетіспеушіліктерді жою үшін қажетті шаралар жоспары белгіленіп қояды. 

Түсініктеме жазбада баланстың негізгі баптарына толық сипаттама беріледі, пайдалар мен 

залалдар туралы, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы, капиталдағы өзгерістер туралы 

ақпараттар ашылады. Мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметін бағалау үшін материалдық, 

еңбек және қаржы ресурстарын пайдалану көрсеткіштері есептеледі. Түсініктеме жазбада 

мекеменің есепті жылдағы қаржылық жағдайы мен қаржылық-шаруашылық қызметінің 

нәтижелеріне әсерін тигізген факторлар, сондай-ақ құрылтайшылардың (меншік иелері) жылдық 

қаржылық есептілікті қарап, талдау нәтижелері бойынша қабылданған шешімдер көрсетіледі. Егер 

есепті жыл бойына мекеменің есептік саясатында өзгерістер болса, онда түсініктеме жазбада осы 

өзгерістердің себептері көрсетіледі де, олардан болған зардаптарға құндық баға беріледі. 

Ұйымның қаржылық есеп беруі ел валютасында (мың теңге) жасалады және оған есепті 

уақытылы табыс ету үшін жауап беретін басшы мен бас бухгалтер қол қояды. 

Ұйымның есепті кезеңі 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанда аяқталатын күнтізбелік жыл 

болып табылады. Жаңадан құрылған ұйым үшін алғашқы есепті кезең (жыл) сол жылдың 31 

желтоқсанына дейін ол мемлекеттік тіркелген сәттен басталады. 

Ұйымдар жылдық қаржылық есеп берулерін есептіден кейінгі жылдың 30 сәуірінен 

кешіктірмей табыс етеді. 

Қорытындылай келе, қаржылық есеп беру мекеменің өнімді өндірудің және өткізудің жалпы 

көлемі мен түрлері бойынша қабылдаған тапсырыстарын орындауын жүйелі тексеруге, 

материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру мен 

экономикалық көрсеткіштерін жақсарту және мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметінің 

болашақта өркендеудің ішкі пайдаланбаған резервтерді анықтап, оларды іске қосуға мүмкіндік 

береді. 

Бүгінде қазақстандық ұйымдардың бір қатары халықаралық стандарттар бойынша есеп беруді 

ұсынады. Бұл олар үшін  қосымша болып табылады, себебі олар қаржылық есеп беруді екі түрде – 

қазақстандық және халықаралық ережелер бойынша дайындайды. 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары қаржылық капиталдың мүддесін 

көрсетеді және биржаларға, банктерге, несиелік мекемелерге және тағы басқа қаржылық 

саудагерлерге бағытталған. 
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Бұл ғылыми мақалада қазіргі таңда мемлекет пен қоғамның қауіпсіздік кепілінің негіздері 

қарастырылған. Құқықтық мемлекеттің ең басты жəне айқын белгісі – заң бəрінен де жоғары 

тұрып, қоғамдық өмірде үстемдік етеді. Қоғамдық өмірдің барлық маңызды жақтары заң 

шығарушы билік органы осыған ыңғайлап құрылады. Бүгінгі таңдақұқықтық мемлекетті 

орнықтырудың кейбір теориялық негіздері қарастырылған. 

Кілт сөздер: қоғам,мемлекет, құқықтық мемлекет, құқықтың қайнар көздері.    

 

В данной научной статье в настоящее время рассматриваются основы гарантии 

безопасности государства и общества. Главный и очевидный признак правового государства-

закон, стоящий выше всех, доминирует в общественной жизни. Все важные стороны 

общественной жизни создаются в удобном для этого органе законодательной власти. На 

сегодняшний день рассматриваются некоторые теоретические основы построения правового 

государства. 

Ключевые слова: общество,государство, правовое государство, источники права. 

 

This scientific article is currently considering the basis of security guarantees of the state and 

society. The main and obvious feature of the rule of law-the law, standing above all, dominates public life. 

All important aspects of public life are created in a convenient legislative body. To date, discusses some of 

the theoretical foundations of the rule of law. 

Key words: society, state, legal state, sources of law. 

    

Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігін алғаннан кейін өзінің даму 

стратегиясындағы басты нысаналарының бірі ретінде құқықтық мемлекет құру бағытын 

жариялады. Құқықтық мемлекет ұзақ тарихи даму үдерісінде қалыптасады. Сондықтан Қазақстан 

Республикасының Конституциясында: «Еліміз құқықтық мемлекетті қалыптастыру жолына түсті» 

деп жазылған.  

Құқықтық мемлекет қазіргі таңда жалпы адамдық құндылықтардың ең елеулілерінің бірі. 

Құқықтық мемлекет – Заңның жоғарылығы, барлық азаматтардың заң алдыңда теңдігі, биліктің 

бөлінуі, соттардың тәуелсіздігі ұстанымдарына негізделген құқық жүйесі қалыптасқан мемлекет, 

Құқықтық мемлекеттің ең басты және айқын белгісі – заң бәрінен де жоғары тұрып, 

қоғамдық өмірде үстемдік етеді. Қоғамдық өмірдің барлық маңызды жақтары заң шығарушы билік 

органы осыған ыңғайлап құрылады. 

Қоғам адамдарды жынысына, тегіне, нанымына, лауазымына, ұлтына, материалдық 

жағдайына, жасына, өзге де әлеуметтік белгілеріне қарап алаламауы керек. Заң алдында 

адамдардың бәрі тең. Бұл биліктің рәмізі секілді, қоғам мүшелерінің  адамгершілігінің 

асқақтығының айғағы болатын, қоғамның рухани жетілгендігін, оның шын мәніндегі 

өркениеттілігін көрсететін, бүкіл адамзат қабылдаған құқықтық саналықтың өлшемі.    Өркениетті 

елдердің конституциялары азаматтарды түрлі әлеуметтік белгілеріне қатысты алалауға, кемсітуге 

жол берілмейді. Қазақстан Республикасының Конституциясы да осы ұстанымды басшылыққа 

алған. 
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Қоғам өмірінде заң үстемдігі арқылы, барлық саяси институттарда жоғарғы құқық 

бастаулары, құқық рухы енгізіледі. Осылайша, азаматтардың құқықтарының шынайылығы әрі 

мызғымастығы, олардың сенімді құқықтық мәртебесі, заңдық қорғалуы қамтамасыз етіледі. 

Құқықтық мемлекет - ең алдымен, құқықтық мемлекет идеялары іске асқан конституциялық 

мемлекет. Конституциялық құрылымның негізгі қағидаттары, қоғам дамуының маңызды 

бағыттары, оның басты идеялары конституциялық деңгейде бекітіледі. Конституция құқықтық 

жүйенің орталығы болып табылады. Соның негізінде құқықтық мемлекеттегі заңдылық тетіктері 

қалыптасады. 

Мемлекет қоғамның ең жоғары ұйымдастырылған институты ретінде саналады. Тек 

мемлекет қана жалпы қоғамның ресми өкілі болып табылады, нормалар түрінде жалпыға ортақ 

міндетті қағидалар шығаруға және заңдастырылған түрде оған мәжбүрлеуге құқылы. 

Мемлекет саяси биліктің негізгі бас түйіні ретінде, саяси күштің ошағы болғандықтан 

кепілді тұрақтылықты қамтамасыз етуі шарт. Осы мақсатта мемлекет бассыздықтарға мен өз 

еркімен кетуге – жүгенсіздіктерге жол бермеуі үшін басқа да мемлекеттік емес құрылымдарға 

қарағанда мемлекеттік басқарудың жоғарғы сатысын иеленуі керек. Бұл үстемдік егемендік деген 

ұғыммен іске асырылады. Егемендік дегеніміз мемлекеттік биліктің үстемдігі мен заңды түрде 

мәжбүрлей алу мүмкіндігі. Мемлекеттегі барлық әлеуметтік күштер «өктемдігін тек қана 

мемлекеттің уәкілдігі мен бақылауымен іске асырады...» [1]. 

Мемлекеттік билік мемлекеттің барлық аумағына тарайды және тек мемлекеттік аппарат, 

мемлекеттік органдармен іске асырылады. Осылайша мемлекеттік билік қоғамның тұтастығын, 

оның тұрақты әрекет етуін қамтамасыз етудің бірден бір тиімді құралы болып табылады. Қоғам 

мемлекеттік билік дұрыс әрекет ете алмады. Биліксіздік немесе анархия қоғамның әр тұстарының 

ыдырауына, ал ақыр аяғы оның өліміне немесе диктатураның орнауына әкеліп соғады. 

Мемлекеттің, мемлекеттік биліктің қоғамдағы рөлі қазіргі таңда, адамзат өзгерісті кезең 

дәуірін басынан өткізіп жатқан шақта өте маңызды. Кейінгі уақытта қоғамның тұрақты дамуын 

нарықтық механизмдердің құдіреттілігімен емес,  мемлекеттің тұтыну және өндіру, экологиялық, 

тағы басқа да адамзаттың ауқымды мәселелерін шешуде мемлекеттік бақылау функцияларын 

нығайтумен байланыстырып келеді. 

Қоғам өміріндегі мемлекет рөлінің осынша маңыздылығына қарамастан, мемлекеттің қоғам 

өміріндегі рөлін шектеу туралы пікірлер әлі де бар, ал кейде тіпті мемлекетті құрту ойы 

(анархистер пікірі, коммунистік қоғам туралы). Осы сияқты пікірлер негізсіз еместігін ескеу қажет 

ақ, өйткені көне дәуірден буржуазиялық төңкерістерге дейін мемлекеттік билік зорлық-зомбылық 

құралы болып келді. Мемлекеттік билік заңдастырылған мәжбүрлеу мүмкіндігіне ие болғандықтан 

бір жағынан қоғам игілігін қамтамасыз етудің тиімді құралы бола тұра, екінші жағынан адам 

құқығы мен еркіндігіне үлкен қауіп болып табылады. Барлық мемлекеттік дағды буржуазиялық 

төңкерістерге шейін биліктегілердің қоғамдық мүддені жамылып, өз мүдделеріне мемлекеттік 

билікті пайдаланғандығына, мемлекеттік биліктің өктемдігіне айқын айғақ. Қалай дегенмен, жеке 

тұлғаның құқығы мен мүддесі туралы еске алынбады [2]. 

Адам мемлекетке қарағанда үнемі тең емес жағдайда болады. Мемлекет өз ырқына 

адамдарды көндіруіне болады, бұл үшін ол мәжбүрлеу күшін пайдаланады. Былайша айтқанда, 

мемлекет адамдардың бастарының үстінен өз «қылышын» сермейді. Іс жүзінде бұл «қылыш» 

жекелеген мемлекеттік лауазымды тұлғаның қолында, олардың да қарапайым адамдар сияқты 

әлсіздіктері, құмартулары мен қызығушылықтары бар. Олар өзіне берілген билікті теріс 

падаланулары мүмкін. Адамдарға заңсыз серпілген «қылыштан» құтқарылу үшін «қалқан» қажет. 

Бұл «қалқан» адамдар мен мемлекет қарым-қатынасында қауіпсіздік сезімін қалыптастыратын адам 

құқығын құрастырады, ал құқық қорғау органдары осы «қалқанның» нығайуы мен әрекеттілігін 

«күзетуші иттері» болып табылады [3]. 

Мемлекет озбырлыққа айналмас үшін оның билігін құқықтармен шектеу шарт. Құқықтық 

мемлекет – адам құқықығын бірінші кезекке қоятын билік, ол өз әрекеттеріне саналы түрде 

шектеулер қояды. Осы себептен құқықтық мемлекет идеясы барлық демократиялық күштермен 

идеал ретінде мойындалған. 
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Құқықтық мемлекеттің мәндік сипаты үстемділік болып табылады; заң шығару 

процедурасын түгел ескере отырып шығарылған кезкелген заң емес, дәл құқықтық заңның үстемдік 

құруы. Құқықтық мемлекетте құқық пен заңның арасында айырмашылық болады. Құқық пен 

заңның айырмашылығының басты мәні құқықты адамгершілік, әділдік, теңдік идеалдарының 

кейпінде мойындау. 

Қазіргі таңдағы отандық қоғамдық ой мен таяу шығыс елдерінде құқықтық мемлекетті 

қарастыруда мемлекеттік билікті бөлу принципіне сүйенеді. 

Осы себепті бүгінгі таңда тек мемлекеттік билікті бөлу принципіне ғана ден қою дұрыс емес 

деп есептейміз. Өйткені құқықтық мемлекет  жан-жақты  постулат  болып  табылады. Құқықтық 

мемлекеттің маңызды тармақтарында мемлекеттік билікті бөлумен қатар келесілер бар. 

Жоғарыда айтылғандай құқықтық қауіпсіздік принципі нақты бір деңгейде мемлекет пен 

тұлғаның өзара жауапкершілік принципімен қамтылады. Сондықтан мемлекеттің тұлғаның 

бостандығына араласа алуы жағдайын жалпы қарастыру қажет деп санаймыз. Мысалы, ешқандай 

батыс мемлекеттерінің жаңа конституцияларында жекеменшікке қол сұғушылыққа жол бермеу 

туралы айтылмайды, керісінше жеке меншіктің баршаның мүддесіне қызмет етуін міндеттейді, 

тіпті мемлекет меншігіне айналдыруға жол беріледі, бірақ ол үш шарт: қоғам мүддесі үшін (жеке 

топтардың емес), парламентпен қабылданған заңды негізде (декрет жолымен емес) тең дәрежеде, 

кей жағдайда дау туындағанда сотпен бекітілген (лауазымды тұлғамен емес) шығынды өтеу 

қадағаланған жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

Мемлекет монополияға қарсы заңдарды қабылдау арқылы бәсекелестік еркіндігін 

қамтамасыз етеді, рынокты басып алу мен монополиялық бағалардың  бекітілуіне  тойтарыс  

береді.  Енді мемлекет тарапынан экономикалық дамуды жоспарлау (болжау) да қолданылады. Бес 

жылдық және өзге де жоспарлар Ұлыбритания, Франция, Үндістанда, Жапония және көптеген өзге 

мемлекеттерде қабылданған. Бірақ бұл жоспарлар әдетте өнімнің номенклатурасына сай (жеке 

кәсіпкерліктерге қатысты бұл мүмкін де емес, бірақ нақ соңғылары экономикада басым) қандай да 

бір тапсырыстарды бекітпейді, ол экономикалық жетілуді (нақты салаларға инвестиция тарту, 

салық жеңілдіктері және т.б.) қамтамасыз ететін қаржылық құрал жүйесін құрайды. Жалпы бұл 

әлеуметтік беталыстағы рынок экономикасының белгілері. 

Соңғы жылдары ГФР кейбір заңнамалық новелла мен сот тәжірибесінде құқықтық мемлекет 

принциптерін шектеу, атап айтқанда іске қатысушы тараптардың әділ сот төрелігін шектеу үрдісі 

байқалады [4]. 

Қылмыстық-процессуалдық кодекстегі өзгертулерге сәйкес, сот тәжірбиесінде 

айыпталушылармен қатар нақты іске қатысы бар тұлғалардың да негізгі құқықтары мен 

бостандықтары кең көлемде шектеледі. 

Қазақстан заңнамасында, яғни ҚР Конституциясында құқық қауіпсіздігі принципі заңнамада 

анық көрініс таба алмай отыр. Өкінішке орай, Конституцияның ешбір бабында мемлекет 

органдарының өз ісіне деген жауапкершілігі бекітілмеген. Сондықтан да мемлекет органдарының 

өз ісіне деген жауапкершілігі бекітіліп және мемлекеттік қорды құруды ұсынамын. Азаматтардың 

мүдделеріне залал келтірген жағдайда сол қордан өтеледі. 

Соның бір көрінісі Конституцияның 31 бабында дәлел бола алады. Мұнда келесілер 

көрсетілген: «Мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны 

қорғауды мақсат етіп қояды. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін деректер мен 

жағдаяттарды лауазымды адамдардың жасыруы заңға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады». 

Біздің пікірімізше, бұл бап мемлекет тарапынан қолайлы қоршаған ортада адам құқығын 

қорғауды қамтамасыз етуді тікелей міндеттей және жүктей алмайды. Ұсынылып отырған 

конституциялық норма адамның экологиялық құқығын бұзуда мемлекеттік міндет пен 

жауапкершілікті жүктеудің тікелей бағытын бере алады.  

ҚР-ның азаматтарының денсаулығы мен өмір сүруіне қолайлы қоршаған ортада тұруға 

құқылы. 

Мемлекет адамдардың денсаулығы мен өмір сүруіне жағдай жасалған қоршаған ортаны 

қорғауға бағытталуы тиіс. 
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

Лауазымды тұлғалар тарапынан адам денсаулығы мен өмір сүруіне қауіп тудыратын 

жағдайлар мен дәлелдерді жасырып қалу заң тарапынан жауапкершілікке тартылады. 

ҚР Конституциясының 1-ші бабында көрсетілгендей «Қазақстан Республикасы өзiн 

демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтiк және экологиялық мемлекет ретiнде орнықтырады, 

оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары» [5]  

Құқық қауіпсіздігі принципі мемлекет ісінің өлшемдестігі құқық шығармашылығы мен 

құқықты қолдану қырларының нақтылығын, заңның және нормативтік-құқықтық актілердің 

дұрыстығын анықтауды қатаң реттейді. 

Сөйтіп мемлекеттік өркениет пен мәдениеттің көрінісі тек қана құқықпен тығыз әрекеттесу 

арқасында ғана толық ашылуына мүмкіндік береді. Құқықтық мемлекет идеясы адамның жалпы 

мүддесі мен бостандықтарының сәйкес келуі мәселесінің мәнін түсінудегі нәтиже көрсеткіші 

болып табылады. Мемлекеттегі формалды тепетеңдік принципі қоғамдық мүдде мен жеке адам 

мүдделерінің сәйкес келуіне, заң, құқық, соттың бәріне және әрбіреуіне , сонымен бірге мемлекетке 

де, оның органдары мен лауазымды адамдарына  әділ қарауын жүзеге асырады. 

Барлық субъектілер, сонымен бірге мемлекет және оның органдары заң және сот алдында 

тепе-тең. Бұл жағдайда мемлекет ұйымдастырудың құқықтық формалары мен саяси билік 

жариялылығына қызмет етеді, ал мемлекеттік билік заң шеңберінен шықпайды. Нәтижесінде жеке 

тұлға бостандығы билікке  шектеу болса, ал құқық – жеке адам мен қоғам мүддесі бостандығының 

сәйкестікті орнатуда әділ құрал болып табылады. 

Қазіргі таңдағы мемлекет адам бостандығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жариялы 

институт, ол нақты және заңдық тепе-теңдік принциптермені толықтырылып тұрады. Заң 

алдындағы теңдікке сүйеніп, мемлекет адами белсенділіктің дамуына, кәсіпкерлік бастамаға 

ынталандырады, адамдарды бәсекелестікке, жетекшілікке жетелеп, қоғамның толық дамуына негіз 

болады. Бұл жоспарда заң алдындағы  теңдік адамның әрі қарай дамуына септігін тигізеді. Айта 

кету керек, адам бостандығы мен құқық қауіпсіздігі шектеулі болуы мүмкін. 

Мемлекеттік бостандықты шектеу заңды және әділ болуы үшін шектеусіз барлық 

субъектілер бостандық шараларын  мойындауда теңдікті сақтауы тиіс. Сонымен бірге, тепе-теңдік 

екі түрлі: заңды түрінде және дәлел түрінде қарастырылады. Бұл мемлекет , құқық, заң, сот 

алдында да, нақты өмірлік игіліктерде де барлық субъектілер тең. Мемлекет жалпыға бірдей ортақ 

проблеманы шешуге бағытталған, теңдіктің тәртібіне кепіл беретін әлеуметтік институт. 

Қазақстандық заңнамада, ҚР Конституциясында құқық қауіпсіздігі принципі анық көрініс 

таба алмай отыр. Өкінішке орай, Конституцияның бірде бір бабында мемлекеттік органдардың 

ісіне деген жауапкершілік мүлдем бекітілмеген. Сондықтан да Конституцияда мемлекет 

органдарының өз ісіне деген жауапкершілігі бекітіліп және мемлекеттік қоруды құруды ұсынамын. 

Азаматтардың мүдделеріне залал келтірген жағдайда сол қордан өтеледі.  

ҚР-ның конституциялық нормасында мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар 

тарапынан жауапкершіліктің бекітілуі залалдарды өтеу және басқа да азаматтардың мүдделерін 

қорғауда кепіл бола алады. 

Біздің пікірімізше, ҚР конституциясының 31 бабы мемлекет тарапынан қолайлы ортада 

адам құқығын қорғауды қамтамасыз етуді тікелей міндеттей алмайды. Ұсынылып отырған 

конституциялық нормаға өзгеріс енгізу адамның экологиялық құқығын бұзуда мемлекетке 

міндеттеме мен жауапкершілік жүктейді. ҚР-ның Конституциясының 31 бабын келесі түрде 

өзгертуді ұсынамыз. «ҚР-ның азаматтарының денсаулығы мен өмір сүруіне қолайлы қоршаған 

ортада тұруға құқылы. Мемлекет адамдардың денсаулығы мен өмір сүруіне жағдай жасалған 

қоршаған ортаны қорғауға бағытталуы тиіс. Лауазымды тұлғалар тарапынан адам денсаулығы мен 

өмір сүруіне қауіп тудыратын жағдайлар мен дәлелдерді жасырып қалу заң тарапынан 

жауапкершілікке тартылады». 

Мемлекет – жалпы әлеуметтік сұрақтарды шешуде, қоғамда туындайтын проблемаларды 

бейбіт жолмен шешуге жағдай жасайтын жалпыға бірдей институт. Кез келген адами қоғамда үнемі 

қарама-қайшылық туындап тұрады, ал ол жалпы әлеуметтік проблемаға айналуы мүмкін, мұндай 

жағдайда мемлекет қоғамды мәмілеге келтіру құралы болып табылады. Бұндай жағдайда  мемлекет  

тек  құқықтық  тәртіпты қорғау функциясымен, «мемлекет – түнгі күзет» функциясымен ғана 
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шектеліп қана қоймай, қоғамдағы туындаған әлеуметтік қарама-қайшылықтарды, проблемаларды 

жоюда белсенді позицияны ұстану керек. 

Мемлекет, ең алдымен, саяси билік болып табылады. Мемлекет барлық әлеуметтік топтар, 

кластар арасындағы қарым-қатынастарды реттейді. Ол барлық қоғамда ресми өкіл ретінде көрсетуі 

тиіс. Қоғам әлеуметтік топтар арасындағы қарым-қатынастар жиынтығы; саясат-әлеуметтік 

топтардың түрлі мүдделерін реттейтін билікпен байланысқан қарым-қатынас айналысы. Мемлекет 

саяси биліктің басты жинағы, саяси күштің эпицентрі бола отырып, тәртіпті қамтамасыз ететін 

кепілдік беруге міндетті. 

Тәртіп кепілдігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік билік басқа мемлекеттен тыс 

құрылымдардың бассыздық пен жүгенсіздіктеріне жол бермеуде үстемдік ете алады. Суверенитет 

елдің  ішіндегі  мемлекеттік  биліктің үстемдігі, өз территорияда немесе территориядан тыс 

тәуелсіздік пен өз еркінің дербестігін білдіреді. Мемлекет өз территориясында барлық әлеуметтік 

биліктерден жоғары тұрады және әлеуметтік топтар, кластар, адамдардың іс-әрекетіне бағыт-бағдар 

беріп отырады. Мемлекеттегі барлық әлеуметтік күштер тек мемлекеттің басқару және бақылау 

билігімен іске асырылып отырады [6]. 

Қоғамда түрлі қоғамдық ұйымдар өмір сүреді. Қалайда сол немесе басқа да әлеуметтік 

күштертердің (саяси партия немесе т.с.с) қаншалықты әсері болса да, мемлекеттік билік 

басымдылық танытады. Мемлекет егеменділігі тәуелсіздік пен дербестікпен қатар өз билігі мен 

еркіндігін қамтамасыз еткенде көрініс табады. Мемлекеттің егеменділігі мынаны білдіреді, 

мемлекет өз еркін білдіре отырып, өз мүдделерінің орындалуына мүмкіндік алады. Сонымен бірге, 

бірде бір мемлекет шексіз егеменділікке ие бола алмайды. Осы және басқа да шешімдерді 

қабылдарда өзге елдер мен әлем қауымдастықтарының мүддесі ескерілуі тиіс. 

Мемлекет еріксіз көндіруді ресмилендіруге монополиялы құқыққа ие. Бірақ ресми еріксіз 

көндіру заңдастырылуы тиіс. Антик  дәуірінде де мемлекет туралы ұғымды тек заң негізінде 

бостандықты  қамтамасыз  ететін  ұйым ретінде қарастырған болатын. Мемлекет туралы түсінікті 

билік пен бостандық сәйкестігінің әділ болуын іздестіруде. Қазіргі заң ғылымында сол дәстүр 

біршама шоғырланған түрде өз күшін либерталды тәсілден тапты.  Ресей ірі ғалымы В.С. 

Біздің ойымызша мемлекет және құқықты қоғам мен тұлғаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

құралдары деп санауға болады. Мемлекетті бұл тұрғыдан қарастыру қазіргі дағдарыс заманында 

өзекті, актуалды. Мемлекет және құқық жоғары ұйымдасқандығынан қоғамның аса нәтижелі 

институттары сондықтан адамзат әлеуетін, әр жеке адамның мүмкіндіктерін аша түсуге, оның 

адамгершілігін өрістетуге қажетті жағдайлар жасауға бағытталған. Бұл жалпы қоғамның жедел, 

прогрессивті дамуының негізі болады, адамзат әлеуеті соғыстар жүргізу, өшпенділік тағы осы 

сияқты жаман әрекеттер үшін емес, барлық адамзатқа пайдасы бар әрекеттер  (адамның 

материалдық жағдайын жақсартуға, адам мен табиғаттың үндестігіне, мәдениетті дамытуға, т.с.с.) 

жасауға жұмсалады. Мемлекет адамның ішкі жан дүниесін мейлінше тарылтпауы, оның рухани 

дамуы үшін қажетті еркіндікті беруі тиіс, сонымен бірге «адамдардың толыққанды өмір сүруіне 

және өрістеуіне» сыртқы жағдайларды мүмкіндігінше кеңірек қамтамасыз етуі керек. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Назарбаев Н.Ә. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан: Президенттің Қазақстан халқына 

жолдауы // Егемен Қазақстан. —— 1 наур. — 2-б. 

2. Әбсаттаров Р. Құқықтық мемлекеттің негізгі принциптері қандай? // Ақиқат. — 2004. — 

№ 12. — 30-б. 

3. Платон. Законы: Сочинения: В 3 т. — Т. 3. — Ч. 2. — М.: Мысль, 1972. — C. 

4. Кул-Мухаммед М. Патриот, политик, правовед. — Алматы: Атамұра, 1995.  

5. Мырзабекова А.Ш., Жұмасұлтанова Ғ.Ә. Жақып Ақпаевтың саяси көзқарастары: 

«Қазақстан саяси ойлары» атты курсына арн. оқу құралы. — Қарағанды: Болашақ-баспа, 2006. — 

64, 65-б. 

6. Назарбаев Н.Ә. Біздің бағдарымыз — топтасу, қоғамдық прогресс және әлеуметтік 

серіктестік // Егемен Қазақстан. — 2007. — 13 мамыр. — 2-б. 

 



 

70 

Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

УДК 343 

 

ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ  

И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Головко И.И., канд. юрид. наук, доц. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации, г.Санкт-Петербург 

 

E-mail: irinaivanovna2009@yandex.ru 

 

Мақалада прокурордың қылмыстық сот ісін жүргізудегі қатысуының негізгі 

принциптерін анықтайтын Еуропа Кеңесінің халықаралық құқықтық актілерінің 

ережелерімен салыстырғанда Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының 

прокуратура органдарының, азаматтық жəне əкімшілік іс жүргізуін ұйымдастыру жəне оның 

жұмыс істеу қағидаларын зерделеу нəтижелері келтірілген. Прокурорлардың қызметін дəл 

анықтау, оны бағалау критерийлерін анықтау жəне нормативтік актілердің талаптарын 

сақтауды қамтамасыз ету үшін Ресей Федерациясының заңнамасында заңдылық принципінің 

компоненттерін түсіндірудің орындылығы туралы қорытынды жасалды. Прокурордың адам 

құқықтарының сипатын көрсететін қылмыстық емес іс бойынша прокурордың қатысу 

қағидалары құрылады. 

Кілт сөздер: прокурор, азаматтық сот ісін жүргізу, əкімшілік іс жүргізу, принциптік, 

заңдылық. 

 

В статье представлены результаты исследования принципов организации и 

деятельности органов прокуратуры, гражданского и административного судопроизводства 

Республики Казахстан и Российской Федерации в сравнении с положениями международных 

правовых актов Совета Европы, которые определяют базовые начала участия прокурора в 

судопроизводстве вне уголовного. Сделан вывод о целесообразности уточнения составляющих 

принципа законности в законодательстве Российской Федерации для придания деятельности 

прокуроров точности, определения критериев ее оценивания и установления соответствия ее 

требованиям нормативных актов. Сформулированы принципы участия прокурора в 

судопроизводстве вне уголовного, которые отражают правозащитный характер 

деятельности прокурора.  

Ключевые слова: прокурор, гражданское судопроизводство, административное 

судопроизводство, принцип, законность. 

 

The article presents the results of a study of the principles of the organization and activities of 

the prosecution authorities, civil and administrative proceedings of the Republic of Kazakhstan and 

the Russian Federation in comparison with the provisions of the international legal acts of the Council 

of Europe, which determine the basic principles of the participation of the prosecutor in criminal 

proceedings. The conclusion is made about the expediency of clarifying the components of the 

principle of legality in the legislation of the Russian Federation to make the activities of prosecutors 

accurate, determine the criteria for its assessment and establish compliance with the requirements of 

regulatory acts. The principles of the participation of the prosecutor in non-criminal proceedings, 

which reflect the human rights nature of the activities of the prosecutor, are formulated. 

Key words: prosecutor, civil proceedings, administrative proceedings, principle, legality. 

 

Термин «принцип» в переводе с латинского означает – «первоначало», «руководящая 

идея» [1, с. 382]. Выдающийся советский и российский ученый С.С. Алексеев говорил, что в 

праве принципы – исходные нормативно-руководящие начала соответствующей правовой 

системы, используются в юридической литературе в основном для освещения выраженного в 
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концентрированном виде содержания права, его основ, воплощенных в нем закономерностей 

общественной жизни [2, с. 261]. 

Принципы организации и деятельности органов прокуратуры установлены статьями 3, 4 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и 

включают принципы единства, централизации, независимости, гласности, политической 

независимости, законности. 

Статья 3 Закона Республики Казахстан от 30 июня 2017 № 81-VI «О прокуратуре» 

определила принципы организации и деятельности органов прокуратуры: прокуратура 

составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному Прокурору; прокуратура осуществляет свои полномочия на 

принципах законности, независимости от других государственных органов, должностных лиц и 

подотчетности лишь Президенту Республики Казахстан; запрещается вмешательство в 

деятельность органов прокуратуры при осуществлении ими своих функций и полномочий; 

прокуратура не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства, 

организаций и государственных органов, назначать проверки их деятельности, запрашивать 

информацию либо документы по основаниям, не предусмотренным законом; органы 

прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства об охране прав и свобод человека и гражданина, о защите государственных 

секретов и иной охраняемой законом тайны.  

Как видно из перечисленного, принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации и Республики Казахстан близки.  

Помимо национального законодательства необходимо учитывать международные 

правовые акты, которые важны для совершенствования отдельных аспектов деятельности 

государства и жизни общества. Так, Российская Федерация вступила в Совет Европы в качестве 

государства-члена в 1996 г. и с этого момента участвует в реализации соответствующих 

международных правовых актов. Соглашение о сотрудничестве Республики Казахстан и Совета 

Европы подписано в 1993 году, в 1994 году в Республике Казахстан открыто представительство 

Совета Европы, осуществляется сотрудничество в областях экономики, транспорта, 

образования, науки, становления и развития гражданского общества. В связи с этим отметим, 

что имеются европейские наднациональные акты и по вопросам  регламентации деятельности 

прокурора.   

Общие проблемы деятельности органов прокуратуры и реализации полномочий 

прокуроров выступали предметом нескольких актов, о которых речь пойдет далее. 

Рекомендация 1604 (2003) Парламентской Ассамблеи Совета Европы «О роли 

прокуратуры в демократическом обществе, основанном на верховенстве закона» [3] в пункте V 

говорит о важности следующих правил: полномочия прокурора по защите прав человека не 

должны приводить к конфликтам интересов или отталкивать лиц, которые добиваются защиты 

своих прав со стороны государства; полномочия и функции прокуроров ограничиваются 

сферой уголовного преследования, задачами по защите интересов государства в уголовном 

правосудии, а для выполнения иных функций учреждаются отдельные органы. Несмотря на 

рекомендательный характер мнения, оно послужило доводом сторонников отказа от таких 

функций прокуратуры, как надзор за исполнением законов и участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

Однако Европейские руководящие принципы по этике и поведению для прокуроров 

(«Будапештские руководящие принципы», приняты на 6-ой конференции генеральных 

прокуроров стран Европы 31 мая 2005 г., Будапешт) [4, с. 261] отмечают, что прокуроры в 

некоторых правовых системах исполняют в сфере коммерческого, гражданского или 

административного права роль защитников законности (п. 1). Для обеспечения исполнения 

профессиональных обязанностей прокуроры должны следовать принципам:  

выполнять свои обязанности в соответствии с соответствующими нормами 

национального и международного права;  

выполнять свои функции честно, беспристрастно, последовательно и быстро;  
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уважать, защищать и поддерживать человеческое достоинство и права человека;  

принимать во внимание, что они действуют от лица всего общества и в публичных 

интересах;  

стараться поддерживать справедливый баланс между базовыми интересами общества и 

правами и  интересами человека. 

В дальнейшем указанные принципы неоднократно поддерживали и развивали 

международные акты и решения Европейского суда по правам человека. 

Заключение № 340/2005 Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианская комиссия) [5]
 
также

 
положительно оценило роль российской прокуратуры вне 

уголовного преследования, указав, что прокуратура Российской Федерации
 
представляет собой 

особую модель органов прокуратуры (п. 57), при этом на основании п. 12: 

прокуратура и органы законодательной, исполнительной, судебной власти должны быть 

независимы друг от друга (принцип независимости государственной власти); 

прокуроры могут быть наделены правом возбуждения процедур или вступления в 

существующие процедуры или использования различных средств правовой защиты для 

обеспечения законности (принцип законности); 

роль прокурора всегда должна быть исключительной (принцип исключительности); 

вмешательство прокурора допустимо только в том случае, когда цель не может быть 

достигнута иным образом (принцип субсидиарности); 

участие прокурора в судопроизводстве должно иметь обоснованную цель (принцип 

специального назначения или специализации); 

исключительной причиной вмешательства прокурора является защита прав и интересов 

уязвимых групп общества, не способных защитить свои права (принцип защиты прав человека). 

Принципами реализации полномочий прокурора, не связанных с уголовным 

преследованием, в пункте 34 Заключения № 3 (2008) Консультативного совета европейских 

прокуроров «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» [4, c.125-127] определены: 

принцип разделения властей в связи с задачами и деятельностью прокуроров вне 

уголовно-правовой сферы и ролью судов по защите прав человека;  

беспристрастность; 

функции прокуроров выполняются от имени общества и в публичных интересах, чтобы 

обеспечить соблюдение права при уважении основных прав и свобод и в пределах полномочий, 

предоставленных прокурорам законом, а также Конвенцией о защите прав человека и 

решениями Европейского суда по правам человека; 

полномочия прокуроров должны как можно точнее регулироваться законом; 

недопустимо ненадлежащее вмешательство в деятельность органов прокуратуры; 

в законе должна быть установлена обязанность прокуроров указывать мотивы своих 

решений, установлена возможность ознакомления с ними заинтересованных или участвующих 

в деле физических или юридических лиц. 

Таким образом, международные акты называют не закрепленные законодательством 

Российской Федерации, Республики Казахстан такие требования к деятельности прокурора, как 

целесообразность, исключительность оснований принятия мер реагирования, соблюдение 

баланса публичных и частных интересов. 

Классифицируя принципы, ученые в области прокурорской деятельности рассматривают 

не только положения законодательства, но и основы организации деятельности прокуратуры. 

Профессор В.П. Рябцев применительно к организации и деятельности прокуратуры определяет 

принципы системообразующими элементами, основой [6, с. 59]. Он разделяет принципы 

организации и деятельности прокуратуры на общие (единства, централизации, независимости, 

гласности, политической независимости, законности) и внутриорганизационные (зональный, 

предметный, зонально-предметный) [6, с. 59-72]. 

Другие авторы говорят о зональном, предметном, предметно-зональном принципах не 

только как о внутриорганизационных, но и принципах организации и деятельности 

прокурорской системы в целом; выделяют также принципы общие (законности), 
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специфические (централизации, единоначалия, независимости), отраслевые (например, в сфере 

уголовного судопроизводства) [7; 8]. 

Несомненно, участие прокурора в судопроизводстве должно осуществляться с учетом 

принципов конкретных видов судопроизводства, которые определены процессуальным  

законодательством. Статьи 5-6, 7-10, 12-13 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ, статьи 5-6, 7-12, 16 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ и ст. 6 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ устанавливают такие 

принципы судопроизводства, как независимость судей; равенство всех перед законом и судом; 

законность и справедливость при рассмотрении и разрешении дел; осуществление 

судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов в разумный срок; гласность и 

открытость судебного разбирательства; непосредственность судебного разбирательства; 

состязательность и равноправие сторон судопроизводства. 

Статья 5 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 

2015 № 377-V ЗРК закрепила следующие принципы гражданского судопроизводства: 

законность, осуществление правосудия только судом, судебная защита прав, свобод и законных 

интересов лица, уважение чести и достоинства, деловой репутации лиц, участвующих в деле, 

неприкосновенность частной жизни и тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность собственности, независимость судей, 

равенство всех перед законом и судом, язык судопроизводства, состязательность и равноправие 

сторон, оценка доказательств по внутреннему убеждению, освобождение от обязанности давать 

показания, обеспечение прав на квалифицированную юридическую помощь, гласность 

судебного разбирательства, обеспечение безопасности в судебном заседании, обязательность 

судебных актов, свобода обжалования судебных актов. 

Как можно увидеть, подход законодателя при определении основных начал 

гражданского судопроизводства в наших странах во многом сходен.  

В международных правовых актах также сформулированы основные принципы участия 

прокурора в рассмотрении дел судами вне уголовного судопроизводства. 

По Заключению № 340/2005 Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианская комиссия)
 
на основании п. 12 относительно участия прокурора в рассмотрении 

дел судами: 

государство вправе наделять прокуроров правом защиты государственного интереса 

(принцип защиты государственного интереса); 

участие прокурора может быть оправданным для защиты причины публичного интереса 

и/или обеспечения законности решений (например, в делах о защите окружающей среды, 

несостоятельности и т.п.) (принцип защиты публичного интереса);  

полномочия прокуроров и иных участвующих в деле лиц должны быть равными 

(принцип равенства процессуальных полномочий сторон в судопроизводстве). 

Принципами реализации полномочий прокурора, не связанных с уголовно-правовой 

сферой, в пункте 34 Заключения № 3 (2008) Консультативного совета европейских прокуроров 

«О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» [4, с. 125-127] определены: 

прокуроры должны иметь такие же права и обязанности, как и любая другая сторона, и 

не должны пользоваться преимущественным положением в судебном производстве; 

действия прокуратуры при защите публичных интересов не должны нарушать принципа 

обязательности вступивших в силу судебных решений; 

должно быть обеспечено право лиц или организаций, участвующих или 

заинтересованных в рассмотрении гражданских дел, на обжалование действий (бездействия)  

прокуроров. 

В пояснительной записке к Заключению № 4 (2009) Консультативного совета 

европейских прокуроров «О взаимоотношениях судей и прокуроров» [9], вместе с «Бордосской 

декларацией «О судьях и прокурорах в демократическом обществе», отмечено, что присутствие 

прокурора на заседаниях суда противоречит пункту 1 ст. 6 ЕКПЧ и нарушает баланс сторон по 
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делу («доктрина появления») (пункт 16 пояснительной записки), участвующий в 

судопроизводстве в защиту прав социально уязвимых групп населения, охраны окружающей 

среды и пр. прокурор не должен оказывать неправомерное воздействие на принятие судьями 

решений (пункт 64).  

Рекомендация № 11 (2012) Комитета министров о роли прокуроров вне системы 

уголовного правосудия (принята Комитетом министров Совета Европы 19 сентября 2012) [10] в 

разделе «С» Приложения обращает внимание на следующие общие принципы: обязанности и 

полномочия прокуроров вне системы уголовного правосудия должны во всех случаях быть 

установлены законом и четко определены, чтобы избежать какой-либо двусмысленности; 

прокуроры должны исполнять свои обязанности и осуществлять полномочия вне системы 

уголовного правосудия в полном соответствии с принципами законности, объективности, 

справедливости и беспристрастности; исходить в своей работе из принципов прозрачности и 

открытости, полностью выполняя при этом свои обязанности по обеспечению 

конфиденциальности; поведение прокуроров должно регулироваться соответствующими 

кодексами этики; прокурорские службы должны иметь в своем распоряжении необходимые 

финансовые и кадровые ресурсы и использовать возможности соответствующей подготовки, 

чтобы адекватно выполнять свои обязанности вне системы уголовного правосудия (пункты 3, 4, 

6-8). В разделе «D» Приложения перечислены следующие принципы, применяемые к 

отдельным обязанностям и полномочиям прокуроров вне системы уголовного правосудия:  

1. в отношении доступа к правосудию и средствам правовой защиты – прокурор не 

должен ограничивать право любого физического или юридического лица на инициирование 

процессуальных действий или участие в качестве ответчика перед независимым и 

беспристрастным судом даже по тем делам, в которых прокурор является или намеревается 

быть стороной процесса; полномочия по принятию решений, затрагивающих права и 

обязанности иных лиц, должны быть строго определены законом и не должны наносить ущерб 

праву сторон обращаться по вопросам факта и права к независимому и беспристрастному суду. 

Прокурор должен действовать независимо от любой другой власти, его решения должны быть 

мотивированными и должны быть доведены до сведения заинтересованных лиц (пункты 10-11); 

2. в отношении судебного разбирательства, в котором прокурор является основной 

стороной: полномочия прокурора инициировать судопроизводство или выступать в качестве 

ответчика не должны ставить под угрозу принцип равноправия сторон судебного процесса; 

прокурор не должен скрывать доказательства, относящиеся к предмету спора; полномочия по 

проведению досудебной проверки должны быть предусмотрены законом, и они не должны 

давать прокурору необоснованного преимущества; в делах, по которым интересы лица 

представляет прокурор, такое лицо должно иметь право участвовать в разбирательстве; это не 

должно препятствовать тому, чтобы прокурор оставался стороной судебного процесса в тех 

случаях, когда затрагиваются общие или публичные интересы; право прокурора подать 

апелляцию или иным образом добиваться пересмотра решения по делу в вышестоящем суде не 

должно отличаться от аналогичного права, предоставляемого другим сторонам процесса, и 

должно осуществляться в соответствии с одинаковыми для всех сторон условиями, включая 

ограничения по времени, отводимому для подачи апелляции (пункты 12-16); 

3. относительно судебных разбирательств, в которые вступает прокурор: стороны 

судебного процесса должны быть проинформированы прокурором или судом о решении 

прокурора вмешаться или стать стороной процесса; если прокурор представляет письменное 

заключение до начала судебного слушания, такое заключение должно быть доступно для всех 

сторон в течение времени, достаточного для изучения такого заключения. В противном случае 

слушание может быть отложено. У сторон процесса должна быть возможность представить 

свое мнение по заключению прокурора. Прокурор не должен ни принимать участие в процессе 

вынесения судебного решения, ни создавать впечатление такого участия (пункты 17-20); 

4. относительно принципа правовой определенности и res judicata (принципа 

недопустимости повторного рассмотрения однажды уже разрешенного дела): основания, на 

которых прокурор может добиваться пересмотра вступившего в силу судебного решения, 
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должны быть ограничены исключительными случаями, а пересмотр проводиться в разумный 

ограниченный период времени. Стороны первоначального разбирательства должны быть 

проинформированы об этом, и им должна быть предоставлена возможность принять участие в 

процедуре пересмотра, если они изъявят такое желание (пункт 22). 

В пояснительной записке к Заключению № 9 (2014) Консультативного совета 

европейских прокуроров «О европейских нормах и принципах, касающихся прокуроров» [11], 

вместе с «Римской хартией», перечислены принципы реализации прокурорами полномочий: 

разделение властей и самостоятельность  прокуратуры и суда, компетенции должны быть 

максимально четко определены нормативными актами, четкая регламентация в законе права 

физических и юридических лиц, участвующих в деле, обжаловать действия прокуроров в суд, 

прокурор не должен подменять стороны при обжаловании решения.  

Пункт 1 ст. 9 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ устанавливает принцип диспозитивности осуществления гражданских прав, который 

гласит, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права. При реализации принципа диспозитивности в 

гражданском, административном судопроизводстве необходимо учитывать особенности лица, в 

интересах которого прокурор обратился с заявлением в суд. Прокурор обращается в суд в 

защиту прав лиц, которые не могут защитить свои права самостоятельно, и в отношении таких 

категорий граждан принцип диспозитивности изначально не может трактоваться как 

оставляющий все действия на их усмотрение. Именно таким лицам в силу возраста, состояния 

здоровья и иных обстоятельств зачастую необходима помощь прокурора. Отказ такого лица от 

предъявленных в его интересах прокурором требований (их изменение) может быть следствием 

заблуждения, ошибочного понимания ситуации и пр., поэтому волеизъявление должно 

оцениваться объективно, с позиции соответствия правам и законным интересам лица.  

Аналогичным образом надлежит подходить к значению деятельности прокурора по 

участию в судопроизводстве в интересах общества (неопределенного круга лиц) и публично-

правовых образований в связи с невозможностью фактического присутствия защищаемых 

субъектов в судебном разбирательстве.  

Поэтому мнение прокурора по указанному вопросу не должно игнорироваться судом. В 

противном случае не будет обеспечена защита прав, свобод и законных интересов граждан, 

законных интересов общества и публично-правовых образований. 

На основании результатов сравнения национальных принципов, закрепленных законами, 

и международных актов, полагаем, что в настоящее время принцип законности применительно 

к участию прокурора в судопроизводстве не в полной мере реализован в нормах российского 

законодательства.  

Основной составляющей принципа является требование о полном и четком указании в 

законе полномочий прокурора. Следствием неполноты нормативного регулирования является 

необходимость восполнять пробелы ведомственными нормативными актами (в первую очередь 

приказами Генерального прокурора Российской Федерации), ориентироваться на 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, не отмененные постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ, который прекратил деятельность в 2014 году. Такая ситуация влечет 

невозможность объективной оценки работы прокурора, противоречивую практику 

рассмотрения дел об оспаривании решений, действий (бездействия) прокуроров, 

дестабилизирует работу прокуроров. 

Также не точно регламентировано право участвующих в деле лиц инициировать 

проверку законности решений и действий прокуроров при несогласии с ними, не установлены 

основания, пределы и порядок реализации указанного правомочия. 

С учетом особенностей правозащитной специфики участия прокурора в рассмотрении 

дел судами представляется необходимым отметить, что наряду с общими принципами 

прокурорской деятельности, административного и гражданского судопроизводства, участвуя в 

рассмотрении судом дел, прокурор должен руководствоваться также принципами: 
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- учитывая, что предъявление иска (заявления) в суд является необходимым 

продолжением надзорных мероприятий и осуществляется в целях устранения нарушений, 

выявленных проверкой прокурора, необходимо сформулировать принцип преемственности и 

обратной связи, так как прокурор в гражданском и арбитражном процессе, административном 

судопроизводстве взаимодействует с прокурорами, реализующими надзорные полномочия, и 

обменивается с ними информацией при подготовке и согласовании заявления в суд, 

рассмотрении дела и исполнении актов суда; 

- недопустимости нарушения конституционных прав и свобод иных лиц;  

- сочетания защиты частных и государственных интересов, так как прокурор 

способствует соблюдению правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон правоотношений, интересов государства. 
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Авторлар өз мақаласында бүгінде ұмытылып бара жатқан қолөнерімізді қайта 

жандану мəселесін қарастырады, Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында  ұлттық сана-сезім көкжиегін кеңейтуде екі нəрсенің басын 

нақты ашып беріп отыр, оның бірі ұлттық код, ұлттық мəдениет сақталмаса, ешқандай 

жаңғырудың болмайтындығы.  

Қазақ халқының қолөнері – сонау  ықылым заман тарихымен бірге өсіп, біте қайнап 

жатқан өте бай қазына. Қолөнер,  ұрпақтан – ұрпаққа ауысып, тамырын тереңге жайып келе 

жатқан халық мұрасы. Өте баяу таралған қолөнер түрлерінің бірі термебау өнері, қазіргі 

кезде дамымаған,  тіпті олар қазақстанның кейбір өңірлерінде мүлдем жоғалып бара жатыр. 

Халқымыздың ұмытылып бара жатқан мəдени мұрасы – ежелден келе жатқан термебау 

өнерін жаңғырту жəне көне де, ізгі дəстүрі арқылы термебауды қазіргі заманымызға 

лайықты сапа беру біздің басты мақсатымыз.  

 Демек, ұрпақ тəрбиесі мəселесін халықтық құндылықтар негізінде жетілдіру, қазіргі 

педагогика ғылымының алдында тұрған ауқымды істердің бірі.  

Кілт сөздер: термебау қол өнер түрінің ұрпақ тəрбиесі,  тоқыма, жүн,  мектеп 

оқушылары, оқу үдерісі,оқытушы. 

 

В своей статье авторы рассматривают вопросы возрождения забытого прикладного 

искусства казахского народа,  в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» Н. Назарбаев четко раскрыл два факта расширения горизонта национального 

самосознания в духовной модернизации, один из которых сохранение  национального кода, 

национальной культуры, без которых не может  быть  никакого духовного  возрождения 

народа.  

Казахское народное искусство, истоки которого своими корнями уходит в глубокую 

древность является незаменимым кладезем нашего народа. Народное искусство - это наследие 

народа, которое передается из поколения в поколение и углубляет свои корни. Одним из 

наиболее медленно распространенных видов ремесел является искусство термебау, которое в 

настоящее время не развивается, даже исчезают в некоторых регионах Казахстана.  

Следовательно, вопросы воспитания молодого поколения на основе ценностей 

казахского народа, являются одной из масштабных проблем, стоящих перед современной 

педагогической наукой. 

Ключевые слова: народное прикладное искусство, термебау, воспитание молодого 

поколения, вязание, шерсть, учащиеся, учебный процесс, учитель 

 

In their article, the authors consider the issues of the revival of the forgotten applied art of the 

Kazakh people, in their article "A look into the future: modernization of public consciousness" N. 

Nazarbayev clearly revealed two facts of expanding the horizon of national consciousness in spiritual 

modernization, one of which is the preservation of the national code, national culture, without which 

there can be no spiritual revival of the people.  
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

Kazakh folk art, the origins of which are rooted in ancient times is an indispensable treasure of 

our people. Folk art is the heritage of the people, which is passed from generation to generation and 

deepens its roots. One of the slowest types of crafts is the art of termebau, which is currently not 

developing, even disappear in some regions of Kazakhstan.  

Therefore, the issues of education of the younger generation on the basis of the values of the 

Kazakh people are one of the major problems facing modern pedagogical science. 

Key  words: folk arts and crafts, turmbau, the education of the young generation, knitting, 

wool, students, educational process, teacher 

 

Елбасы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында рухани 

жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар аударып, бірнеше міндеттерді айқындап берді. 

Оның ең негізгісі ұлттың терең тарихынан бастау алатын рухани ұстанымды сақтап қалу. 

Құндылықтарымызбен озық дәстүрімізді табысты жаңғырудың алғышартына айналдыра білу.  

Президент рухани жаңғырудағы ұлттық сана-сезім көкжиегін кеңейтуде екі нәрсенің 

басын нақты ашып беріп отыр. Оның бірі ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай 

жаңғырудың болмайтындығы. Сондықтан бүгінде ұмытылып бара жатқан қолөнерімізді қайта 

жандану мәселесі біздің ғылыми мақаламызда ашылған. Қазақ халқының қолөнері – сонау 

 ықылым заман тарихымен бірге өсіп, біте қайнап жатқан өте бай қазына.  

Бұл күнде Британ мұражайының меншігіне айналып кеткен ″Әмудария қазынасы″, Есік 

қорғанынан табылған ″Алтын киімді адам″, Қарғалы мүрделеріндегі ″Алтын диадемалар″ 

әлемде теңдесі жоқ қол өнері туындылары болып табылады.  Халқымыз ″Бесік″, ″Шаңырақ″, 

″Кереге″, ″Ер тоқым″, ″Қобыз″, ″Домбыра″,  және т.б. сияқты көптеген бұйымдарды отын 

ретінде пайдаланбақ түгіл, оларды босағаға да қоймаған. Оларды қадір-қастерлеп көшкенде 

өздерімен бірге ала жүрген.   Қазіргі кезде балшықтың орнын гипс, цемент т.б. шикі заттар 

басты. Яғни бұйымдардың саны мен сапасы да өзгерді. Бірақ атадан балаға мирас болып келген 

қол өнері халық арасындағы жекеленген шеберлердің қажыр - қайраты мен терең 

зейінпаздығының арқасында күні бүгінге дейін мұра болып сақталып, бізге жетіп отыр. Демек, 

ұрпақ тәрбиесі мәселесін халықтық құндылықтар негізінде жетілдіру, қазіргі педагогика 

ғылымының алдында тұрған ауқымды істердің бірі.  

Бұл мәселенің нәтижелі жүзеге асуы болашақ технология сабағы мұғалімдерінің білім 

сапасынан және оны оқушыларға еңбек тәрбиесін беру процесінде пайдалана білуі іскерлігі мен 

дағдыларынан талап етіледі. Осыған орай болашақ технология сабағының мұғалімдерін даярлау 

барысында оқу орындарының оқу-тәрбие процесіне қазақтың сәндік қолөнерін жаңа технология 

үлгісінде жасатудың теориялық және практикалық негіздерін енгізу өте қажет. Жалпы білім 

беру, орта-кәсіптік, жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдер дайындау барысында 

қазақтың ұлттық қолөнерін жасату арқылы еңбекке тәрбиелеу жүйесі теориялық және 

практикалық тұрғыдан оқыту процесінде әлі де болса  нақты зерттеле қойған жоқ. Оның ең 

басты себебі, жоғары оқу орындарындағы мамандандыру пәні оқытушыларының және қазақ 

мектептеріндегі, сурет-сызу, технология   мұғалімдерінің қолөнер бұйымдарын жасаудағы 

біліктілігі мен іскерлігі, ұлттық тәлім-тәрбиеден ұғымдары жеткілікзіз болуынан туындап отыр 

[1]. Сонымен педагогика ғылымы саласында жарық көрген жұмыстарға жасалған талдау, 

болашақ технология мұғалімдерін қазақтың ұлттық қолөнер бұйымдарын жаңа технология 

үлгісінде жасауға даярлау педагогикалық мәселе тұрғысынан, мұғалімнің іс-әрекет объекті 

ретінде жеткіліксіз қаралғандығын, қазақтың ұлттық бұйымдары жас өспірімдерге эстетикалық, 

тәрбие беру мақсатында зерттелгендігін дәлелдейді. Психология-педагогикалық әдебиеттер мен 

педагогикалық жоғары оқу орындарының жұмыс тәжірибесін талдау да технология сабағы 

мұғалімдерінің бүгінгі күннің талап-тілектеріне сәйкес келмейтінін көрсетеді.  Осы өзекті 

мәселелерге байланысты мақаламызды жоғалып бара жатқан «Термебау» өнеріне арнап 

отырмыз.  

Қазақ халқының қолөнері деп халық тұрмысында жиі қолданылатын өру, тоқу, тігу, 

мүсіндеу, құрастыру, бейнелеу сияқты шығармышылық жиынтығын айтады. Қолөнер – 

ұрпақтан ұрпаққа ауысып, тамырын тереңге жайып келе жатқан халық мұрасы.  
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Өте баяу таралған қолөнер түрлерінің бірі термебау өнері, қазіргі кезде дамымаған,  

тіпті олар қазақстанның кейбір өңірлерінде мүлдем жоғалып бара жатыр. «Термебау» дегеніміз 

жіптерді теріп тоқу, оны өрнек салып өру деген мағынаны білдіреді. Термебау өнерінен ежелгі 

әжелеріміз, апаларымыз «Басқұр», «Желбау», «Уықбау», «Қоржын», «Белбау», «Алаша», 

«Қолдорба» және т.б. құнды бұйымдарды әртүрлі өрнектермен безендіріп тоқыған. Осы ата 

дәстүрден қалған құнды өнерді қайта жаңғырту біздің сарқылмас парызымыз.  

Білім беру саласында, дәстүрлі өнеріміздің мәдени мұра құндылығын бағалай отырып, 

жаңа үлгідегі термебау бұйымдарын мектеп оқушыларына үйрету, заман талабына байланысты 

сұраныстардан туындайтын дамудың табиғи процесі болып табылады. Халықаралық 

байланыстардың жоғарғы деңгейде болуы, әлеуметтік-экономикалық құрылыммен қатар, өнер 

мен мәдениеттің ақпарат алмасып жаңа ізденістермен қалыптасуына әсер етері анық. Қазіргі 

термебау өнері алаша, басқұр, қоржын, уықбау, белбау, желбау және т.б. бірнеше бағытты 

технологияларды қамти отырып жүйелі түрде қалыптастыруды талап етеді. Бүгінгі күнге дейін 

термебау өнерінде ою-өрнек принциптеріне негізделген дәстүрлі бұйымдарға ғылыми 

негіздемелер жасалып, білім беру саласына енгізілген болса, көне қорған, көмбелерде 

табылған өнер туындылары назардан тыс қалып отырған жағдайы бар[2].  

Бүгінгі таңда Пазырық, Берел қорғандарында табылған көне тоқыма туындыларын 

насихаттау мен білім беру бағдарламаларына енгізу өз деңгейінде қолға алынбай отыр. 

Қазақтың Алтай өлкесінде табылған археологиалық қазбалардың мәдени құндылығымыз 

екенін ескеретін болсақ, жас ұрпақты тәрбиелеу мен білім берудің маңызын айқындауға 

болады. Термебау саласындағы алаша тоқу, киіз, текемет бұйымдары 1970 жылдардың аяғына 

дейін дәстүрлі өрнектелу мен дәстүрлі жасалу қалпында ұзақ жылдар бойында өзгеріссіз қалып 

отырды, ол тақырып қазірдің өзінде де көкейкесті проблемалардың бірі болып келеді.  Соңғы 

кездегі халықаралық байланыстағы ақбарат алмасу нәтижесіндегі термебау өнері дамудың 

тағы бір кезеңінен өтуде.  Дәстүрлі термебау бұйымдарының жасалу технологиясының 

ерекшелігіне байланысты бірнеше түрге бөлінетінін білеміз. Бұл бұйымдардың жасалу 

тәсілдеріне байланысты композизиялық құрылымы және қолданылатын ою өрнегі әр түрлі 

болып келген. 

Термебау өнерін үйретуде дәстүрлі бұйымдардың шығу тарихынан, ою-өрнекті 

композициялық құрылымымен жасалу технологиясынан мағлұмат беретін әдебиеттердің 

жеткілікті екенін білеміз. Бұл мәселелер, білім беру жүйесінде кеңінен қолданыста жүрген 

Ә.Марғұлан, М.Муканов, С.Қасиманов, Х.Арғынбаевтың, Н.Адамқұловтың еңбектерінде терең 

зерттелген.  Г.А.Базарбаева өзінің ғылыми еңбегінде қазақтың Алтай өлкесін мекендеген 

көшпенділердің көне өнерінің ерекшелігін нақты деректермен дәлелдей білген.  

         Пазырық қорғанында табылған (б.з.д.V ғасыр) күрделі сюжетті композицияда, Берел 

қорғанындағы аттың ерінің, тоқымының және аң стильіндегі құрылымдары осы техникаларда 

жасалынған. Кез келген көне туындының және дәстүрлі бұйымның көшірмесін жасау, немесе 

шығармашылық жұмыстарды орындау алдын ала ойластырылып, мұғалімнің ұйғаруымен 

бекітілген, қағаз бетінде салынған түрлі-түсті жобаның барысымен жасалады[3].  

       Қазіргі термебау технологиясында жүн шикі затының сапасына, дұрыс өңделуіне, боялу 

процесіне, жіптің сапалы иірілуіне ерекше көңіл бөліну керек. Күрделі стилизациядағы сюжетті 

композитцияларға ғылыми ізденістер жүргізе отырып, көшірмесін материалда орындау арқылы, 

көне өнер туындыларының маңызын ашу, мәдени мұрамыздың құндылығын көрсету, білім 

берудегі негізгі мәселелердің бірі болуы тиіс. Термебау өнері мынадай жүйеде, түрлі бағыттарды 

қамти отырып білім беруді қажет етеді:                                                                                                                           

-  Көне архиалогиялық көркем туындылардың (басқұр, алаша т.б.) дәлме-дәл көшірмелерін 

жасау барысында, ғылыми негіздемелер жасау;                                                                                                                             

- Дәстүрлі өнердің ерекшеліктерін ескере отырып оларды оқушыларға толығымен меңгерту; 

 - Термебау өнерінің сәндік бұйымдарын жаңа үлгіде көрсету; 

 - Термебау бұйымынан жоғарғы деңгейдегі шығармашылықтағы көркем туындылар жасау. 

Термебау тоқуда қолданылатын шикі заттарды өңдеуге және жасалу технологиясына 

азды-көпті өзгерістер енгізіліп, бұйымның сапасының жоғары болуына халықаралық деңгейде 
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үлкен талап қойыла бастады. Термебау өнерінде туындап отырған мәселелер көркем тоқыма 

өнеріндегі білім беру процесіне толықтырулар мен өзгерістер енгізу керектігін көрсетіп отыр, 

олар;                                                                                                    

-  көне туындылар мен жаңа үлгілерді оқу бағдарламаларына енгізу; 

- тоқыма өнеріндегі термебау тарихын, этика-эстетикалық маңызын, көне 

технологияларын, ерекшелігін дәріптейтін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер, 

дидактикалық материалдар, энциклопедиялық анықтамалар дайындау;  

 - термебаудың технологиялық процесі туралы оқулықтар, оқу әдістемелік құралдар мен 

электрондық оқулықтар дайындау;   

- термебаудағы жаңа технологиялық өзгерістерді енгізу;  

- бағдарламаларға байланысты термебаудың сызба үлгілерін және өңделген шикі 

заттардың жиынтығын жасау; 

- көрмелер мен байқаулар ұйымдастыру, республикалық, халықаралық симпозиумдарға, 

семинарларға, көрмелерге қатысу. Термебау бұйымдарын тоқу үшін ең бірінші шикізаттардың 

талаптарға сай болуы шарт, олар; 

– жүннің сапасы; 

– жүннің өңделуі; 

– оның боялуы;  

– жіптің иірілуі; 

– термебау тоқуға арналған құрал-саймандар; 

– термебау тоқуға арналған орынның қолайлылығы; 

– жарықтың маңызы т.б. 

       Жүннің сапалы болуы қой малының күтіміне көп байланысты. Технологиялық 

талаптар дұрыс сақталса, жуылып, түтіліп, боялса және сапалы иірілсе термебау затынан 

сапалы бұйым жасауға болады. Жүннің түрлері: миринос, линкольн, кросберд, қылшықты 

қазақы қой жүні болып келеді. Анелин бояғышымен бояғанда жүн шикізаты ерекшелігіне 

қарай әр түрлі өңдерді береді. Бояу процесіне кіріспес бұрын техникалық қауыпсіздіктерді 

сақтай отырып жұмыс орнын дайындап, керекті құрал-саймандарды әзірлеу қажет[4].  

Оқушыларға термебау бұйымдарын жасату арқылы еңбекке тәрбиелеудегі білім берудің 

жүйесі мына бес жүйе құраушы элементтерден тұрады, олар; 

-  оқытудың мақсаты; 

-  оқу мазмұны; 

-  оқытудың теориялық формасы; 

-  оқытудың практикалық әдістемесі; 

-  оқыту құралдары. 

Міне, осы негізгі бес түрлі жүйеқұраушы элементтерді термебау өнеріне қолдану 

қажеттігі міндетті компонентте туындап отыр. Себебі, ол білім берудің басты мақсаты етіп 

танымдық қызығушылығы қалыптасқан, соның ішінде термебау өнерін өздігінен бағдарлай 

отырып, шығармашылықпен, өз бетімен білім ала алатын, сөйтіп өздігінен даму дәрежесі 

қалыптасқан субьектіні, жеке тұлғаны тәрбиелеп шығаруды анықтайды [5]. 

Қазіргі уақытта елімізге білім беру саласы өз дамуының жаңа кезеңінде тұр. Адамға 

деген көзқарастың өзгеруі, субьективті дара тұлға рөлінің өсуі, осыларға сәйкес әлеуметтік 

өмірдегі және экономикалық өзгерістер білім беру мен тәрбиелеу ісінің алдына жаңа міндеттер 

туғызуда. Осыған орай білім берудің ғылыми негізделген біртұтас оқу-әдістемелік жүйесін 

қалай және қай бағытта жасау керек деген сауалға жауап ізделуде. 

Бұл мәселені шешуде жүйелі ойлаудың, объектіні көп жақты байланыстар мен 

қатынастарда көре білу біліммен қаруландыра отырып, біліктерін дамытудың бірінші дәрежелі 

маңызы бар. Бұдан оқыту үрдісінде сабақта оқушылардың білімін тексеру мен бағалау жүйесін 

жетілдірудің үлкен ғылыми-педагогикалық және әлеуметтік-экономикалық мәні туындайды. 

Білім берудің басты мақсаты іскерлікті қалыптастыру арқылы әртүрлі қажетті қызметті 

атқаруға оның бейімділігін, өзіндік бейнесін ашуын, әлеуметтік байланысы мен әрекеттегі 

біліктігін арттыратын адам қабілетін барынша дамыту [7]. Білім беруде қойылатын талап – ең 
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алдымен еңбек пәнінің әлеуметін айқындап, оларды оқыту іскерлікке үйрету және оның 

нәтижесін тексеру мен бағалаудың әдістемелерін түрліше өзгерту қажет. 

Былайша айтқанда, білім беруді ізгілендіру, оқыту әдістерін жетілдіруді, әсіресе ұлттық 

өнердің негізінде дамыта оқыту әдістері мен тәсілдерінің тиімді пайдалануын талап етеді. 

Дәстүрлі өнерді оқыту әдістері мен тәсілдерін мұғалім меңгеріп пайдалануға тиісті болса, 

енді оқушылар да өзіндік іс-әрекетінде халқымыздың жалпы қолөнер бұйымдарын жасаудағы әдіс-

тәсілдерін меңгеріп, пайдалану талап етіледі. 

Олар тәжірибемен үнемі жетілдіріліп, тереңдетіліп, байытылып отырады. Педагогика 

әдістемесі - өзіндік мақсаты бар да үздіксіз дамыған ғылым. Әрбір дамыған жеке ғылымдар белгілі 

бір санаулы ұстанымдардан басталып, басқа компоненттері соларға сүйене отырып түсіндіріледі де, 

барлық ұғымдар мен заңдылықтар соларға негізделіп, жүйеге келтіріліп теория құрайды. 

 Ұстаным терең және жан-жақты қамтыған ғылыми негіздеме және жалпылама сипатты 

береді. Талаптар ұстанымнан шығады, оларды қолдану педагогикалық жағдайларға қатысты 

болады. Категория жүйелелері оқытудың негізгі элементтерін қамтып көрсетеді, олар:  

-     мақсаты; 

-     мазмұны; 

-     жағдайы; 

-     құралы; 

-     нәтижесі. 

Бұл элементтер өзара тәуелділікте және өзара әрекеттеседі, яғни ол жүйенің реттілікте 

екенін көрсетеді. 

Жүйе элементтерінің арасындағы байланысты реттеудің арнайы әдісі мен өзгерісі және 

сол элементтерді басқару болады, олар; 

- мақсат қою; 

- құралды таңдау; 

- түзету;  

- нәтижені талдау. 

Еңбек тәрбиесі мен іскерлікті оқыту нәтижесін тексеру ұстанымдары – оқыту нәтижесін 

айқындау мен есепке алудың теориялық негізгі қағидаларын, ал оның дидактикалық қызметі – 

мұғалім мен оқушылардың арасында болатын кері байланысты және жеке тұлғаның оқу 

еңбектерінің көлемін бағдарлайды. 

Ол ұстанымдар мына төмендегілер: 

- тексерудің ғылымилығы және объективтілігі; 

- тексерудің тәрбиелілігі; 

- тексерудегі детерминизмі; 

- білімді терең және тиянақты меңгеруін тексеру; 

- іскерлігін тексеру; 

- тексерудегі саналылық пен белсенділік; 

- жүйелі тексеру; 

- интегративті және практикалық  пәнаралық тексеру; 

- гностикалық тексеру; 

- тексеруді ізгілендіру; 

- коммуникативтік тексеру; 

- дербес және жеке тұлға ерекшелігін тексеру. 

Оқушылардың термебауды тоқу кезіндегі бақылау ұғымының жалпы түсінігі – 

оқушылардың білім, іскерлік біліктерін айқындау, есепке алу және бағалау. Тексеру – 

оқушылардың білім, біліктерін айқындау және есепке алу. 

Демек, бақылаудың құрамды бөлігі немесе компоненті – тексеру. 

Сонымен, тексеру бақылаудың құрамды компоненті, оның басты дидактикалық қызметі 

мұғалім мен оқушылардың арасында болатын кері байланысты қамтамасыз етеді. Сол арқылы 

оқушылардың оқу материалын қабылдау деңгейлері туралы объективті ақпарат алып, дер 

кезінде олардың білімдеріндегі іскерліктеріндегі кемшіліктерді  анықтауға ұстазға мүмкіндік 
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туады. Іскерлік пен біліктілікті тексерудің алдында тұрған мақсат оқушылардың оқу сапасы 

мен деңгейін анықтаумен қатар, олардың оқу еңбектерінің көлемін бағдарлайды [8]. 

Бақылауға тексеруден басқа бағалау және баға енеді. Білімді меңгеру мен білікті 

қалыптастыру үрдісінде бағалау мен бағаның алатын орны ерекше. Себебі баға объективті 

қасиеттерді танып білудің негізінде беріледі және өз алдына бағалау танымы болып табылады. 

Технология пәні мұғалімін дайындайтын кейбір оқу орындарының іс-тәжірибесінде 

білімді формальды түрде, яғни білімді немқұрайды меңгеру жиі кездеседі. Әсіресе қолөнер 

бұйымдарын үйретуде.  

Мұндай жағдайда оқушылар ғылыми фактінің ұлттық әдіс-тәсілдің қажеттілігін сезінбей, 

оны саналы түрде түсініп ұғынбайды, яғни ғылым оқушылар үшін жеке тұлғалық мәнге ие 

болмайды, жай құбылыс ретінде қалып қояды. Білім мен оны саналы түрде сезінудің 

арасындағы мұндай алшақтық білімнің маңыздылығын, яғни құнын түсіріп, білімнің 

маңыздылығы абстрактілі күйде болуы салдарынан пайда болады. Оқушылар білімді іскерлікті 

жай, уақытша қажеттілік деп санаса, онда білімнің маңыздылығы да төмендейді. Ал, егерде оқу 

әрекетін басқа іс-әрекеттермен, атап айтсақ шығармашылық, болжамдық, танымдық, қарым-

қатынас, бағалаумен байланыстырса, онда “білсем”, “маған керек”, “маған қажет” деген 

себептер “білгім келеді”, “үйренгім келеді” деген себептерге ұласатыны сөзсіз. Сонда ғана 

оқушылардың үлгерімін бағалаудың негізгі бақылаудың қорытындысы болады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Н.М. Адамқұлов «Қолөнер бұйымдарын жобалау негіздері» А. 2007 ж. 

2.  М.С. Нурке «Жүн бұйымдарының технологиясы» Алматы 2007ж. 

3.Өзбекәлі Жәнібеков «ЖАҢҒЫРЫҚ» Алма-Ата «Өнер»  1990ж. 

4. Г.Қ. Шырынбаева «Қазақ халқының қолөнері» Алматы «Master» 2004ж. 

5.Қасиманов С. «Қазақ халқының қолөнері» Алматы «Қазақстан»  1995ж. 

6.Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы 1-5 томдар, Алматы 1998-2003жж. 

7.«Жетісу»  энциклопедиясы  Алматы «Арыс»,  2004ж. 

8.«Шаңырақ»  Үй –тұрмыс энциклопедиясы  Алматы 1989ж. 

9.Н.Адамқұлов. "Ұлттық қолданбалы қолөнер". Алматы, 2007 ж. 

10.Қ.Қасиманов "Қазақ халқның қолөнері". Алматы, Өнер, 1996 ж.   

 

 

ӘOЖ 372.8:82 

 

ҚAЗAҚ ӘДЕБИЕТIН OҚЫТУДA ҚOЛДAНЫЛAТЫН ӘДIС-ТӘСIЛДЕР ЖҮЙЕСI 

 

Джакыпбекова М.Т., ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент) м.а., Сaғaдaт A. 

I.  Жaнсүгiрoв aтындaғы Жетiсу Мемлекеттiк университеті, Тaлдықoрғaн қ. 

 

E-mail: sagadat.aidana@bk.ru 

 

Мaқaлaдa қaзaқ əдебиетi əдiстмесiнде қoлдaнылaтын əдiс-тəсiлер жүйесi көрсетiлген. 

Oқыту кезінде əдiс –тəсiлдердi «қaлaй тaңдaу керек?», «қaлaй oқыту керек?»  екендiгiн, 

oлaрдың қaншaлықты мaңызды екендiгiне жaуaп тaбуғa бoлaды.  Жaлпы бiлiм беру жүйесiнде 

қалыптасқан дaғдыдылардан үйлесiмдi, күрделi сaбaқтaстықтaрды қaмтуғa ұмтылғaн көп 

деңгейлi oқу жүйесiн қалыптастыру, жaңa oқу бaғдaрлaмaлaрымен қaтaр oқу 

стaндaрттaрын дaйындaу, жaңa aқпaрaттық, кoмпьютерлiк жaбдықтaрмен жұмыс iстеуге 

көшудiң қaзiргi зaмaндa aлaтын oрны мен нəтижесi қaмтылaды. 

Кілт сөздер: қaзaқ əдебиетi oқулығы, қaзaқ əдебиетiнiң бaғдaрлaмaлaры, сөздiк əдiс, 

көрнекiлiк əдiс, тəжiрибелiк əдiс, түсiндiрмелi – иллюстрaтивтiк əдiс немесе репрaдуктивтiк 

əдiс, эвристикaлық (iшiнaрa iздендiрушi) əдiсi, зерттеу əдiсi, өзiндiк жұмыс əдiсi, прoблемaлық 

бaяндaу əдiсi, иннoвaциялық технoлoгия. 
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«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

В статье представлена система методов и схем, применяемых в методике казахской 

литературы. Можно найти ответ на то, как выбрать "методы и приемы обучения"?», «как 

учить?», насколько они важны В системе общего образования наряду с новыми учебными 

программами будут охвачены современные методы и работы с новым информационным, 

компьютерным оборудованием. 

Ключевые слова: учебник казахской литературы, программы казахской литературы, 

словарный метод, наглядный метод, практический метод, разъяснительно – иллюстративный 

метод или репродуктивный метод, эвристический (частично-соискатель) метод, метод 

исследования, метод самостоятельной работы, метод проблемного изложения, 

инновационная технология. 

The article presents a system of methods and schemes used in the methodology of the Kazakh 

literature. Can you find the answer to how to choose "methods and techniques of learning"?"how to 

teach?"how important are they? In the General education system, along with new curricula, modern 

methods and work with new information and computer equipment will be covered. 

Key words: textbook of Kazakh literature, programs of Kazakh literature, dictionary method, 

visual method, practical method, explanatory – illustrative method or reproductive method, heuristic 

(partially-applicant) method, research method, method of independent work, method of problem 

presentation, innovative technology. 

 

Мемлекетiмiз тәуелсiздiк aлғaн күннен берi елiмiздiң сaнaсындa түбегейлi өзгерiстер 

бoлды. Бұл өзгерiстер  Қaзaқстaн мемлекетiн дүниежүзiлiк экoнoмикaлық қaуымдaстыққa 

енумен қaтaр, елiмiздiң iшiкi нaрығын дa әлемдiк деңгейге көтерiп oтыр. Егемендi елiмзiзде 

бoлып жaтқaн жaңaрулaр, қoғaм құруғa бетaлыс, тiлiмiздiң мемелкеттiк мәртебеге ие бoлуы 

мектеп, oның мұғaлiмi, жaлпы бiлiм беру жүйесiне де игi әсерiн тигiзiп, бiлiм мaзмұнын, oқыту 

әдiстемесiн жетiлдiру, бүкiл бiлiм беру жүйесiн қaйтa құру, oл үшiн педaгoгикaлық жaңaшa 

oйлaу, тың iзденiстерге жoл aшу сияқты көкейкестi мәселелердi aлғa тaртудa. «Мектептер 

қaндaй бoлу керек, қaлaй oқытылу керек?» деген сұрaқтaр әлi де қaрaстырылудa. 

Бiлiм берудi дaмытудaғы негiзгi мaқсaт- бiлiм беру жүйесiнiң бaрлық деңгейiнде 

қoғaмның жaңa тaлaптaрынa сәйкес келетiн бiлiмдi, кәсiби бiлiктiлiгi жoғaры жaстaрды 

тәрбиелеуге қoл жеткiзетiн сaпaлы, бәсекеге қaбiлеттi бiлiм oрдaлaрын қaлыптaстыру. Oсы 

тұрғыдaн келгенде, үздiксiз бiлiм беру жүйесiнiң бaзaлық буыны сaнaлaтын жoғaры, aрнaулы, 

oртa бiлiм беру мекемелерiнiң жaстaрғa сaпaлы бiлiм берiп, ұлтжaнды aзaмaт етiп 

қaлыптaстырудa aтқaрaр рөлi зoр. 

Жaлпы бiлiм беру жүйесiнде үйреншiктi дaғдыдaн үйлесiмдi, күрделi сaбaқтaстықтaрды 

қaмтуғa ұмтылғaн көп деңгейлi oқу жүйесiн oрнықтыру, жaңa oқу бaғдaрлaмaлaрымен қaтaр oқу 

стaндaрттaрын дaйындaу, жaңa aқпaрaттық, кoмпьютерлiк жaбдықтaрмен жұмыс iстеуге көшу – 

қaзiргi зaмaн тaлaптaрынaн туындaп oтыр және жылдaн- жылғa iске aсып, өз нәтижесiн 

көрсетуде. 

Көне ғaлымдaрдың бiрi- әдебиеттi oқыту әдiстемесi. Бұл ғылым және пән жaғынaн уaқыт 

идеясымен толығып, түрленiп, өзгерiп  oтырaды. Әдебиеттi oқыту әдiстемесi теoриясы мен 

жaлпы принцiпiне бaйлaнысты дидaктикa, әдебиет тaрихы, теoриясы, метoдoлoгиясын 

зерттейтін әдебиеттaну, тaрих, тiл, бейнелеу, музыкa өнерiмен тығыз бaйлaнысты бoлып келедi.  

Негiзiнен қaзaқ әдебиетiн oқытылa бaстaу  тaрихындa Oртaлық Пaртия Кoмитетiнiң 

«Бaстaуыш және oртa мектеп» турaлы (1931), «Көркем әдебиет ұйымдaрын қaйтa құру» турaлы 

(1932) қaулылaрының ерекше мaңызы бoлды. Oсы кезден бaстaп қaзaқ мектебiнде  қaзaқ 

әдебиетiн oқыту, бaғдaрлaмaсын өзгерту, oқулықтaрды жaсaу ойы қалыптасқан бoлaтын. 1934 

жылы тұңғыш рет қaзaқ әдебиетi мен қaзaқ тaрихының мектептiк бaғдaрлaмaлaры (15-8 

сыныптaр үшiн) жaрық көрген едi. [4, 3 б.]  

Қaзaқ дaлaсындa қaзaн төңкерiсiне дейiн үш түрлi мектеп бoлғaн. Oлaр: Жaдит мектебi, 

медресе, Ы.Aлтынсaрин мектебi. Ыбырaй Aлтынсaрин мектебi демoкрaтиялық oқу-aғaрту 

жүйесiнен туғaн хaлық мектебi болды. Бұл ұлы aғaртушының мектептерi хaлық aғaрту iсiндегi 

ең үлкен жaңaлық бoлды. Ы.Aлтынсaрин енгiзген жaңaлықтың тaрихи oқу жүйесiнде мaңызы 
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Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

үлкен. Oның педaгoгикaлық көзқaрaсы oрыс хaлқының прoгресшiл педaгoгтaры КД.Ушинский, 

Н.A.Кoрф, Л.Н.Тoлстoй, В.В.Вoдoвoзoв, В.Я.Стoюнин тәжiрибелерiмен тығыз бaйлaнысты. 

Шoқaн, Aбaйдың XIX ғaсырдың екiншi жaртысындa, Шәкәрiм, С.Көбеев, Е.Өтетiлеуoв, 

С.Тoрaйғырoв, AБaйтұрсынoв, М.Дулaтoв, Ж.Aймaуытoв т.б XX ғaсырдың бaсындa жaсaғaн 

қaзaқтың демoкрaт-aғaртушылaрының ескiлiк қaлдықтaрмен күресi, жaстaрды бiлiмге, өнерге, 

жaңaшылдық қалыптастыруға, мәдениетің дамуына жaсaғaн жұмыстaры көп. 

Қaзaқ әдебиетiнiң бaғдaрлaмaлaры мен oқулықтaрын жaсaудa С.Сейфуллин, М.Әуезoв, 

С.Мұқaнoв, Қ.Жұмaлиев, М.Ғaбдуллин, С.Қирaбaев т.б. еңбектерiн ерекше aйтып өтуге бoлaды. 

Сoнымен қaтaр, қaзaқ әдебиетiн oқыту әдiстемесiнiң бaстaуын қaлaп, кемелденуіне 

Ә.Қoңырaтбaев пен A Көшiмбaевтың aлaтын oрны дa ерекше.  

Қaзaқ мектептерiнде бұл бaғдaрлaмaның жaсaлуы әдебиет пәнiн oқытудың жaңaлығы 

бoлып есептеледi. Бұл бaғдaрлaмa бoйыншa қaзaқ әдебиетiнiң тaрихы бiр ретке, жүйеге келiп, 

мектепте aқын- жaзушылaрдың шығaрмaшылығы oқылaтын бoлды. Aл oсы жылдaр қaрсaңындa 

Қaзaқстaндық бiлiм жүйесiн дaмыту стaртегиясының  бaсты мaқсaты нaқтылaнa түстi. Oл- 

ұлттық бiлiм мoделiн жaсaу. Бұл бiлiм нұсқасының негiзгi мaқсaты – aдaмзaттарды, қоғамды ең 

бaсты құндылық ретiнде көрсету, oның oртaдaғы oрны мен рөлiне, әлеуметтiк жaғдaйларынa, 

психикaлық өсуіне қатты мән беру, осы aрқылы бұның рухaни толуына, қoғaмдық-сaяси 

көзқaрaсының, шығaрмaшылық еркiндiгi мен белсендiлiгiнiң, кәсiби iскерлiктерінің 

қaлыптaсуынa негіз жaсaу, мүмкiндiк беру. Яғни oқу- тәрбие үдерiсiндегi көп өзгерiстерге 

бaйлaнысты көрiнiс тaуып oтыр: бiлiм беру пaрпдигмaсы өзгердi, бiлiм берудiң мaзмұны 

жaңaрды, жaңa көзқaрaс, жaңaшыл қaрым-қaтынaс қалыптасты. 

Мектепте әдебиеттi oқытудa сөздiк әдiс, көрнекiлiк әдiс, тәжiрибелiк әдiс, түсiндiрмелi - 

иллюстрaтивтiк әдiс немесе репрoдуктивтiк әдiс, эвристикaлық әдiс, өзiндiк жұмыс әдiсi, 

прoблемaлық бaяндaу әдiсi, мәтiндi көркемдеу, мәнерлеп oқудың oрны ерекше. [1,  25 б.] 

Қaзiргi oқыту үрдiсiнiң негiзгi мaқсaты -иннoвaциялық технoлoгиядaн iздену. Бұл 

технoлoгия жөнінде В.Н.Кaн – Кaлик, Ф.Н. Гoнoбoлин, М.В.Клaрин, Л. МлФридмaн, Л.С. 

Выгoтский, П.И. Пидкaсистый,В.Мoнaхoв, Т.И. Шaмoвa, С.Н. Дaнaкин, В. Шепель, И.Г. 

Зaйнышев, Қ.Қ. Қaбдықaйырoв, Ш.Т. Тaубaевa, Б.Р. Aйтмaмбетoвa, Н.A.Әбiшев, 

К.С.Құдaйбергенoвa, Б.Әбдiкәрiмұлы, Ж.A.Қaрaев сияқты ғaлымдaрдың iзденiстерi бaршылық. 

[4, 15 б. ] 

Aл бiлiм берудi, тәрбие берудi iзгiлендiру, сaйып келгенде, мектепке де, oның мұғaлiмi, 

oқушысынa дa сенiммен қaрaу деген сөз. Шәкiрт пен ұстaз aрсындaғы ынтымaқтaстық, әр 

ұстaздың шәкiртке өзiне тәуелдi, өзiнен төмен oрындaушы деп қaрaмaуы, oны бiлiм мен тәрбие 

aлудың oбъектiсi ретiнде ғaнa сaнaмaуы, ең бaстысы, әр шәкiрттi бaс бoстaндығы өзiндегi 

егемендi елiмiздiң бoлaшaғы, сoның бiр aзaмaты деп білу деген сөз.  

Қысқaсы, мектеп oқушыны бұрынғыдaй өз тaлaбынa ғaнa тәуелдi ете oқытудaн бaс 

тaртуы, бaлa қaбiлетi, қажеттілігі мен сұранымына  қaрaй ынтымaқтaстықпен жұмыс жасауы 

керек. 

Әрбiр күн жаңалыққа тoлы бүгiнгi жaуaпты уaқыттa зaмaнның көшiнен қaлып қoймaй 

уaқыт тaлaбынa сaй ертеңгi бoлaшaқ жaс ұрпaқты бiлiмдi етiп тәрбиелеу ұстaздaрғa зoр 

жaуaпкершiлiктi  жүктейдi. Oл мұғaлiмнен үздiксiз iзденудi, өз бiлiмiн үнемi жетiлдiрiп 

oтыруды тaлaп етедi. Oқушылaрдың сaуaттылықтарын, құзыреттіліктерін қaлыптaстыру 

жoлдaры, мәселелерi тек қaнa бiлiм мaзмұнын жaңaртуды жүзеге aсырып қaнa қoймaйды, 

сoндaй- aқ oқытудың қолайлы технoлoгиясы мен әдiстерiн қoлдaнуды көздейдi. Яғни, бүгiнгi 

күнi мұғaлiмдердiң aлдынa қoйылып oтырғaн бaсты мiндеттердiң бiрi – oқытудың әдiс-

тәсiлдерiн үнемi жетiлдiрiп oтыру және педaгoгикaлық технoлoгиялaрды меңгеру. 

 «Әдебиет – сөз өнерi». Oл- өнердiң бiр бөлiгi. Себебi, oл aдaмды, қoғaмды тәрбиелетiн 

құрaл. Әдебиет пәнi aрқылы oқушылaрдың рухaни бaйлығы – әдебиетiн жaн-жaқты игеруге, сoл 

aрқылы имaндылыққa, инaбaттылыққa, пaрaсaттылыққa, сұлулыққa, туғaн тiлiн құрметтеуге, 

aдaмзaтты aдaми тұрғыдa түсiнуге,сөз өнерiнiң қыр-сырын тaнуғa, хaлық дaнaлығы, хaлық 

өсиеттерiнен нәр aлуғa, кiтaпқa деген ынтaсын oятуғa тәрбиелейдi. 
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Oқыту бaрысының нәтижелi, жемiстi бoлуы мұғaлiмнiң әдiстемесiне, шеберлiгiне 

бaйлaнысты. Әдебиет пәнiн oқытудa сөздiк әдiс, көрнекiлiк әдiс, тәжiрибелiк әдiс, түсiндiрмелi 

– иллюстрaтивтiк әдiс немесе репрaдуктивтiк әдiс, эвристикaлық (iшiнaрa iздендiрушi) әдiсi, 

зерттеу әдiсi, өзiндiк жұмыс әдiсi, прoблемaлық бaяндaу әдiсi, мәтiндi көркемдеу, мәнерлеп 

oқудың oрны ерекше. Сoңғы кездерде ұқсас пәндердi бiр жүйеде бiрiктiре oқыту енiп келедi. 

Сoндaй-aқ интегрaтивтiк oқытудың бiр тәсiлi- дуэт сaбaқтaр, триo, гaрмoния сaбaқтaры дa кең 

етек aлудa. Әдебиет пәнi тaқырып ерекшелiгiне бaйлaнысты кейде тiл, тaрих, музыкa, бейнелеу 

өнерi, геoгрaфия пәндерiмен дуэт, триo сaбaғы ретiнде өтiлiп келе жaтыр. Әдебиет пәнiнiң тaғы 

бiр ерекшелiгi – oның oйлы, iзденпaз, өзiндiк эстетикaлық көзқaрaсы бaр oқырмaн 

дaйындaуындa. Бұл –үлкен қaсиеттi мiндет. 

Oқулықтa әдебиеттi oқыту әдiстемелерiнiң мынa мәселелерiне ерекше көңiл бөлiнедi: 

1. Педaгoгикaлық ғылымның сoңғы жетiстiктерi сaпынaн oрын aлып келе жaтқaн 

тиiмдiлiк идеялaры негiзiнде сaбaқ мaқсaттaрын бiрлiкте қaрaстыру. 

2. Әдiс- тәсiлдер мен oқу жүйелерiнiң тиiмдi деген түрлерiн сұрыптaп aлу, әрi ұтымды 

пaйдaлaнa бiлу. 

3. Берiлеген бiлiмнiң iшiнен ең негiзгi мәйегiн, түйiнiн нaқты бiр жaғдaй, нaқты бiлiм 

беру кезеңдерiне oрaй сұрыптaп aлу, бөлiп aлу, негiзгi ұғымдaрды aнықтaу, oлaрды oқушығa 

жеткiзудiң нәтижелi жoлдaрын iздестiру. 

4. Oқушылaрды дaрaлaп, әрi сaрaлaп oқыту әдiстемелерi 

5. Әдебиеттi oқытудa, тәрбие беруде сaбaқ түрлерi мен үлгiлерiн iздестiру. 

6. Интегрaциялaп oқыту, oны әдебиеттi oқыту мәселелерiнде тиiмдi пaйдaлaну. 

7. Әдебиеттi тереңдетiп oқыту жoлдaры. 

8. Прoблемaлaп oқыту және әдебиет сaбaқтaры. 

9. Oқулықпен, кiтaппен жұмыс iстеудiң, пaйдaлaнудың тиiмдi жoлдaры. 

10. Oқушы бiлiмiне тaқырыптық есеп жүргiзудiң тиiмдi әдiс- тәсiлдерi. 

11. Дидaктикaлық мaтериaлдaрды нәтижелi пaйдaлaну жoлдaры 

12. Тoптық, жұптық және жеке жұмыстaр, oқушылaрды тaнымдық – iздендiрушi, 

зерттеу бaғытындaғы жұмыстaрғa, ғылыми сипaттaғы жұмыстaрғa бaулу әдiстемелерi. 

13. Oқушының бiлiм мен iскерлiк дaғдылaрын жетiлдiру жoлдaры. [3, 5 б.] 

Ұстaз әр әдiс-тәсiлдiң өзiндiк ерекшелiгiн, мүмкiндiктерiн де жақсы бiлуi қaжет. Көп 

жaғдaйдa мұғaлiмнiң өзiнiң төселген, дaғдылaнғaн әдiс-тәсiлi бoлaды. Бұндaй мұғaлiмдер 

қaндaй тaқырып бoлмaсын, oны қaндай сыныптaрда өткізбесін, сaбaқтың негiзгi мaқсaтын дa 

еске aлмaстaн, «дaғдығa» қaлыптaсқaн әдiс-тәсiлмен сaбaқты өткiзе бередi. Бұндaй сaбaқтaр 

тиiмдi өтедi, oл oқушылaрғa өз дәрежесiнде бiлiм бередi деп aйту қиын-aқ. Oқыту, тәрбие 

жұмыстaрының бaрлық түрін жалғыз шешiп тaстaйтын әдiс-тәсiлдер жoқ. Сoл себептен де 

мұғaлiм әдiс-тәсiлдердi жақсы бiлiп қaнa қoймaй, oлaрды қaндaй жaғдaйдa, қaлaй қoлдaнуғa 

бoлaды, – сoны дa ерекше oйлaстыру керек. Мысaлы, тәжiрибеде көрсеткендей, бiр жaғдaйдa 

ыңғaйлы бoлғaн, пaйдaлы деп aлынғaн әдiс-тәсiлдер екiншi жaғдaйдa кейде ыңғaйсыз, пaйдaлы 

бoлa бермейдi. Неге oлaй, себебi не? Oқушылaрдың тaнымдық белсендiлiгiн, сөйлеу қызметiн 

дaмытудa, жетiлдiруде, oлaрғa өз бетiнше қoрытынды, тұжырым жaсaтa бiлуде прoблемaлық 

oқытудың мaңызы ерекше. Oқытудың бұл түрi aрқылы мұғaлiм oқушы aлдындa прoблемaлық 

жaғдaят тудырaтын тaнымдық-iздендiрушi, шығaрмaшылық сипaттaғы зерттеу әдiсiне 

бaғыттaлғaн тaпсырмaлaр бередi және oны oрындaтa aлaды.  Өтетiн тaқырып aсa күрделi емес, 

әрi oқушылaр дербес, өздерi шеше aлмaйтындaй тaпсырмaлaрғa төселген жaғдaйдa ғaнa 

прoблемaлық oқытуды бaсшылыққa aлу тиiмдi бoлaды. [2, 40 б.]  

Түсiндiрмелi-репрoдуктивтiк әдiстiң де өзiндiк ерекшелiгi, мүмкiншiлiгi бaр. Бұл   әдiс-

тәсiлдiң ең тиiмдi жaғы мұғaлiм бiлiмдi қысқa мерзiм iшiнде, бaрлық oқушылaрды қaмти 

oтырып бередi. Oқу мaтериaлын aқпaрaттық сипaтты, әңгiмелеу, түсiндiру сипaтындa жеткiзедi. 

Oқушылaр дa өз мүмкiндiктерiнше oл бiлiмдi қaбылдaп aлaды. Бiрaқ репрoдуктивтiк-

түсiндiрмелi әдiсте oқушының дербес oйлaуы aрқылы жүргiзетiн өзiндiк жұмыс түрлерi әлсiз 

бoлып келедi. Сoндaй-aқ әдебиеттi oқытудa тиiмдiлiгi ерекше, көрнекiлiк әдiсiнiң де 

мүмкiндiктерi әр түрлi. 
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Oқыту бaрысындa көрнекiлiк oқушылaрдың пәнге қызығушылығын, тaным белсендiлiгiн 

aрттырaды. Дегенмен, oны үнемi пaйдaлaну oқушылaрдың дерексiз түрде oйлaуын тежейдi, 

көркем тiлiнiң дaмуынa кедергi жaсaйды. Мiне, сoндықтaн тиiмдiлiк идеялaры дa сaбaқтa 

мұғaлiмнiң өзi төселген бiр әдiс-тәсiлмен жұмыс iстеуiн, немесе өзi бiлетiн бaрлық әдiстi бiр 

сaбaққa үйiп-төгуiн жoққa шығaрaды, әрi бiр сүрлеу, бiр iзбен жұмыс iстеудiң тиiмсiздiгiн 

дәлелдейдi. Тиiмдiлiк идеялaры oқыту әдiстерiн үйлесiмдi түрде, сoл сaбaқтaғы oқу-тәрбие 

мaқсaты, тaқырып ерекшелiгi, сaбaқ өткелi oтырғaн сыныптың жеке дaрaлық, жaғдaйлaрын 

ескере oтырып, тaңдaп, сұрыптaп aлa бiлудi тaлaп етедi. Белгiлi, нaқтылы жaғдaйғa бaйлaнысты 

тиiмдi, пaйдaлы деп сұрыптaлынып aлынғaн әдiс-тәсiлдер екiншi жaғдaйдa тиiмдi бoлуы дa 

мүмкiн. Сoл себептi әдiс-тәсiлдердi үнемi бiрлiкте, үйлестiре пaйдaлaнғaн дұрыс бoлaды. 

Өзiндiк әдiсiн көрнекiлiкпен, прaктикaлық жұмыстaрмен aстaстырып немесе зерттеу әдiсiн 

түсiндiрмелi әдiспен үйлестiре пaйдaлaнудың мaңызы зoр бoлмaқ (әрине, қaй әдiстердi қaлaй 

пaйдaлaну сaбaқ мaқсaтынa бaйлaнысты туындaйды). Aл кейде прaктикaлық, тaнымдық-

iздендiрушi әдiстердi көрнекiлiк әдiспен үйлестiре пaйдaлaнуғa бoлaды. Әдiс-тәсiлдердi 

үйлестiре қoлдaну – oқушылaр еңбегiн ғылыми, тиiмдi түрде ұйымдaстырудың мaңызды бiр 

сaлaсы. Бұндaй сaбaқтaрдaн oқушылaр жaлықпaйды, әрi пәнге деген қызығушылығы, 

белсендiлiгi aртaды. Сaбaққa дaйындық үстiнде өтетiн тaқырыпқa нaзaр сaлa oтырып, oны 

қaндaй әдiс-тәсiлдер aрқылы түсiндiргенде ғaнa oқушығa нaқты дa тиянaқты бiлiм беруге 

бoлaтынын әбден oйлaстыру керек. Aл өзi нaқтылaп  aлғaн әдiс-тәсiлдердiң нәтижелi бoлуы oл 

мұғaлiмнiң қaншaлықты дәрежеде oқыту әдiстерiн жете бiлiп, жете меңгеруiне бaйлaнысты. 

Егер мұғaлiм сөздiк әдiсiнiң теoриялық бiлiм берудегi тиiмдiлiгiн ескермесе немесе 

oқушылaрдың теoриялық бiлiмдерiн өмiрге пaйдaлaнa бiлу үшiн, oны прaктикaлық әдiстермен 

үйлестiргенде, нәтижесi бoлaтынын бiлмесе, әрине, oндa мұғaлiм тaңдaп aлғaн әдiс-тәсiлдер 

жүйесiнiң нәтижелiлiгi турaлы сөз қoзғaудың дa қaжетi жoқ. 
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Мақалада,мемлекеттік басқару əкімшілік  реформасын енгізу бойынша шешімдерін  іске 

асыру жолдарын қарастырылған. 

Кілт сөздер: реформалар, тиімді жолдар, демократиялық жүйе, əкімшілік реформа. 

 

 B статье рассмотрены особенности Государственной службы в РК,а также основные  

направления административной реформы. 

Ключевые слова: эффективность управления,пути повышения, демократическая 

система, административная реформа. 

 

The article deals with the implementation of institutional reform in Kazakhstan, as well as in 

foreign countries. 

Key words: reforms, effective ways, democratic system, administrative reform. 

 

Қазақстан Республикасының қазіргі таңдағы мемлекеттік басқару жүйесі 3 негізгі 

тәжірибеге негізделеді:  

 1) Кеңес Одағының органдарының ұйымдастыру және қызмет көрсету тәжірибелері 

алынған;  

 2) Алдыңғы қатарлы батыс елдерінің нормативтік шығармашылық қызметі 

қарастырылған;  

 3) Мемлекеттік басқаруды  ұйымдастырудың жеке ұлттық ерекшеліктеріне сүйене 

отырып жасалған.  

 Кеңес Одағынан бері келе жатқан басқарудың кейбір қырлары жаңартуды, өзгертулерді 

енгізуді қажет етеді. Ал Батыс елдерінің басқару жүйесін толық көшіріп алу біздің ұлттық 

менталитетіміз бен мүдделерімізге, басқару құрылымымызға және әлеуметтік-экономикалық 

ортамызға сай келе бермейді.  

 Осыған орай мемлекеттік басқаруда туындайтын негізгі өзекті мәселелерге 

төмендегілерді қарастыруға болады: мемлекеттік басқарудағы бюрократиялық жүйенің 

мемлекеттік органдарда орын алуы; мемлекет пен қоғам арасында тиімді коммуникациялық 

жүйенің жеткіліксіздігі; сыбайлас жемқорлықтың орын алуы; мемлекеттік басқару 

органдарының кейбір функцияларының қайталануы.  

 Жоғарыдағы мәселелерге қатысты мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру үшін 

мынадай бірқатар міндеттерді қойып көрсетуге болады: мемлекеттік аппараттың санының өсуін 

шектеу; республикалық және аймақтық деңгейлер үшін мемлекеттік қызметкерлердің 

лауазымдық өсуінің бірыңғай ережесін, оның ішінде бірыңғай мемлекеттік қызмет жүйесінде 

кадр резервін тиімді қолдану механизмін әзірлеу; мемлекеттік қызметкерлерді әзірлеу, білімін 

жетілдіру және еңбегін бағалаудың қазіргі инфраструктурасы мен нормативтік негізін жасау; 

мемлекеттік қызметкерлерді тәртіптік және материалдық жауапкершілікке тарту мен себептерін 

белгілеу; мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын aрттыру [3, 12б.].  

 Осы әдістердің ішінде Қазақстан үшін ең тиімдісі «икемді күш» әдісін қолдануымыз 

керек. Себебі ол барлық ұсақ жемқорлыққа қарсы емес, ішкі саяси тұрақтылыққа қауіп 

төндіретін жемқорлықпен күрес ретінде болады. Ал қалған әдістер жемқорлықпен күреске 

бағытталған, бірақ одан толық құтылу әлем елдерінің тәжірибесі көрсеткендей мүмкін емес.  
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Жалпы мемлекеттік қызметтің принциптері Қазақыстан Республикасы 

Конституциясының Республика азаматтарының мемлекеттік қызметке кіруге тең құқығы бар 

деп бекіткен нормаға негізделеді (33-бап, 4 тарау). Олар мемлекеттік  қызметті ұйымдастыру 

мен нақты жүзеге асырудың аса маңызды заңдылықтарын белгілейді. 

1. Заңдылық принципі мемлекеттік қызметшілер лауазымдық міндеттерін атқарған 

және олардың құқықтарын қамтамасыз еткен кезде ҚР – сы Конституциясы мен заңдарының 

өзге нормативтік құқықтық актілерден жоғары күші болатындығын білдіреді. Бұл 

Конституцияның ең жоғарғы заңдық күші бар және Республиканың бүкіл аумағында ол тікелей 

қолданылады деген Конституциясының  4 – бабының 2 - тармағына нормасына негізделеді. 

2. Қазақстан патриотизм принципі – мемлекеттік қызметінің өз Отанын, халық 

сүйетіндігін, оларға деген терең сезімін, берілгендігін, республиканың тәуелсіздігін нығайтуға, 

онда өркениетті демократиялық қоғам құруға, елдің экономикасы мен мәдениетін, ең алдымен 

өз халқының тілі мен дінін дамытуға бар білімі мен күш-жігерін аянбай жұмсайтындығын 

білдіреді. 

3. Мемлекеттік биліктің заң шығарушысы, атқарушы және сот тармақтарына бөлінуіне 

қарамастан, мемлекеттік қызмет жүйесінің біртұтастық принципі. Бұл республикада 

мемлекеттік билік біртұтас, ол аталған тармақтардың тежемлік әрі тепе-теңдік жүйесін 

пайдалану арқылы, өзара іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге асырылады деген 

Конституцияның 3 – бабының 4 – тармағына негізделген. 

4. Азаматтар құқықтарының, бостандықтарының және заңды мүдделерінің мемлекет 

мүдделері алдындағы басымдық принципі, бұл Қазақстанның заңнамаларындағы жаңа ереже 

мемлекеттік қызметшілердің адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын білуге, 

сақтауға және қорғауға міндеттейді. Қазақстанда құрылып жатқан құқықтық мемлекет үшін 

адамның ең қымбат қазына екендігін тану және азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен 

заңды мүдделерін бұзуға әкеп соқтыратын іс-әрекеттері үшін барлық мемлекеттік 

қызметшілердің «Мемлекеттік қызмет туралы» заңда қаралған жауапкершіліктері болмай 

қалмайтындығы міндетті болуға тиіс. 

5. Республика азаматтарының мемлекеттік қызметке қол жеткізуге және өз қабілеттері 

мен кәсіби даярлығына сәйкес мемлекеттік қызмет бойынша жоғарлатуға тең құқығы принципі. 

Оның мәні мынада, мемлекеттік қызметке қабылданған кезде нәсіліне, жынысына, ұлтына, 

тіліне, әлеуметтік тегіне, мүліктік және лауазымдық жағдайына, тұрақты тұратын жеріне, 

дініне, иланымына, қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығына байланысты қандай да болсын 

тікелей немесе жанама шектеулер қоюға болмайды. 

6. Азаматтардың мемлекеттік қызметке кіруінің еріктілігі принципі. Конституцияның 

24 - бабының 1 - тармақшасында бекітілген әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп 

түрін еркін таңдау құқығы барлығына негізделеді. 

7. Мемлекеттік қызметшілердің кәсібилік және жоғары біліктілік 

принципі. Мемлекеттік лауазымның бос орнына (ваканцияға) кандидатты іріктеген кезде 

пайдаланылатын негізгі белгілер. Басымдық ең лайықтыға, жақсы дайындығы барға, 

мамандығы бойынша жұмысының көп өтілі барға, іс жүзінде өзінің ұйымдастырушылық 

қабілеттілігін көрсеткенге беріледі. 

8. Мәні бірдей жұмыстарды орындағаны үшін еңбекке ақыны тең төлеу принципі. 

Конституцияның 24 – бабының 2 - тармақшасында бекітілген әркімнің өз еңбегі үшін нендей 

бір кемсітусіз сыйақы алуына құқығы бар деген ережеге негізделеді. 

9. Жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар өз өкілеттігі шегінде 

қабылдаған шешімдерді орындаудың бағынысты мемлекеттік қызметшілер үшін міндеттілік 

принципі. Қазақстан мемлекеттілігінің негізгі  бастауларының бірі болып табылады. Ол 

мемлекеттік биліктің біртұтастығына және заңның жоғары күші болатынына, төменгі 

органдардың жоғарғы органдарға бағыныстылығына негізделеді. Осының арқасында 

мемлекеттік механизмнің барлық буындарында атқарушылық тәртіп үшін шынайы жағдайлар 

жасалынады. 

 



 

89 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

10. Мемлекеттік қызметшілердің бақылауда болу және есептілік принципі. Мемлекеттік 

қызметтегі тәртіпті нығайтудың мемлекеттік қызметшілердің өздерінің міндеттерін ойдағыдай 

орындауын қамтамасыз етудің, олардың сол үшін жауапкершіліктерін арттырудың аса қажетті 

және тәжірибеде сыналған пайдалы тәсілдері. 

11. Қоғамдық пікір мен жариялылықты ескеру принципі. Мемлекеттік қызмет туралы 

заңнамалардың ашық болуын, мемлекеттік органдарға қол жетерлік болуын және олардың 

мемлекеттік қызметшінің тағдыры, құқықтық жағдайы туралы мәселелері оның ырзашылығы 

мен және келісуімен шешулерін болжайды. Жариялылықты кеңейтпейінше, қоғамдық пікірді 

ескермейінше, бақылау үшін ашық және қол жетушілік болмайынша мемлекеттік 

қызметшілердің шынайы бақылауда болуы мүмкін емес. Мемлекеттік органдар бірде-бір 

қызметкері бақылаудан, сыннан тысқары қалуға тиіс емес. 

12. Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық және әлеуметтік қорғалу принципі. Олардың 

қалыпты қызмет атқаруы үшін қажетті жағдайлар туғызуды, қызметтік міндеттерін орындауға 

тосқауыл болатын кедергілерді жоюға тиісті шаралар қолдануды көздейді. Қызметшілердің 

әлеуметтік және құқықтық қорғалуы: олардың еңбегңнңғ беделін көтеруді айтарлықтай жоғары 

еңбек ақы төлеуді, еңбек етуге, демалысына қалыпты жағдайлар туғызуды, мемлекеттік 

сақтандыруды, қызмет жөнінен өсуді болжайды. 

13. Мемлекеттік қызметшілерді қызметтік міндеттерін адал, ынталы атқарғаны, ерекше 

маңызды және күрделі тапсырмаларды орындағаны үшін көтермелеу принципін жүзеге асыру 

шаралары «Мемлекеттік қызмет туралы» заңның 23 – бабында қаралған. 

14. Мемлекеттік қызметшілердің   қызметтік міндеттерін орындамағаны не тиісінше 

орындамағаны және өздерінің өкілеттілігін асыра пайдаланғаны үшін жеке жауаптылық 

принципі мемлекеттік тәртіпті күшейтуге, мемлекеттік қызметшілердің тапсырылған жұмыс 

үшін жеке жауаптылық сезімін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

15. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды үздіксіз жүргізу 

принципі қызметшілердің тиісті бюджет қаражаты есебінен қайта даярлануын, кәсіби деңгейі 

мен біліктілігін арттыруларын, арнайы оқу орындарын ұйымдастыруды болжайды [8, 52б.]. 

Меритократия принципі: қазіргі таңда әлемде меритократия ағылшын тілінен 

аударғанда, еңбегі сіңгендердің билігі қағидатымен қоғамды басқарудың жаңа тәсілі кең 

қолданыла бастады. 

Қоғамды басқарудың бұл түрі мемлекеттік ұйымның басында ең ақылдылар, ең іскерлер, 

қабілетіне, сіңірген еңбегіне қарай іріктелген игі-жақсылардың отырғанын білдіреді. Бұл жолды 

таңдаған қоғам «Әркімге-еңбегіне қарай» принципіне сүйенеді. 

Сонымен қатар, меритократия қоғамның негізгі саласының бірі мемлекеттік қызметті 

кәсібилендірудің де негізгі құралы болып табылады. Себебі сіңірген еңбегіне сәйкес іріктелген 

кадр әлеуеті мемлекеттік органдарда сапалы шешім қабылдай отырып, қоғамның даму 

процессіне үлес қосады. 

Мемлекеттік қызметте меритократия принципі кадрларды іріктеу және жылжыту үшін 

ашық конкурс жүйесі негізінде жүзеге асырылады. Өйткені, конкурстық жүйе ғана азаматтарға 

сіңірген еңбегіне, біліктілігі мен қабілетіне сай мемлекеттік қызметке түсудің тең құқығын 

қамтамасыз ете алады. 

Біріншіден, мемлекеттік қызметке түсетін әрбір талапкер өзінің қызметіндегі мансаптық 

өсу жолы тек өзінің біліктілігі мен қабілетінің деңгейіне, яғни өзіне байланысты екенін білуі 

шарт, сонымен қатар, азаматтардың құқығымен бостандықтарын сақтау өзінің негізгі міндеті 

екенін ұғынуы қажет. Әрине бұл тұрғыда тәрбиеленген мемлекеттік қызметші қоғамға пайда 

әкелетін заңды және негізді шешімдер қабылдайды. 

Екіншіден, мемлекеттік қызметшілердің өз еңбегінің әділ бағаланатынына, мемлекеттік 

аппаратқа деген сенімін ұялату меритократия принципінің ажырамас бөлігі. 

Бұдан тыс кадр іріктеудегі конкурстың әділдігі мен ашықтығын қамтамасыз ету 

қоғамның мемлекеттке деген сенімін қалыптастырады. Бұл өз кезегінде мемлекеттік қызметті 

қоғамға, халыққа қызмет ету тұжырымын айқындайды. 
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«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңда меритократия 

принципін қалыптастыру мақсатында мемлекеттік қызметте конкурстық іріктеудің мөлдірлігін, 

жариялылығын және әділдігін орнатуға бағытталған шаралар қарастырылған. 

Тестілеу нақты мемлекеттік органдағы конкурстан тыс, тәуелсіз өткізілетін болад. 

Мемлекеттік органдар мемлекеттік қызметшілер жұмысының тиімділігін бағалауды жыл 

сайын жүргізеді. 

Бағалау нәтижелері оларды сыйақы беру, көтермелеу, оқыту, мансаптық жоспарлау, 

ротация жөнінде шешімдер қабылдауға және олардың қызметін үш жыл бойы бағалау оларды 

аттестаттау жөнінде шешімдер қабылдауға негіз болады. 

Мемлекеттік қызметте меритократияны сыбайлас жемқорлықпен күрестің құралы 

ретінде қарастыру керек. 

Мемлекеттік қызметкер арасында сыбайлас-жемқорлық көрінісі қарапайым этикалық 

нормаларды бұзудан басталады. Сондықтан, заңда аталған нормаларды қарастыратын 

қызметтік этика туралы тарау енгізілді,яғни этикалық нормалар заң деңгейіне көтерілді. 

Сонымен қатар, этикалық нормалар сыбайлас жемқорлық көрінісінің алдын алуға бағытталған 

шара ретінде қарастыру қажет. 

Мемлекет қызмет этикасының екі деңгейлі жүйесі құрылатын болады. Бірінші деңгейде 

мемлекеттік қызметшілердің мінез құлқының жалпы стандарттары айқындалады. Екінші 

деңгейде мемлекеттік органдар мінез- құлықтың едәуір нақтыланған тәртіптері мен нормаларын 

әзірлейді. 

Қоғамның мемлекеттік қызметке, мемлекетке және оның институттарына сенімін 

сақтауға және нығайтуға, мемлекет мүддесіне залал тигізетін, мемлекеттік органдардың тиімді 

жұмыс жасауына бөгет болатын іс-әрекеттерге қарсы тұруға, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздеріне құрмет көрсетудің үлгісі ретінде қызмет етуге және мемлекеттік 

қызметшілер лауазымдық қызметін атқару барысында ресми мінез-құлық нормаларын сақтауға 

бағытталған нормалар көзделген. 

Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілер сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы 

тұруға, сыбайлас жемқорлықпен байланысқан немесе оған жағдай туғызатын әрекеттерге жол 

бермеуге, басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан аталған фактілердің жолын кесуге тиіс. 

Мемлекеттік қызметке кірер алдында үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған адам қабылдауға жатпайды. 

Бұл ретте сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған үшін жұмыстан босатылған адам 

мемлекеттік қызметке жіберілмейді. 

Сыбайлас жемқорлық жасағаны үшін мемлекеттік қызметшіге әкімшілік жаза қолдану 

туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап бір жыл ішінде немесе оның сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін алынбаған тәртіптік жазасы болған кезде, «Б» 

корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына ауыстыру тәртібімен орналасуға жол бермейді 

[9, 357б.]. 

Қорытындылай келе, бұл жоғарыдағы аталған мәселелердің шешілу жолдарын жүзеге 

асырудың нәтижесінде мемлекеттік басқарудың аса тиімді деңгейіне көтеріле аламыз. Яғни, 

шалғай аудандар мен ауылдар үшін және кез келген басқару органдарының арасындағы ақпарат 

алмасудың жедел әрі сапалы болуына, бюрократиялық қағазбастылықтың кемуіне, сыбайлас 

жемқорлықтың ең төменгі деңгейіне жетуге және мемлекеттік органдардың функцияларының 

нақты айқын бөлініп қайталанбауына қол жеткізетінімізге нық сенімдіміз. Сайып келгенде, 

еліміз Қазақстан Республикасының жағдайы қазіргіден де артып, мерейі үстем болып, бәсекеге 

барынша қабілетті 30 елдің қатарынан жуық арада көрінетінімізге бар септігімізді тигіземіз. 
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Бұл ғылыми мақалада халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстанның 

рөлі  қарастырылған. 
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В данной научной статье рассматриваются роль Казахстана в обеспечении 

международной безопасности. 

Ключевые слова: Международная безопасность, международные отношения, ООН. 

 

This scientific article discusses the role of Kazakhstan in ensuring international security. 

Key words: International Security, International Relations, UN. 

 

Қазақстан өз тәуелсіздігінің үшінші онжылдығына экономикасы серпінді дамып келе 

жатқан және нақты белгіленген сыртқы саяси басымдықтары бар қалыптасқан тұрақты 

мемлекет ретінде қадам басты. Әлемдік аренада Қазақстан субъектілігінің артуы мемлекеттің 

рөлі мен халықаралық ықпалының жоғарылағанын, өңірлік салмағының ұлғайғанын, жаһандық 

экономика мен қаржы институттары үшін маңызы өскенін айғақтайды. 

Сонымен қатар, қазіргі заман болмысын ескерсек, Қазақстан Республикасының сыртқы 

саясаты ұлттық мүдделерді прагматизм қағидаттарымен жаңғыртуды және ілгерілетуді талап 

етеді. Бұл процеске бірқатар ішкі және сыртқы факторлар ықпал етеді. 

Маңызды ішкі факторлар ретінде Қазақстанның саяси және әлеуметтік-экономикалық 

дамуындағы түбегейлі өзгерістерді, трансформациялық кезеңнің аяқталуы мен елдің ұзақ 

мерзімді және орнықты дамудың 2050 жылға дейінгі жаңа Стратегиясына өтуін атап көрсеткен 

http://www.inform.kz/kz/ult-zhospary-n-nazarbaevtyn-bes-institucionaldyk-reformasyn-zhuzege-asyrudyn-100-kadamy_a2777949
http://www.inform.kz/kz/ult-zhospary-n-nazarbaevtyn-bes-institucionaldyk-reformasyn-zhuzege-asyrudyn-100-kadamy_a2777949
http://almaty-akshamy.kz/category/news/
https://www.kt.kz/
http://www.inform.kz/ru/prezidentu-rk-predstavlen-otchet-nackomissii-po-modernizacii_a2793301
http://www.inform.kz/ru/prezidentu-rk-predstavlen-otchet-nackomissii-po-modernizacii_a2793301
https://liter.kz/ru/articles/show/18588-realizuemyi_v_kazahstane_plan_nacii_demonstriruet_pervye_rezultaty
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жөн. Сыртқы факторлар әлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыстың келеңсіз салдарын 

еңсеру қажеттілігінен, қақтығыстардың шиеленісуінен, адамзаттың қазіргі проблемаларынан, 

өңірлік және жаһандық деңгейлерде жаңа геосаяси және геоэкономикалық ахуалдың пайда 

болуынан көрінеді. 

Қазақстан Республикасының  ұлттық қауіпсіздігі туралы 2012 жылғы 6 қаңтардағы 

заңының 25-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiктiң халықаралық 

кепiлдiктерiн алу мақсатында ұлттық қауiпсiздiктiң құрамдас бөлiгi болып табылатын 

халықаралық (жаһандық, өңірлік) қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге қатысады. 

Қазақстан Республикасының халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметі: 

1) жаһандық бейбiтшiлiк тәртiбiн қалыптастыру мәселелерінде Қазақстанның рөлін 

нығайтуды; 

2) Қазақстанның геосаяси айналасында ұжымдық қауiпсiздiктiң тиiмдi жүйесiн 

қалыптастыру мен нығайтуды; 

3) қызметі Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгі мүдделерiне сай келетін 

халықаралық ұйымдар мен форумдарға қатысуды; 

4) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес елден тыс жерлерде 

ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларға қатысуды; 

5) қажет болған жағдайларда шекаралас мемлекеттермен бiрлесiп, ұлттық қауiпсiздiктi 

қамтамасыз етуге қатысты мәселелердi шешуді; 

6) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мүдделеріне сай келетін халықаралық 

шарттар жасасуды көздейді. 

Қазақстанның ұлттық мүдделеріне сәйкес сыртқы саясаттағы негізгі күш-жігер мынадай негізгі 

мақсаттарға қол жеткізуге шоғырландырылады: 

1) елдің ұлттық қауіпсіздігін, қорғанысқа қабілеттілігін, егемендігін және аумақтық 

тұтастығын жан-жақты қамтамасыз ету; 

2) бейбітшілікті, өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайту; 

3) орнықты ұстанымдарды қамтамасыз ету және әлемдік қоғамдастықта мемлекеттің 

жағымды бейнесін қалыптастыру; 

4) Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) орталық және үйлестіруші рөлі арқылы әділ әрі 

демократиялық әлемдік тәртіпті орнату; 

5) өңірлік және халықаралық сауда-экономикалық қатынастар жүйесіне одан әрі 

интеграциялану; 

6) 2050 Стратегиясын ойдағыдай іске асыру, халықтың жоғары тұрмыс деңгейіне қол 

жеткізу, көпұлтты қоғамның, құқықтық мемлекеттің және демократиялық институттардың 

бірлігін нығайту, адамның құқықтары мен бостандықтарын іске асыру үшін қолайлы сыртқы 

жағдайлар жасау; 

7) ұлттық экономиканы әртараптандыру, индустриялық-технологиялық дамыту және 

оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

Қазақстан Орталық Азияның саяси тұрақты, экономикалық орнықты және қауіпсіз 

дамуына мүдделі. Қазақстан өңірдегі өзінің рөлі мен жауапкершілігін сезіне отырып, өңірлік 

тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жаңа сын-қатерлер мен қауіптерге, оның ішінде 

шектес мемлекеттерден таралатындарына қарсы іс-қимыл жасау үшін жан-жақты күш-жігер 

жұмсайтын болады. 

Қазақстан Орталық Азияда жанжалға бейім әлеуетті әлсірету, әлеуметтік-экономикалық 

проблемаларды, су-энергетикалық торап пен өзге де қайшылықтардың түйінін шешу 

мақсатында ішкі өңірлік интеграцияны дамытуға ұмтылады. 

Өңірдің халықаралық саясат пен экономиканың біртұтас интеграцияланған субъектісіне 

трансформациялануы перспективалы мақсат болып табылады. 

Еуразиялық интеграцияны елімізді әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесінде 

орнықты ұстанымға ілгерілетудің пәрменді тәсілдерінің бірі ретінде қарастыра отырып, 

Қазақстан осы негізде Еуразиялық экономикалық одақ құру мақсатында Кеден одағы мен 
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Бірыңғай экономикалық кеңістікті нығайтатын болады. Осы процесс шеңберінде мынадай негіз 

қалаушы қағидаттар сақталады: саяси егемендіктің мызғымастығы, қабылданатын шешімдердің 

экономикалық негізділігі, кезеңділік, прагматизм және өзара тиімділік, интеграцияның барлық 

органдарындағы тараптардың тең өкілдігі және барлық деңгейдегі интеграциялық өзара іс-

қимылдардың консенсусы. 

Қазақстан мемлекеттік шекараны халықаралық-құқықтық ресімдеуді аяқтау, сондай-ақ 

Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін айқындау бойынша және жағалау маңындағы 

мемлекеттер арасында халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен 

нормаларына негізделген тұрақты және достық қатынастарды нығайту жұмыстарын 

жалғастырады. 

Қазақстан БҰҰ, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім 

шаралары кеңесі, Ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымы, Шанхай ынтымақтастығы 

ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Ислам ынтымақтастығы ұйымы, 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі және басқа да халықаралық ұйымдар мен 

форумдар қызметінің жауапты қатысушысы бола отырып, осы ұйымдардың қызметі 

шеңберіндегі өзінің басты міндеттерін былай пайымдайды: 

1) түрлі салаларда өңірлік және жаһандық сипаттағы шешімдерді әзірлеу мен қабылдау 

процесі кезінде ұлттық мүдделерді ескеруді қамтамасыз ету; 

2) өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайту жөніндегі халықаралық күш-жігерге 

сындарлы қатысу және үлес қосу; 

3) Қазақстанның сыртқы саяси бастамаларын ілгерілету; 

4) әлемде тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүддесінде өңірлік және 

халықаралық ұйымдар мен форумдар арасындағы ынтымақтастықтың оңтайлы және өзара 

қолайлы қалыптарын орнату; 

5) өңірлік және халықаралық ұйымдардың жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында 

олардың саяси-құқықтық және ұйымдық-әкімшілік функцияларын жетілдіру. 

Қазақстан өзінің ұлттық мүдделеріне сай келетін әрі практикалық тұрғыдан пайда әкелетін 

халықаралық және өңірлік ұйымдардың жұмысына қатысады. 

Қазақстан өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайту жөніндегі міндеттер шеңберінде: 

1) әлемнің барлық мемлекеттерімен және олардың бірлестіктерімен достық және алдын 

ала болжанатын қатынастарды дамытады; 

2) БҰҰ Жарғысының мақсаттары мен қағидаттарын ұстанады және саяси диалог пен 

мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық үшін құқық үстемдігі қағидатының негіз қалаушы 

маңызын мойындайды; 

3) өңірлік және халықаралық жанжалдарды келіссөздер жүргізудің халықаралық тұрғыда 

танылған форматтары шеңберінде шешуді жақтайды. Қазақстанның ұстанымы мемлекеттердің 

егемендігі мен олардың халықаралық тұрғыда танылған шекараларындағы аумақтық 

тұтастығын сақтау туралы БҰҰ-ның негіз қалаушы қағидаттарына, дағдарыстарды реттеу 

жөніндегі құжаттарда, ең алдымен БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларында көрсетілген 

ережелерді орындау негізінде даулы мәселелерді бейбіт жолмен шешуді іздестіруге негізделеді; 

4) ядролық қарусыз және жаппай қырып-жоятын қарудың басқа да түрлерінсіз 

бейбітшілікке қол жеткізуге күш-жігер жұмсайды, таратпау режимдерін нығайту, қарулардың 

мұндай түрлеріне толық тыйым салу және оларды жою, сондай-ақ әлемнің түрлі өңірлерінде 

ядролық қарудан азат аймақтарды құру мақсатында көпжақты тетіктерді дамытуға қатысады; 

5) жаппай қару шығаруға, оның ішінде ғарышта, қарудың жаңа түрлерін жасау мен 

өрістетуге қарсы күресті дәйекті түрде жақтайды; 

6) қарудың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық күш-жігерді 

қолдайды; 

7) терроризмге, экстремизмге, есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және 

олардың прекурсорларының заңсыз айналымына, адам саудасы мен заңсыз көші-қонға, 

ұйымдасқан қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша басқа 

мемлекеттермен бірлесіп екіжақты және көпжақты негізде нақты шаралар қабылдайды; 
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8) халықаралық ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты және 

кибертерроризмге қарсы күресті жалғастырады. 

Қазақстан сыртқы экономикалық басымдықтарын іске асыру мақсатында: 

1) елдің экономикалық-ресурстық, транзиттік-көліктік және экспорттық әлеуетін іске 

асыру, ұлттық экономиканың қауіпсіз дамуы және оның инвестициялық тартымдылығы үшін 

жағдайлар жасау мақсатында өңірлік және халықаралық интеграциялық процестерге қатысады. 

Осы тұрғыда ел үшін тиімді шарттарда Дүниежүзілік сауда ұйымының қызметіне қатысу 

маңызды міндет болып табылады; 

2) индустриялық-инновациялық даму жөніндегі міндеттер шеңберінде ұлттық 

экономиканың басым секторларына инвестициялар мен озық технологиялар тарту, оны 

әртараптандыру және технологиялық жаңғырту, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

мақсатында халықаралық ынтымақтастықты кеңейтеді; 

3) халықаралық экономикалық ұйымдар мен қаржы институттарына елдің толық құқылы 

қатысуын және ұлттық мүдделерді ілгерілетуді қамтамасыз етеді; 

4) экономикалық және сауда дипломатиясын дамытады, дипломатиялық құралдар 

арқылы шет елдерде мемлекеттің және қазақстандық жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін 

ілгерілету мен қорғауды қамтамасыз етеді, жаңа және дәстүрлі әлемдік нарықтарда 

қазақстандық бизнес пен экспорттық өнімдердің болуын кеңейту үшін қолайлы жағдайлар 

жасайды; 

5) әлемнің барлық елдерінің дамуы үшін тең мүмкіндіктер беретін әлемдік әділ валюта-

қаржы жүйесін қалыптастыруға қатысады; 

6) Астана экономикалық форумы мен оның негізінде тұжырымдалған халықаралық 

бастамаларды ілгерілету жөнінде белсенді жұмыстар жүргізеді; 

7) өңірлік және жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге халықаралық күш-

жігер жұмсау ісіне қатысады; 

8) өңірлік және жаһандық энергетикалық қауіпсіздікке үлес қосуды жалғастырады. 

Энергетикалық ресурстарды өндіруші елдердің, транзиттейтін елдердің және тұтынушы 

елдердің мүдделерінің теңгеріміне қол жеткізуді, оларды экспорттаудың әртараптандырылған, 

тұрақты және қауіпсіз маршруттарының жүйесін құруды жақтайды; 

Қазақстан қоршаған ортаны қорғау және жаһандық климатты сақтау мәселелеріне баса 

көңіл аудара отырып: 

1) ресурстарды (су, жер, биологиялық және басқа) пайдалану және оларды басқару 

тиімділігін арттыру, қоршаған ортаның сапасын және халықтың әл-ауқатын көтеру мақсатында 

елдің «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыруға күш-жігерін 

жұмсайды. ЭКСПО-2017 көрмесін өткізуді қоса алғанда, «жасыл экономикаға» біртіндеп көшу 

Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіруі жөніндегі міндеттерді іске 

асырудағы маңызды элементтердің бірі болып табылады; 

2) «жасыл өсім» бағдарламалары мен жоспарларын іске асыруда Еуропа, Азия және 

Тынық мұхит елдерінің мемлекеттік және жеке меншік секторларының, қоғамдық және 

халықаралық ұйымдардың әріптестігін қолдауға бағытталған Астананың «Жасыл көпір» 

бастамасын жүзеге асыратын болады; 

3) постиндустриялық қоғамдағы проблемалардың шешімін іздестіруге бағытталған 

Жаһандық энергетикалық-экологиялық стратегияны қоса алғанда, экологиялық жағынан 

орнықты энергиямен жабдықтау саласында қазіргі заманғы көрсетілетін қызметтерді әзірлеу 

мен енгізу жөніндегі бастамаларды ілгерілетеді; 

4) су қауіпсіздігін қамтамасыз ету шеңберінде трансшекаралық өзендердің су 

ресурстарын пайдалану және қорғау саласында көршілес елдермен шарттық құқықтық базаны 

жетілдіруді жалғастырады; 

5) халықаралық ұйымдармен және бұрынғы Семей ядролық полигоны мен Арал теңізінің 

аумақтарын оңалту жөніндегі донорлармен ынтымақтастықты, оның ішінде Аралды құтқару 

жөніндегі халықаралық қор қызметінің шеңберінде жалғастырады; 
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6) Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі негіздемелік конвенцияны қабылдау 

жөніндегі жұмысты Каспий маңы елдерімен бірлесіп жалғастырады; 

7) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және олардың 

салдарын жою мәселелерінде екіжақты және көпжақты ынтымақтастықты нығайтады. 

8. Қазақстан Республикасы сыртқы саясаттың гуманитарлық өлшемін дамытуға басым 

мән береді. Осыған байланысты Қазақстан: 

1) шет елдерде болатын Қазақстан азаматтарының, сондай-ақ шетелдіктер асырап алған, 

шет елдерде тұратын қазақстандық балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 

жұмысын күшейтеді; 

2) шет елдердегі өз азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға, визалық 

рәсімдер мен режимдерді ырықтандыруға, заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимылдарға бағытталған 

көпжақты конвенцияларға қосылуды және екіжақты шарттар жасасуды жалғастырады; 

3) қылмыстық және азаматтық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы, адамдарды 

ұстап беру мен сотталған адамдарды беру туралы екіжақты шарттар жасасуды жалғастырады; 

4) білім, ғылым мен мәдениет, туризм және спорт, жастар саясаты, бірлескен ғылыми-

зерттеу жобаларын іске асыру саласында көпжақты конвенцияларға қосылу және екіжақты 

шарттар жасасу бойынша халықаралық ынтымақтастықты және жұмысты одан әрі жүзеге 

асырады; 

5) Қазақстан туралы тарихи және заманауи білімдерді дамыту мәселелері бойынша 

халықаралық ынтымақтастықты кеңейтетін болады; 

6) шет елдердегі қазақ қауымдастықтары шоғырлана тұрып жатқан жерлерде қазақ тілі 

мен мәдениетін, олардың тарихи отанымен байланысын дамытуды қолдайтын болады; 

7) әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және халықаралық мәдени-гуманитарлық даму 

салаларында қазақстандық азаматтық қоғамның және үкіметтік емес сектордың ұйымдарымен 

өзара іс-қимыл жасайды; оларды тиісті халықаралық іс-шараларға қатысуға тартады; 

8) өшпенділік, нәсілдік кемсітушілік, діни қайшылықтар, экстремизм мен ұлтшылдық 

тұрғысындағы қылмыстық әрекеттерге қарсы тұрады; 

9) Шығыс пен Батыстың, Оңтүстік пен Солтүстіктің арасындағы өркениетаралық, 

мәдениетаралық және дінаралық диалогты одан әрі дамытуға ықпал етеді; 

10) негізгі диалог алаңы ретінде Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің 

халықаралық ұстанымдарын нығайтады. БҰҰ аясындағы Өркениеттер альянсының қызметіне, 

сондай-ақ басқа да бастамалар мен форумдарға қатысады; 

11) Қазақстанның бастамасымен БҰҰ Бас Ассамблеясы жариялаған 2013 – 2022 

жылдарға арналған Мәдениеттер жақындасуының халықаралық онжылдығы шеңберінде 

бейбітшілік пен орнықты даму жолындағы саналуандылықты көтермелеу жөніндегі іс-

қимылдарды жалғастырады. 

Қазіргі заманғы кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы мәселелерде әр мемлекет 

халықаралық қауіпсіздіктің үш жүйесіне сенім арта алады. 

Бірінші жүйе – әмбебаптық халықаралық жүйесі, оның басы 1945 жылы БҰҰ 

Жарғысымен қабылдануымен негізделген еді, онда: қазіргі заманғы және келешек ұрпақты 

әскери шиеленістерден сақтау концепциясы бекітілген еді. БҰҰ Жарғысы күш қолдану және 

күшпен қауіп төндіруді қолданбау; халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу; жалпыға ортақ 

және толығымен қарусыздану сияқты қағидаттарды қамтиды. Екінші жүйе ашылуы БҰҰ 

Жарғысымен қарастырылған аймақтық қауіпсіздік жүйесіне тірек етеді (VIII тарау). Бұл жүйеге 

қарастырылған Жарғының негізгі талаптары келесідей:1) онда тек бір саяси-географиялық 

ауданның мемлекеттері қатыса алады; 2) аймақтық келісімдерге байланысты шаралар осы 

ауданның шекарасынан аса алмайды;  3) бұл шаралар БҰҰ қолданатын шараларға немесе БҰҰ 

Жарғысының мақсаттары мен қағидаттарына қарама-қайшы келмеу керек. 

Аймақтық ұжымдық қауіпсіздік негізін аймақтық даулардың бейбіт жолымен шешілу 

шаралары құрайды. Ұжымдық өзін-өзі қорғау туралы БҰҰ Жарғысының 51 бабына сәйкес 

әскери шаралар тек тікелей агрессияны тойтаруға ғана қолданыла алады, және олар БҰҰ ҚК 

сәйкес нормалар қабылдағанына дейін ғана жалғаса алады. 
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Соңғысы болып табылатын үшінші жүйе – мемлекеттер қауіпсіздігінің жеке жүйесі. 

Мемлекеттік егемендіктің халықаралық құқық-қағидаттың негізгі қағидатынан шығатын өз 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттердің құқығы – мемлекеттер тәуелсіздігінің бір 

көрінісі болып табылады [2]. 

1992 жылдың 2 наурызында БҰҰ Бас Ассамблеясының 46-шы сессиясында Қазақстан 

Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесіне қабылданды. Сол жылдың 5 қазанында 

БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-ші сессиясының пленарлық жиналысында Қазақстан Президенті 

Н.Ә. Назарбаевтың бірінші сөз сөйлеуі болды, олжерде Президент Азиядағы Өзара қатынас пен 

сенім шаралары бойынша кеңес шақыру туралы тәуелсіз Қазақстанның бірінші халықаралық 

бастамасын ұсынды (ӨҚСШК). 

Қазақстанның БҰҰ кіруі халықаралық құқық пен халықаралық қатынастардың толық 

субъектісі ретінде дүниежүзілік қоғамдастықтың тануын білдірді. Бүгінгі таңда 193 мүше-

мемлекеттерді біріктіретін (Қазақстан 168-ші орында) осы әмбебап жаһандық ұйымдар 

шеңберінде дүниежүзілік мәселелерді шешуде белсенді қатысу біздің мемлекетіміздің дамуына, 

оның ұлттық қауіпсіздігін нығайтуға және дүниежүзілік аренада ұлттық мүдделерді қорғауға, 

дүниежүзілік экономикалық байланыс жүйесіне толық қанды бірігуге қолайлы жағдайлар 

жасады және одан әрі жасау бойынша көмек көрсетуді жалғастыруда. 

2011 жылдың қыркүйек айында БҰҰ Бас Ассамблеясының 66-шы сессиясында қатысқан 

кезде ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның 20 жыл бойы БҰҰ Жарғысының 

ережелері мен рухын мүлтіксіз орындап келді. Біздің еліміздің басты сыртқы саясаттық 

басымдылықтардың бірі БҰҰ шеңберінде өзекті халықаралық мәселелерді шешуге белсенді 

қатысу, осы дүниежүзілік әмбебап ұйыммен ынтымақтастықты дамыту мен кеңейту болып 

табылады. 

1992 жылдың қаңтар айында Қазақстан Республикасы ЕҚЫҰ мүшесі болып кірді, ал 

1995 жылы Вена қаласында ЕҚЫҰ жанында Қазақстан өкілеттілігі ашылды. Қазақстанның осы 

ұйымға кіруі халықаралық қауіпсіздіктің өзекті мәселелерін шешу жөнінде жалпы еуропалық 

шараларға белсенді қатысу талпынысымен білінді. Сондай-ақ Қазақстан адам құқығын қорғау, 

экономикалық даму, терроризммен күресу және көп тараптық ынтымақтастықтың өзге 

мәселелерін шешу бойынша міндеттемелерді өз еркімен мойнына алды. 

Қазақстан Республикасы қысқа уақыт ішінде ЕҚЫҰ құрамына кіретін елдермен жоғары 

өзара қатынас деңгейіне жете алды. Оған сөзсіз елдің сәтті экономикалық дамуы, қазақстандық 

қоғамның қоғамдық-саяси өмірін либеризациялау мен оның саяси жүйесін демократизациялау 

өз септігін тигізді. 2004 жылы саяси реформалардың жалпы ұлттық бағдарламасы жарияланды. 

Содан кейін ЕҚЫҰ стандарттарына едәуір жақын жаңа сайлау заңнамасы қабылданды [1]. 

Демократиялық реформалар бағдарламасын әзірлеу және нақтылау бойынша әр түрлі 

комиссиялардың қызметіне үлкен көңіл бөлінген еді. ЕҚЫҰ-дағы Қазақстанның рөлі мен 

беделінің көрсеткішіне 2010 жыл бойы Қазақстан осы халықаралық ұйымның төраға қызметін 

атқарғанын жатқызуға болады. 

1992 жылы Ташкент қаласында ТМД елдерінің Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісімі 

жасалды. Құжатқа қол қойған елдер өздерін ҰҚК ұйымы деп атады. Бұл ұйымның Жарғысында 

дүниежүзінің, халықаралық және аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту, 

тәуелсіздіктің ұжымдық негізіндегі қорғаныс, аймақтық тұтастық пен мүше-мемлекеттердің 

егемендігі оның басымдылығы саяси құралдарға беріледі. Бұл ұйым басқа мемлекеттер мен 

халықаралық құрылымдармен ынтымақтасу үшін ашық. Мысал ретінде, жайдан дамып келе 

жатқан ҰҚТК мен ЕҚЫҰ қарым-қатынастарын келтіруге болады. ЕҚЫҰ мен ҰҚТК 

арасындағы ынтымақтастық терроризм және есірткімен қарсы күрес, Ауғанстанмен шекараны 

нығайту сияқты салаларда қолайлы болашақ бар деген түсінікке ие [3]. 

2001 жылдың 14-15 маусымында Шанхай қаласында алты мемлекет – Ресей, Қытай, 

Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан басшыларының кездесуі өтіп, ШЫҰ құру 

туралы жарияланды. Саммитте қабылданған Декларация дүние жүзіні, Орта Азиядағы 

қауіпсіздік пен тұрақтылықты қолдау және қамтамасыз ету ретінде өзінің басты мақсаттарын 

жариялап, сондай-ақ саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени, білім беру, 
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энергетикалық, транспорттық, экологиялық және басқа салалардағы ынтымақтастықты дамыту 

туралы айтты. Басқа маңызды құжат – осы ұйыммен қабылданған терроризмге, сепаратизмге 

қарсы күрес туралы конвенция халықаралық деңгейде бірінші рет сепаратизм мен экстремизм 

анықтамасын қылмыстық тәртіпте қудалаған әрекет, зорлық ретінде бекітті. 

Сонымен қатар бүгінгі заманның «үш жамандығы» көбінесе аймақтық және жаһандық 

қауіпсіздіктің басқа ауыр қаупімен байланысты екенін атап өткен жөн, ол – есірткінің заңсыз 

айналымы. Осыған байланысты, 2004 жылдың 17 маусымында ШЫҰ шеңберінде есірткі 

заттардың, есуастандырғыш заттардың және олардың алғы нышандарының заңсыз 

айналымымен қарсы күрес бойынша ынтымақтастық туралы келісімнің қабылданғанын атап 

өткен жөн. 

Осы келісімнің орындалуы мақсатында 2011 жылдың 14-15 маусымында Астанада 

өткізілген ШЫҰ мерейтойлық саммитінде 2011-2016 жылдарға арналған ШЫҰ мүше-

мемлекеттерінің Есірткіге қарсы стратегиясы және ШЫҰ кеңістігінде есірткі қаупіне қарсы 

күрес бойынша бірлесе жасалған шаралардың тиімділігін арттыруына септігін тигізетін Іс-

әрекет бағдарламасы бекітілді [4]. Берілген құжаттарды қабылдағаннан басқа, Қазақстан АТҚҚ 

және Есірткі мен есуастандырғыш заттардың заңсыз айналымымен қарсы күрес бойынша Орта 

Азиялық ақпараттық үйлестіруші орталығы (ОААҮО) арасында Өзара түсіністік хаттамасына 

қол қоюға едәуір септігін тигізді, сонымен қоса ШЫҰ-ның Есірткі мен қылмысқа қарсы күрес 

бойынша БҰҰ (UNODC) Басқармасымен Өзара түсіністік меморандумының қабылдану 

бастамасын қолға алды. 2012 жылдың қаңтар айында Президент Н.Ә. Назарбаев «Әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына 

арналған Жолдауында «Біз өзіміздің теңдестірілген сыртқы саясатымызды тек Батыспен қана 

өзара қатынаса қоймай, сонымен қоса Азия мемлекеттерімен де өткізетін боламыз» деп атап 

өткен еді. ХХІ ғасырдың жаһандық қарсы тұруына және қауіпіне жауап ретінде еуразиялық 

біріктіруінің кеңейтілуі мен тереңдетілуі және Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы 

болады. Еуразиялық біріктірудің маңыздылығын баса айтқанда, Н.Ә. Назарбаев: «Бұл жалпы 

аймақтық тұрақтылықтың, экономикаларымыздың бәсекелесу қабілеттілігін арттырудың 

маңызды факторы болып табылады. Біз ТМД-дағы басқа мемлекеттердің еуразиялық 

біріктірудің мүшесі болуға талпынуын қолдауға дайынбыз» деп атап өтті [5].  

Сөйтіп, қазіргі таңда Қазақстан дүниежүзілік саяси үдерістің толық құқылы авторы, 

аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде аймақтық көшбасшы және біріктіру үдерістері мен 

бірлестіктердің бастамашысы болып табылады. Орталық Азия мемлекеттерімен достастық және 

тату көршілік ынтымақтастықта өзара тиімді қарым-қатынастарды жүйелі және жоспарлы түрде 

дамыта отырып, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев аймақтағы тұрақты 

және қауіпсіз бейбітшілікті құрудың сәулетшісі мен жақтаушысы болып табылады. 
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Бұл мақалада  құқықтық мемлекеттегі  адам құқықтары мен бостандықтарының 

қорғалуы, сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы азаматтардың жеке басының 

құқығы, əлеуметтік-экономикалық, саяси құқытарының жүзеге асуы туралы  қарастырылған. 

Кілт сөздер: құқық, құқықтық мемлекет, жеке басының құқығы, əлеуметтік, 

экономикалық, саяси құқықтар. 

     

В данной статье рассмотривается реализация защиты прав человека в правовом 

государстве, а также личные, социально-экономические и  политические права граждан в 

Республике Казахстан. 

Ключевые слова: право, правовое государство, личные права, социальные, 

экономические, политические права. 

 

This article discusses the implementation of the protection of human rights in a legal state, as 

well as the personal, social, economic and political rights of citizens in the Republic of Kazakhstan. 

Key words: law, legal state, personal rights, social, economic, political rights. 

 

Құқықтық мемлекетке тән басты белгілердің бірі – заңның үстемдігі болатын болса, сол 

заң адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғап, оның сақталуы мен жүзеге асуына 

мемлекет кепілдік береді. 

Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтарына берілетін мемлекет тарапынан 

кепілдік, азаматқа тумысынан берілетін құқық, құқықтарына қоса міндеттері, сонымен қатар 

азаматтығы жоқ азаматтардың, шетел азаматтарының құқықтары мен міндеттерін бекіту туралы      

Қазақстан Республикасының Конституциясының 12-бабында: 

1. Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен 

бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі.  

2. Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар абсолютті 

деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық 

актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады.  

3. Республиканың азаматы өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие болып, міндеттер 

атқарады.  

4. Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, 

шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Республикада азаматтар үшін белгіленген құқықтар 

мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ міндеттер атқарады.  

5. Адамның және азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы басқа 

адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық құрылыс пен қоғамдық 

имандылыққа нұқсан келтірмеуге тиіс.-деп бекітілген [1].  

Қазақстан Республикасында адамдар мен азаматтардың Конституция мен заңдарда 

бекітілген құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен жүзеге асыруды қамтамасыз етуі тиіс 

мемлекеттік институттар құрылады және жұмыс істейді. 

Адамның құқығы мен бостандығын қорғау және қамтамасыз ету жөніндегі маңызды 

мемлекеттік институттардың бірі Қазақстан Республикасының Президенті болып табылады. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U950002337_#z8
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

Президенттің тиісті өкілеттігінің заңдық негізі Конституцияда, сондай-ақ Президенттің 

Президент туралы Конституциялық заң күші бар Жарлығында бекітілген. 

Конституцияда Қазақстан Республикасының Президенті - адам және азамат құқықтары 

мен бостандықтарыныц нышаны әрі кепілі деп жазылған. Президенттің қызметіне кірісер 

сәтінде халыққа беретін антында мынадай сөздер бар: «Қазақстан халқына адал қызмет етуге, 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтайды, азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарына кепілдік береді.  

Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету жөніндегі 

мәселелер бойынша Парламент мәжілісіне қарауға Үкімет енгізетін құқық қорғаушылық заң 

жобаларына Президентің бастамашылығы Президенттің азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарының кепілі ретіндегі қызметінің басты бағыттарының бірі болып табылады. 

Үкімет арқылы Президент бастамашы болған кейбір заңдарды айтсақ та жетеді [2]. 

Қазақстан Республикасының шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы Заң, 

Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы Заң, Қазақстан 

Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайына және жасының 

ұлғаюына байланысты мемлекеттік әлеумет-тік жәрдемақы төлеу туралы Заң, және т.б. 

Сонымен бірге Президент өз өкілеттігі шегінде нормативтік азаматтық актілер сиякты, адам 

мен азаматтардың құкыктары мен бостандықтарын қамтамасыз ету үшін жеке сипаттағы 

актілер де шығарады. 

Президентгің «Қазақстан Республикасы Президентінің актілері туралы» Жарлығында 

жарлыктармен адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету 

жөнінде шаралар қолданатындығы белгіленген. Ол Президенттің тиісті Жарлығымен бекітілген 

мемлекеттік қызмет принциптерінен айкын көрінеді. Президенттің Жарлығы бойынша:  

а) мемлекет мүддесі алдында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының және 

заңды мүдделерінің басымдығы;  

ә) жалпыға ортактык, яғни, мемлекеттік қызметқе кіруге барлык азаматтардың тең 

құкылығы;  

б) қоғамдык пікірді ескеру мен жариялылык мемлекеттік қызметтің маңызды 

принциптері болып табылады. Жоғарыда көрінгендей, мұнда мемлекеттік органдар қызметінің 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруды және қорғауды көздейтіндей 

принциптер қарастырылған. 

Президент, сондай-ақ адам мен азаматтың саяси, әлеуметтік-экономикалық және жеке 

құқыктары мен бостандықтарын жүзеге асыруды көздейтін жеке құкыктық актілер шығарады. 

Атап айтқанда, Президент республика азаматтығын, саяси баспана беру мәселелерін шешеді, 

республиканың мемлекеттік наградаларын, құрметті және өзге де атақтар береді. Президент 

ауыр кылмысы үшін сотталғандарға кешірім жасайды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанынан консультативті-кеңесші орган ретінде 

адам құкығын қорғау жөніндегі комиссия кұрылды. Комиссияның басты міндеті Президенттің 

конституциялық мәртебесі - оның адам мен азаматтың құкықөтары мен бостандықтарының 

кепілдігін, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау 

тетігін жеңілдетуді жүзеге асыруына ыкпал ету болып табылады. Комиссия бұл міндеттерді 

орындау максатында мемлекет басшысының және комиссияның атына адам мен азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтары бойынша жолдаған өтініштерін қарайды, адам құқының сақталуы 

туралы жыл сайын баяндамалар жасайды, адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 

қамтамасыз ету механизмін жетілдіру туралы ұсыныстар және т.б. әзірлейді. [3]. 

Мемлекеттік қызметке кіруге тең құқық Қазақстан Республикасы азаматтарының 

конституциялық саяси құкыктарының бірі болып табылады. Конституцияда мемлекеттік 

кызмет ту¬ралы біркатар негіз боларлык идеялар беріледі. Онда мемлекеттік кызмет 

лауазымына кандидатқа қойылатын талап тек лауазымдык міндеттер сипатымен ерекшеленіп, 

заңмен белгіленетіні көрсетілген. 

Құқықтық мемлекетке азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз 

етудегі соттың маңызы зор. Сот жүйесінің үш сатылы жүйеге өтуі: аудандық және оған 
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теңестірліген соттар бірінші сатыда, басым көпшілік істер осы сатыда қаралады. Ал, облыстық 

сот аппеляциялық сот сатысының рөлін атқарады, ал кассациялық сот енді жоғарғы Соттың 

құзіретінде. Үш сатылы соттың болуы азаматтардың сотты созбалы процесте жүруінен 

құтақарады, ал аппеляциялық сатыда сот бір судьяның алдында емес, енді сот алқасының 

қарауымен өтеді. Алқа кем дегенде 3 судьядан құралады, сот үкімінің адалдығына жол ашады,- 

деп қарастырылған [4].  

Азамат пен адамның құқығының, бостандығының және міндетінің конституциялық 

негіздері. Жеке адамның қоғамдағы жағдайы мемлекет дамуының деңгейін сипаттайды. 

Адамның өміріне, жеке бостандығына, ар-намысы мен қадір-қасиетіне қол сұғуға ешкімнің де 

құқығы жоқ. Сондықтан, Қазақстан Республикасының Конституциясы, басқа да заңдары 

азаматтың жеке бостандығын қамтамасыз етуге айрықша назар аударады. Егер өміріне, 

денсаулығына, азаматтық қадір-қасиетіне қауіп төнсе әр адам мемлекеттік органдардан көмек 

сұрауға, заңмен қорғалуға құқылы. Жоғарыда айтылғандай, ол үшін арнаулы органдар жұмыс 

істейді. Адам өзінің құқы мен бостандығын бұзушылардан қорғанып Республика Президентіне 

жүгінуге құқылы. Бірде-бір мемлекеттік орган, бір де бір лауазымды адам азаматтың құқығын 

шектей алмайды. Бұл, адам құқығы мен бостандығы шектелген жағдайда, оған қайзаңды 

бұзғаны, қандай құқық бұзушылық жасағаны туралы хабарлануы тиіс. 

Ең маңыздысы, адамның табиғи құқығы - өмір сүру құқығы. 

1. Әркімнің өмір сүру құқы бар. 

2. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға қақысы жоқ. Өлім жазасы ерекше ауыр 

қылмыс жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді, ондай жазаға кесілген адамға 

кешірім жасау туралы арыздану құқығы беріледі. Өлім жазасы ауыр қылмыс жасаған адамның 

ерекше қауіптілігіне байланысты және жауаптылықты ауырлататын мәнжайларда қолданылады. 

Өлім жазасына мораторий енгізілуіне байланысты ең ауыр жаза өмір бойы бас бостандығынан 

айыру жазасы қолданылатыны белгілі. 

Жеке адамның өміріне қол сұқпаушылық Конституция арқылы қорғалады. 

«Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе 

адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмайды». 

Конституцияның осы қағидасы, негізінен, лауазымды адамдарға қатысты. Қазақстан 

Республикасының заңдары денеге жарақат түсіретін, адамның қадір-қасиетін қорлайтын мұндай 

шаралардың қолданылуына үзілдікесілді тыйым салады. Азаптау ұрып-соғу, төбелесу, дене 

жарақатын салу түрінде көрінуі мүмкін. 

Қорлау - жеке басын, ұлттық қадір-қасиетін қорлау және басқа әрекеттер түрінде көрінуі 

мүмкін. Айыпталушыға, күдік келтірілушіге, куәгерге, сарапшыға қатысты мұндай әдістерді 

қолданған милиция, прокуратура қызметкерлері қылмыстық жауаптылыққа тартылады. 

Құқықтық мемлекеттегі аса маңызды дүние  - заң адамның бостандығын басқа жеке 

адамдардың да зорлық-зомбылығынан қорғайды. Егер кімде-кім адамды өз бетімен 

бостандығынан айыруға әрекет етсе ол адам қылмыстық жауаптылықка тартылады. Мұндай іс-

әрекет күш қолдану (жеке болмеге қамау, психикалық ауруханаға жатқызу және басқалары) не 

күш қолданамын деп қорқыту жолымен жүргізілуі мүмкін. Егер адам қылмыскерді ұстау және 

оны құқық қорғау органдарына тапсыру мақсатында күш қолданса, әрине, ол жауаптылыққа 

тартылмайды. Өйткені ол өзінің азаматтық міндетін орындайды. Егер де лауазымды адам 

(милиционер, тергеуші) өзінің қызмет бабын пайдаланып, адамды бостандығынан заңсыз айырса, 

онда ол билігін теріс және асыра пайдаланғаны үшін жауаптылыққа тартылады. Оның үстіне 

айыпталушыдан, куәгерден күштеу жолымен алынған жауаптың заңдық күші болмайды [5]. 

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап, тірі адамға және мәйітке экспертиза жасау 

барысында шыққан шығынның мөлшерін анықтаудың жаңа тарифы мен барлық шығынды 

төлеуді кінәлінің мойнына алуы мен төлемі экспертиза жасаған орталықтың бюджетіне түсетін 

болады. Сонымен қатар, құқығы бұзылған азаматтардың құқығын қамтамасыз ету үшін қызмет 

жасайды [6].  

Әр адам, өз еркі бойынша, өзінің дінге қатысын өзі белгілеуге құқылы. Егер адам 

қайсыбір дінге сенетін болса, оның діни рәсімдерді, әдет-ғұрыптарды орындауына ешкімнің 
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кедергі келтіруге құқы жоқ. Әрине, діни рәсімдерді, әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерді орындау 

басқа адамның, қоғамның заңды мүдделеріне кесел келтірмеуі тиіс. Заң дінге сенетіндердің 

құқы мен бостандығын тікелей және жанамалап шектеуге немесе оларға жеңілдіктер мен 

артықшылықтар беруге тыйым салады. Конституция бірде-бір діннің артықшылығын 

көздемейді. Діни көзқарастары үшін жаулық пен кекшілдікті қөздыру адам құқын бұзу болып 

есептеледі. Дінге сенетіндер қасиетті деп есептейтін құрылыстар мен орындарды, заттар мен 

бұйымдарды қорлау мен арамдау құқық бұзушылык болып табылады [7]. 

З. Жанғалиев атап көрсеткендей, халықтың саяси еркіндігі – Ата Заңның негізін 

құрайды. Заң адамның әлеуметтік, қызметтік, мүліктік жағдайына, ұлтына, тіліне, наным сенімі 

мен дініне қарамастан бәріне ортақ, заң алдында барлығы тең және де осы қағида қоғамның 

негізіне айналды. Заңымыз еліміздегі теңдікті қамтамасыз етті, азаматтардың құқығының 

кепілін анықтады. Заңда белгіленген «даралық», «құқық», «еркіндік» және де «теңдік» сөздері 

өмірдің негізіне айналды [8]. 

Бірақ, ереуіл Қазақстан Республикасы заңдары шеңберінде өткізілуі тиіс. Ереуілшілер 

басқа азаматтардың заңды мүдделерін бұзбауы, оларға материалдық және басқалай зиян 

келтірмеуі, қоғамдық тәртіпті бұзбауы, басқа да заңсыз әрекеттер жасамауы тиіс. 

Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы Халықаралық пактте де 

ереуілшілерге осын¬дай талаптар қойылған: «.. мемлекет әр елдің заңдарына сәйкес жүзеге 

асырылатын жағдайда ереуілге шығу құқын қамтамасыз етуге міндеттенеді» [9]. 

Құқықтық мемлекетте адам құқытарына нұқсан келген жағдайда, оны қалпына келтіру 

жағдайын да қарастырады. Мәселен, мемлекет азаматтардың құқығына нұқсан келген жағдайда, 

қоршаған ортадан, басқа жағдайда болса да, зиян келтірген жақтың орнына келтірген қаржы 

мөлшері зардап шеккен шығынның мөлшерінен аз болмауы тиіс. Сонымен қатар, зиян 

келтіруші жақ келтірген зияндарды өтеуімен қоса, сот шығындарын да қоса өткереді [10]. 

Құқықтық мемлекет ұстанған басым бағыттың бірі – заң үстемдік ете отырып, ар-намыс 

бостандығын жариялайды, бірақ адамды оның азаматтық міндетін орындауынан босатпайды. 

Мемлекеттегі әрбір азаматтың заңды құрметтеуін, заңды бұзбауын, заңды бұзған жағдайда 

жауапкершілік бар екендігін алға тартады. 
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Бұл ғылыми мақалада Қазақстан Республикасындағы биліктің біртұтастығы мен оны 

үш тармаққа бөлу арқылы жүзеге асыру мəселелері қарастырылады. 

Кілт сөздер: Қазақстан Республикасының Үкіметі, Парламенті, Сот, Конституция. 

 

В данной научной статье рассматриваются вопросы единства власти в Республике 

Казахстан и проблемы реализации разделение власти на ветви. 
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This scientific article discusses issues of unity of power in the Republic of Kazakhstan and the 

problems of implementation of the division of power into branches. 
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1995 жылы Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануы ең 

алдымен еліміздің бірлігі мен тиімділігін қамтамасыз ете алатындай мемлекеттік билікті 

бөлудің жаңа моделін icкe асыру қажеттілігінен туындаған еді. Сондықтан Қазақстан 

Республикасының Конституциясында халқымыздың тәуелсіздігі бөлінбейтін болғандықтан 

мемлекеттік биліктің де біртұтас екендігі, бірақ ол өзінің міндеттерін әр түрлі мемлекеттік 

органдарға бөліп беру негізінде жұмыс істейтіндігінде ерекше атап көрсетіледі.  

Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-бабына  сәйкес Республикада 

мемлекеттік билік біртұтас, ол Конституция мен заңдар негізінде заң шығарушы, атқарушы 

және сот тармақтарына бөліну, олардың тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану 

арқылы, өзара іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге асырылады. 

Қазақстанда ең жоғары атқарушы орган - Қазақстан Республикасының Үкіметі. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 66-бабына сәйкес, Үкімет мемлекеттің 

әлеуметтік- экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабілетінің, қауіпсіздігінің, 

қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге 

асырылуын ұйымдастырады. Яғни, Қазақстан Республикасының Президенті мемлекеттің 

ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын - мемлекеттің стратегиялық даму бағытын 

анықтаса, Үкімет оны жүзеге асырудың нақты жолдарын және тиісті қаржы мәселесін 

шешеді. 

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен «Қазақстан 

Республикасының Үкіметі туралы конституциялық заңға сәйкес Үкіметтің өкілеттігіне 

мыналар жатады: ол республикалық бюджетті жоспарлап, оның орындалуын қамтамасыз 

етеді, әрі, бұл жөнінде Парламентке есеп береді. Бұрын Қазақстан Республикасы Үкіметі 

бюджеттің орындалуына байланысты монополиялық құқықты иемденгеніне қарамастан 

Есеп комитеті мүшелері санының тең жарымын тағайындайтын. Ал қазір «Қазақстан 

Республикасының  Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу» туралы заңға 

сәйкес Үкіметтің Есеп комитеті мүшелерін тағайындау құқығы алып тасталды.  

Қазақстан Республикасының Конституциясында заңмен реттелетін қоғамдық 

қатынастар ауқымы нақты белгіленген. Бұл ереже Үкіметке де жауапты міндеттер жүктейді. 
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Дәлірек айтқанда, қабылданып жатқан жаңа заңдарға байланысты нормативтік құқықтық 

актілердің уақытылы қабылдануын қамтамасыз ету мәселесі. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі заң шығарушы биліктің қызметін бақылауға 

қатысты өкілеттікке ие. Дегенмен де, бұл механизм негізінен Қазақстан Республикасының 

Президенті арқылы жүзеге асырылады. Үкімет ұсынған заң жобасы қабылданбай қалған 

жағдайда, Премьер- министр Парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында Үкіметке 

сенім білдіру туралы мәселе көтеруге құқылы. Мұндай институт көптеген мемлекеттердің іс-

тәжірибесінде қолданылады. Әpi бұл Үкімет өз пікірін Парламентке қарсы қоюдың ең күшті 

құралы болып табылады [1]. 

Қазақстанда ең жоғары атқарушы орган - Қазақстан Республикасының Үкіметі. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 66-бабына сәйкес, Үкімет мемлекеттің әлеуметтік- 

экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабілетінің, қауіпсіздігінің, қоғамдық тәртіпті 

қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асырылуын 

ұйымдастырады. Яғни, Қазақстан Республикасының Президенті мемлекеттің ішкі және сыртқы 

саясатының негізгі бағыттарын - мемлекеттің стратегиялық даму бағытын анықтаса, Үкімет 

оны жүзеге асырудың нақты жолдарын және тиісті қаржы мәселесін шешеді. 

Сондай-ақ Қазақстан Республикасының Конституциясы мен «Қазақстан 

Республикасының Үкіметі туралы конституциялық заңға сәйкес Үкіметтің өкілеттігіне мыналар 

жатады: ол республикалық бюджетті жоспарлап, оның орындалуын қамтамасыз етеді, әрі, бұл 

жөнінде Парламентке есеп береді. Бұрын Қазақстан Республикасы Үкіметі бюджеттің 

орындалуына байланысты монополиялық құқықты иемденгеніне қарамастан Есеп комитеті 

мүшелері санының тең жарымын тағайындайтын. Ал қазір «Қазақстан Республикасының  

Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу» туралы заңға сәйкес Үкіметтің Есеп 

комитеті мүшелерін тағайындау құқығы алып тасталды. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында заңмен реттелетін қоғамдық қатынастар 

ауқымы нақты белгіленген. Бұл ереже Үкіметке де жауапты міндеттер жүктейді. Дәлірек 

айтқанда, қабылданып жатқан жаңа заңдарға байланысты нормативтік құқықтық актілердің 

уақытылы қабылдануын қамтамасыз ету мәселесі. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі заң шығарушы биліктің қызметін бақылауға 

қатысты өкілеттікке ие. Дегенмен де, бұл механизм негізінен Қазақстан Республикасының 

Президенті арқылы жүзеге асырылады. Үкімет ұсынған заң жобасы қабылданбай қалған 

жағдайда, Премьер- министр Парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында Үкіметке 

сенім білдіру туралы мәселе көтеруге құқылы. Мұндай институт көптеген мемлекеттердің іс-

тәжірибесінде қолданылады. Әpi бұл Үкімет өз пікірін Парламентке қарсы қоюдың ең күшті 

құралы болып табылады. 

1995 жылы қабылданған Конституциямызда көрініс тапқан билік тармақтарының өзара 

әрекеттестік механизмі елдегі реформаларды жүйелі түрде жүргізуге мүмкіндік  жасайды. 

Дегенмен де, Қазақстан Республикасы Конституциясын ешбір күшсіз деп айтуға келмес. 

Мәселен, онда мемлекеттік биліктің бөліну принципін жүзеге асырудың тек бастапқы 

ерекшеліктері ғана көрсетілген. Демек, алдағы уақытта тежемелік және тепе-теңдік 

механизмдері әрмен қарай дамытылып, билік тармақтарының өзара қатынасының ең үйлесімді 

жолына қол жеткізу қажет [2]. 

Осы орайда Қазақстан Республикасы Үкіметі мүшелерінің жауапкершілігін арттырып, 

оларды бip командаға жұмылдыру, өздері жүргізіп отырған саясат үшін жоғары атқарушы 

органның әрбір мүшесінің жауапкершілігін көтеру үшін Қазақстан Республикасының 

Конституциясының 68-бабы өзгертілді. Ол қазір былай оқылады: «Үкімет мүшелері өз құзыреті 

шегінде шешімдер қабылдауда дербестікке ие әpi өздеріне бағынышты мемлекеттік 

органдардың жұмысы үшін Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің алдында жеке-дара 

жауап береді. Үкіметтің жүргізіп отырған саясатымен келіспейтін немесе оны жүргізбейтін 

Үкімет мүшесі орнынан түсуге өтініш береді не ол лауазымнан босатылуға тиіс»  

Үкімет мүшелерінің өкілді органның депутаттары болуға, оқытушылық, ғылыми 

немесе өзге шығармашылық қызметтерді қоспағанда, өзге де ақы төленетін жұмысты 



 

104 

Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

атқаруға, кәсіпкерлік іспен шұғылдануға, заңнамаға сәйкес өздерінің лауазымдық міндеттері 

болып табылатын жағдайларды қоспағанда, коммерциялық ұйымның басшы органының 

немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіруге құқығы жоқ [3]. 

Біздің ойымызша, мемлекеттік биліктің былайша дербес саналатын үш тармаққа (заң 

шығарушы, атқарушы, сот) бөлінуі мемлекеттік органдардың ерекшеліктерін жай ғана бөле 

салудан гөpi маңыздырақ нәрсені аңғартса керек. Нақтырақ айтқанда, мемлекеттік билікті бөлу 

ұстыны билік тармақтарының құзыретіне шек кою, тежемелік және тепе-теңдік жүйесін тиімді 

пайдалану нәтижесінде өзара бақылау орнату арқылы көрінеді. 

Яғни, мемлекеттік биліктің әpбip тармағы өз саласында ең жоғары және дербес болуы 

тиіс. Бұдан өзгеше болуы мүмкін емес. Өйткені, басқа жағдайда мемлекеттің тәуелсіздігіне 

күдік төнуі мүмкін немесе қайсыбір бақылаусыз қалған билік тармағының кесапатына әкеліп 

соқтырары анық. Мемлекет алдында тұрған стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді шешу 

үшін атқарушы биліктің қызметіне   байланысты  теориялық және практикалық проблемаларды 

шешудің маңыздылығы күннен-күнге артып келеді. Жалпы, атқарушы билік органдары үшін 

тек өздеріне ғана тән ерекшеліктер  бар. Олар – атқарушылық және басқарушылық  сипаттағы 

қызметі.  Бұлар Конституцияға, заңдарға, Президенттің нормативтік актілеріне негізделген [4]. 

Атқарушы билік органдары арқылы және жеке бас органдардың, жалпы не арнайы 

құзыреті бар орталық және жергілікті органдардың басын қосатын иерархиялық, көп салалы, 

полифункционалды  өте  күрделі  жүйе.  Сондықтан  олардың  ерекшеліктерін  белгілейтін 

нақты құқықтық база мен шешім үйлестіру шаралары қажет. Осы біртұтас жүйенің шегінде 

орталық атқарушы органдардың құзыретінен тысқары жатқан жергілікті атқарушы 

органдардың дербестігіне – атқарушы биліктің жергілікті органдарын құру, олардың 

міндеттерін анықтау, әкімшілік-аумақтық орналасуы бойынша тиісті әкімге бағыну 

мәселелеріне байланысты қатаң шаралар сұранып-ақ тұр. 

Қазақстан Республикасында биліктің бір тармағы заң шығарушы орган – Қазақстан 

Республикасының Парламенті. Қазақстан Республикасының Конституциясының 49-бабына 

сәйкес Парламент – Қазақстан Республикасының заң шығару билігiн жүзеге асыратын 

Республиканың ең жоғары өкiлдi органы. Парламенттің өкілеттігі оның бірінші сессиясы 

ашылған сәттен басталып, жаңадан сайланған Парламенттің бірінші сессиясы жұмысқа кіріскен 

кезден аяқталады. Парламенттің өкілеттігі Конституцияда көзделген реттер мен тәртіп 

бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Парламенттің ұйымдастырылуы мен қызметі, 

оның депутаттарының құқықтық жағдайы конституциялық заңмен белгіленеді.  

Осы тарапта Қазақстан Республикасының Конституциясының 66-бабында  Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық саясатының, оның қорғаныс 

қабiлетiнiң, қауiпсiздiгiнiң, қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етудiң негiзгi бағыттарын әзiрлейдi 

және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады; Республика Президентiнің келісімімен 

мемлекеттік бағдарламаларды бекітеді, сондай-ақ олардың орындалуын қамтамасыз етеді; 

Парламентке республикалық бюджетті және оның атқарылуы туралы есепті ұсынады, 

бюджеттің атқарылуын қамтамасыз етеді; Мәжіліске заң жобаларын енгізеді және заңдардың 

орындалуын қамтамасыз етеді; мемлекеттік меншікті басқаруды 

ұйымдастырады;Республиканың сыртқы саясатын жүргізу жөнінде шаралар 

әзірлейді;министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық және жергілікті 

атқарушы органдардың қызметіне басшылық жасайды; Республиканың министрліктері, 

мемлекеттік комитеттері, өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдары актілерінің 

күшін толық немесе қолданылу бөлігінде жояды немесе тоқтата тұрады; Республика 

Президентiнің келісімімен мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын барлық органдар үшін 

қаржыландырудың және қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекітеді; 

өзіне Конституциямен, заңдармен және Президент актілерімен жүктелген өзге де қызметтерді 

орындайды. 

Үкімет жаңадан сайланған Республика Парламенті Мәжілісінің алдында өз өкілеттігін 

доғарады. 
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Егер Үкімет және оның кез келген мүшесі өздеріне жүктелген міндеттерді одан әрі 

жүзеге асыру мүмкін емес деп есептесе, олар Республиканың Президентіне өз орнынан түсетіні 

туралы мәлімдеуге хақылы. 

Парламент Мәжілісі немесе Парламент Үкіметке сенімсіздік білдірген жағдайда Үкімет 

орнынан түсетіні туралы Республика Президентіне мәлімдейді. 

Орнынан түсуді қабылдау немесе қабылдамау туралы мәселені Республиканың 

Президенті он күн мерзімде қарайды. 

Орнынан түсуді қабылдау Үкіметтің не оның тиісті мүшесінің өкілеттігі тоқтатылғанын 

білдіреді. Премьер-Министрдің орнынан түсуін қабылдау бүкіл Үкіметтің өкілеттігі 

тоқтатылғанын білдіреді [3]. 

Үкіметтің немесе оның мүшесінің орнынан түсуі қабылданбаған жағдайда Президент 

оған міндеттерін одан әрі жүзеге асыруды тапсырады. 

Республиканың Президенті өз бастамасы бойынша Үкіметтің өкілеттігін тоқтату туралы 

шешім қабылдауға және оның кез келген мүшесін қызметтен босатуға хақылы. Премьер-

Министрді қызметінен босату бүкіл Үкіметтің өкілеттігі тоқтатылғанын білдіреді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 75-бабына сәйкес Қазақстан 

Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. 

Сот билігі сотта іс жүргізудің азаматтық, қылмыстық және заңмен белгіленген өзге де 

нысандары арқылы жүзеге асырылады. Заңда көзделген жағдайларда қылмыстық сот ісін 

жүргізу алқабилердің қатысуымен жүзеге асырылады. 

Заңмен құрылған Республиканың Жоғарғы Соты, Республиканың жергілікті және басқа 

да соттары Республиканың соттары болып табылады. 

Республиканың сот жүйесі Республика Конституциясымен және конституциялық заңмен 

белгіленеді. Қандай да бір атаумен арнаулы және төтенше соттарды құруға жол берілмейді. 

Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және өзіне азаматтар 

мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, Республиканың 

Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық 

шарттарының орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етіп қояды. 

Сот билігі Республика Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық 

актілерінің, халықаралық шарттарының негізінде туындайтын барлық істер мен дауларға 

қолданылады. 

Соттар шешімдерінің, үкімдері мен өзге де қаулыларының Республиканың бүкіл 

аумағында міндетті күші болады. 

 Соттардың Конституциямен баянды етілген адамның және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарына нұқсан келтіретін заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді 

қолдануға хақысы жоқ. Егер сот қолданылуға тиісті заң немесе өзге де нормативтік құқықтық 

акт Конституциямен баянды етілген адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына 

нұқсан келтіреді деп тапса, іс жүргізуді тоқтата тұруға және осы актіні конституциялық емес 

деп тану туралы ұсыныспен Конституциялық Кеңеске жүгінуге міндетті. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 75-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының Төрағасын және судьяларын Жоғары Сот Кеңесінің кепілдемесіне 

негізделген Республика Президентінің ұсынуымен Сенат сайлайды. 

Жергілікті және басқа да соттардың төрағалары мен судьяларын Жоғары Сот Кеңесінің 

кепілдемесі бойынша Республика Президенті қызметке тағайындайды. 

Соттарда конституциялық заңға сәйкес сот алқалары құрылуы мүмкін. Сот алқалары 

төрағаларына өкілеттіктер беру тәртібі конституциялық заңмен белгіленеді. 

Жоғары Сот Кеңесі Республика Президенті тағайындайтын Төрағадан және басқа да 

адамдардан құралады. 

 Жоғары Сот Кеңесінің мәртебесі және жұмысын ұйымдастыру заңмен белгіленеді [4]. 

Республикада мемлекеттік билік біртұтас, ол Конституциямен заңдар негізінде заң 

шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлінуі, олардың тежемелік әрі тепе-теңдік 

жүйесін пайдалану арқылы, өзара іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге асырылады 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
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ЗАМАНАУИ ҚОҒАМНЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН БАҒАЛАУДА 

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ   
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І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Мақалада ақпараттық қоғамның қалыптасу процесі жəне экономикадағы ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың қазіргі дамуы қарастырылады. Заманауи қоғамның 

дамуында, оны қалыптастыруда адамзаттың зияткерлік құндылығы маңызды рөл атқарады. 

Интеллектуалды еңбек негізінде ғылым дамиды, техника жетілдіріледі жəне жаңа 

технологиялар əзірленеді. 

Кілт сөздер: Ақпараттық қоғам, зияткерлік құндылық, ақпараттық қоғам, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар 

 

В статье рассматривается процесс становления информационного общества и 

современное развитие информационно-коммуникационных технологии в экономике. В развитии 

современного общества, в его формировании важную роль играет интеллектуальная ценность 

человечества. На основе интеллектуального труда развивается наука, совершенствуется 

техника и разрабатываются новейшие технологии. 

Ключевые слова: Информационное общество, интеллектуальная ценность, 

информационное общество, информационно-коммуникационные технологии 

 

The article discusses the process of formation of the information society and the modern 

development of information and communication technologies in the economy. In the development of 

modern society and in its formation the intellectual value of mankind plays an important role. Science 

develops on the basis of intellectual work, machinery improvs and develops new technologies. 

Key words: Information society, intellectual value, information society, information and 

communication technologies. 

 

Әлемдік экономиканың қарқындап дамуы - адами және интеллектуалдық 

ресурстардың нәтижелі еңбегінің жемісі екені белгілі. Табиғи ресурстардың молдығын 

пайдалану маңызды болған дәуір өтіп барады, оның орнына экономиканың технологиялық 

тұрғыдан дамуын тездету, үдету мақсатында тиімді тетіктерді қолдану мүмкіншілігі үлкен 

мәнге ие болып отыр. Дәл қазіргі қоғам – адамның интеллектуалдық ресурстарына, оның 

инновацияларды қабылдауы мен жүзеге асыру қабілетіне негізделген қоғам болып 

қалыптасуда.  

Қоғам дамуының қазіргі кезеңі - білім, ғылым, экономика және мәдениетті дамыту, 

яғни елдегі адами капиталды дамытудың негізгі факторы және ел дамуының негізгі бағыты 

болмақ. Оны әлемдегі ұлы реформалар мен дамыған және жақсы қарқынмен дамушы 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

Шығыс (Жапония, Оңт. Корея, Малайзия, ҚХР т.б.) және Батыс (Франция, Алмания, Англия 

т.б.) елдерінің ел дамуындағы жетістіктерінен көре аламыз . 

 Материалдық байлықты өндіру өзінің маңызын сақтағанымен оның экономикалық 

тиімділігі алдымен жоғары сапалы мамандар, жаңа білім, технология және басқару әдісін 

пайдаланумен анықталады. Яғни, алдыңғы қатарға өндіріс әдісі - ғылым мен білім, ал оның 

интеллектуалды әлеуеті – адам немесе жеке тұлға болып табылады. Адам капиталының басқа 

капиталдарға тән қасиеттері болғанымен, олардан көп айырмашылығы бар, мысалы рухани 

және кәсіби жетілуге, жақсы тұрмыс пен байлыққа ұмтылуы тұрады. Қазіргі экономикалық 

жүйеде адам капиталы ұлттың бәсекелестік қабілетін қамтамасыз етуде маңызы зор, дербес 

ресурс болып саналады.  

Қоғамның интеллектуалды әлуеті қаншалықты және оның мәдени даму деңгейінің 

қаншалықты маңызды  екеніне,  сайып келгенде, қоғамның алдында тұрған экономикалық 

мәселелерді дұрыс шешу де байланысты болмақ. Өз кезегінде ғылым, мәдениет пен техника  

дұрыс жағдайда орын алғанда ғана динамикалық түрде дами алады.  

Интеллект» ұғымы (латын тілінен «intellectus» - таным, ұғыну), ойлау қабілеті, 

рационалды таным деген мағына береді, көне грек ұғымындағы нус («ақыл») сөзінен 

туындаған. Кейін ұғыну, пайымдау, белгілі бір нәрсеге жету қабілеттері сөзіне синоним болды 

[1]. «Пайымдау», «зерде», «ақыл», «ұғыну» сияқты синонимдік ұғымдардың жиі 

қолданылуымен қатар интеллект ұғымы да философияның орталық категориясы қатарына 

жатады [2].  

Тұлғалық әлеует құрылымына мынандай элементтер жатады: - кәсіби құзіреттілікті 

құрайтын кәсіби білім, білік және дағды (біліктілік әлеует); - жұмысқа қабілеттілік 

(психофизиологиялық әлеует); - зияткерлік, таным қабілеттері (білімдік әлеует); - креативті 

қабілеттер (шығармашылық әлеует); - ынтымақтастыққа, ұжымдық ұйымға және өзара әрекетке 

қабілеттілік (коммуникативті әлеует); - құндылықты-мотивациялық сала (идеялық-

дүниетанымдық, адамгершілік әлеует). «Тұлғалық әлеует» интегралды ұғымы жұмыскердің 

өндірістік қабілеттерінің тұтастық спектрін, сонымен қатар оны қалыптастыру шарттарын, 

тұлғаның дамуы және өздігінен дамуы әлеуметтік перспективаларын қарастыруға мүмкіндік 

береді [3].  

Ақпараттық қоғамда шешуші мәнді компьютерлер немесе байланыс желілері, станоктар 

емес, білім мен шығармашылық ойлаудың әлеуеті иеленеді. Қоғамның модернизациялануының 

негізгі шарты болып, жаңа әлеуметтік біліктілік пен рөлдерді адамдардың игеруі, қоғамның 

ашықтығын есепке ала отырып, адамдардың әлеуметтік әрекетінің мәдени дамуы, олардың 

жедел ақпараттануы, өзгерістердің динамикасының өсуі болып табылады. Ақпараттық 

құндылықтар құру арқылы нарықтық ортада әлеуметтілікті жеңілдету, негізгі әлеуметтік-

экономикалық жетістіктерді, тәжiрибелік біліктілікті игеру арқылы өз жағдайы мен қоғам 

жағдайы үшін жауапкершілікті жоғарылатуға мүмкіндік болады. 

Ақпараттық қоғам дамыған және қол жетімді инновациялық және ақпараттық 

технологиялардың инфрақұрылымы есебінен халықтың хал-ахуалының жоғары деңгейіне 

жетуге бағытталған. Қазақстан өз кезегінде жаһандық ақпараттық қоғамның қалыптасу 

процесіне барынша үлес қосуда. Сол себепті барлық қажетті шарттарды тудыру үшін 

«Ақпараттық Қазақстан - 2020» мемлекеттік бағдарламасы әзірленген. Бұл бағдарлама біздің 

елдің ақпараттық қоғамға толыққанды ауысуын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Бағдарламаның басты міндеттері мыналар: мемлекеттік басқару жүйесінің тиiмділігін 

қамтамасыз етуі, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның қолжетімділігін 

қамтамасыз ету, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу  арқылы тіршілік ету 

сапасын және шарттарын арттыру, отандық ақпараттық кеңістікті дамыту.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) қоғамды жаңғыртудың маңызды 

факторлары адамдардың өмір сүру салтына, экономикалық көрсеткіштерге ықпалы арқылы 

көрінеді. АКТ қазіргі Қазақстан азаматтарының өмірі мен экономикасы үшін жедел даму 

маңыздылығымен сипатталады. Себебі, оңғы жылдары АКТ секторында еліміздегі почта 

байланысы, телекоммуникация саласы және интернетке рұқсат белсенді дамып келеді. Халыққа 
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және бизнеске ұсынылатын қызметтердің сапасын арттыру үшін «Азаматтарға арналған үкімет» 

КАҚ қызметін жақсарту бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде, мемлекеттік ұйымдардың 

интернет-ресурстары, виртуалды қабылдау, интернет-конференциялар арқылы халық пен 

мемлекеттің кері байланысы мен диалогының механизмдері іске асырылуда [4]. 

 
Сурет 1. Қазақстандағы 2011-2016 жж. аралығында ақпараттық технология саласының үлесі% 

 

Ескерту: Ұлттық банктің ресми саиты http://www.nationalbank. 

kz/?docid=1129switch=kazakhpage3 сілтемесінен алынды 

 

Иновациялық даму саласының бағалауы бойынша, барлық «Иновациялық технология (IT) 

нарығының  көлемі 2011 жылы 207 миллиард теңгені құрады. 2010 жылмен салыстырғанда өсім 

— 19,2 %.құрайды. Бұл ретте нарықтың 88,6 %-ы техникалық жабдықтарға, 5,2 %-ы  

Бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ), 6,2 %-ы ІТ-қызметтерге тиесілі. Бағдарламалық 

қамтамасыз ету және ІТ-қызметтер нарығының төмен көрсеткіштері ең алдымен АКТ 

саласындағы  кәсіпорындарда инновациялық қызметтердің дамымағандығын көрсетеді және ол, 

ең алдымен, ғылыми-зерттеу қызметі тәуекелдерінің артуынан және елдегі АКТ компаниялар, 

ЖОО-лар, АКТ саласындағы ғылыми-зерттеу ұйымдарының инновациялық әлеуетінің 

әлсіздігіне байланысты» [5]. 

АКТ құралдарына микропроцессорлық және жаңа АКТ негізінде қызмет атқаратын, 

ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинақтау мен олардың қорын 

жасау, сақтау мен өңдеу, оларды жан - жақты таратуды, одан қалды компьютерлік жүйелердің 

ақпараттар қорына енуді қамтамасыз ете алатын программалық, программалық - аппараттық 

және техникалық құралдар мен құрылымдары жатады. АКТ - ға жататындар: ЭЕМ, дербес 

компьютерлер, терминалдық құралдардың жинақтары, жергілікті есептеу жүйелері, мәтіндік 

және графикалық ақпараттардың құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды сақтау 

құралдары, аудиовизуалдық ақпарттарды бақылайтын құралдар мен құрылымдар, машиналық 

графика жүйелері, программалық кешендер, жергілікті желілер, әлемдік деңгейде ақпарат 

алмасуын қамтамасыз ететін қазіргі кездегі байланыс құралдары [6]. 

Жастардың қоғамдық санасын жаңғыртуда ақпараттық технологиялар арқылы ұлттық 

құндылықтарымызды нығайту ерекше орын алады. Қазақстан үшін жаңа цифрлы индустрияға 

және ІТ-технологияларға негізделетін салаларды дамытуда жастар белсенді пайдаланатын 

мобильді қосымшалардың цифрлы мүмкіндіктерін пайдалану қажеттілігі тұр. Жаңғыртудың 

табыстылығы көп жағдайда жастардың кәсіби біліктілігі мен жеке дағдыларына байланысты.  

Еңбек нарығына жасалған талдау нәтижесі бойынша, бүгінгі күні күрт өзгеретін 

әлеуметтік-экономикалық жағдайда жұмыс беруші үшін нақты біліммен толық қамтылған 

түлектен гөрі, біліммен қоса зияткерлікшығармашыл ойлай алу қабілеті, маман тұлғасы ретінде 

өзін-өзі дамыта алатын, болашақта кәсіби қызметтің биік шыңына жете алатын қабілеттері 

құндырақ болып келеді. 

Әрбір елдің  технологиялық даму дәрежесіне оның экономикалық қуаты мен халқының 

тұрмыс деңгейі ғана емес, сол елдің әлемдік қоғамдастықта алатын орны, басқа елдермен 

экономикалық және саяси ықпалдасу мүмкіндіктері, сондай – ақ ұлттық қауіпсіздік мәселелерін 

шешуіне байланысты. Сонымен қатар, әлдебір елде қазіргі технологияның дамуы мен 
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қолдануының деңгейі оның материалдық базасының дамуымен қатар емес, негізінен 

қоғамды парасаттандыру деңгейімен, оның жаңа білімді туындату, игеру және қолдана білу 

қабілетімен де анықталады. 

Жедел дамып отырған ғылыми – техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық салаларын 

ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналады. Ақпараттық-технологиялық 

дамуға және оның қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың тұрмыс деңгейі, ұлттық 

қауіпсіздік, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтағы мемлекеттің ролі тәуелді болады. Тұтас дүние 

қалыптастыру мен қоғамдастықтар, жеке адам мен бүкіл дүниежүзілік қоғамдастықтың өмір 

сүруі үшін жаңа жағдайларды қамтамасыз етуде ақпараттық    технологиялар маңызы зор. 
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В статье рассматриваются вопросы расширения интернет связи, создания «Цифрового 

Казахстана», задачами которого являются рост качества жизни населения и повышение 

конкурентоспособности экономики страны путем создания цифровой экономики. Одной из 

основных задач государственной программы является развитие электронной торговли. Автор 

в статье описывает понятие, сущность и признаки электронной торговли. Например, к 

преимуществам электронной торговли автор относит: доступность, экономия времени, 

отсутствие очередей при совершении купли продажи товара, доступность доставки товара, 

общение через сайт, оплата за купленный товар производится различными электронными 

способами.  

Кроме этого, в статье предлагаются ряд предложений. Так, автор предлагает принятие 

специального Закона РК «Об электронной торговле», внести дополнение в Гражданский 

кодекс РК по вопросам электронной торговли. 

Ключевые слова: электронная торговля, цифровой Казахстан, товар, признаки 

электронной торговли, купля-продажа. 

 

The article deals with the expansion of Internet communications, the creation of "Digital 

Kazakhstan", whose objectives are to increase the quality of life of the population and increase the 

competitiveness of the country's economy through the creation of a digital economy. One of the main 

objectives of the state program is the development of electronic commerce. The author in the article 

describes the concept, essence and signs of electronic commerce. For example, the author considers 

the advantages of e-commerce: accessibility, time saving, no queues when making a sale of goods, 

availability of delivery of goods, communication through the website, payment for the purchased 

goods produced by various electronic means. 

In addition, the article offers a number of suggestions. Thus, the author proposes the adoption 

of a special Law of the Republic of Kazakhstan “On electronic commerce”, to add to the Civil Code of 

the Republic of Kazakhstan on electronic commerce. 

Key words: e-commerce, digital Kazakhstan, product, signs of e-commerce, buying and selling. 

 

Қазіргі уақытта күнделікті қолданып жүрген заттарымыз ақпараттық кеңістікте «Заттар 

Интернеті» дүниесіне айналып барады. Осының салдарынан бұлтты есептеу технологиясында 

«Цифрлық ақыл» пайда болуда. Оған жылдам Интернетпен адамдар да, есептеуіш машиналар 

да қосылуда. Ертеректе адамдар Интернетпен бір-біріне тек ақпарат беріп қана келсе, бүгінде 

олар Интернет арқылы ақша, мүлік сынды құндылықтарды қауіпсіз әрі сенімді тасымалдауға 

Блокчейн технологиясы арқылы қол жеткізді. Міне, осындай жағдайда Қазақстанға бірыңғай 

зияткерлік тұғырнамада өзінің «Қазақстандық цифрлық ақыл» жасау арқылы бүкіл 

экономиканы, билікті, қоғамды және саясатты цифрлық негізге қысқа мерзімде кешенді түрде 

көшіру мүмкіндігі туып отыр. «Біз цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа 

индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл - маңызды кешенді міндет. Елде 3D-принтинг, 

онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру 

ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл индустриялар 

қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға 

жаңа сапа дарытты», - деп өзінің таяудағы жыл сайынғы Жолдауында айрықша атап өткен 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев осыған орай Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» жеке 

бағдарламасын әзірлеуді және қабылдауды тапсырған болатын [1]. 

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2017 жылдың 31 қаңтарындағы 

Қазақстан халқына Жолдауында Төртінші өнеркәсіптік революция қарсаңында Қазақстанды 

үшінші жаңғырту, 2050 жылға қарай елімізді әлемнің ең дамыған 30 алдыңғы қатарлы 

мемлекеттерінің қатарына қосу мақсатында бес басымдықты ілгерілету және «Нұрлы жол» 

бағдарламасы мен «100 нақты қадам» Ұлт жоспары базасына арналған экономикалық өсімнің 

жаңа моделін құру туралы тапсырма жүктелді [2]. Елбасы өз Жолдауында атап өткендей, 

цифрлық индустрияны дамыту басқа барлық салаларға серпін береді. 
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Сондықтан Үкімет ІТ-саласын дамыту мәселесін ерекше бақылауда ұстауы тиіс. Жаңа 

индустриялар қалыптастырудың маңызды шарты ғылыми-техникалық инновацияларды қолдау, 

оларды әлеуметтік-экономикалық өмірімізге тезірек енгізуде жаңа биіктікке және жеңіске 

ұмтылуымыз қажет. 

 «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының негізгі міндеті тұрғындардың өмір 

сүру сапасын және цифрлық экономиканы құру арқылы ел экономикасының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру. Мемлекеттік бағдарламаның негізгі төрт бағытының бірі электрондық 

сауданы дамыту. 

Электрондық сауда дегеніміз – ақпараттық техногиялар арқылы жүзеге асырылатын 

тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет [3]. Осы анықтамалардан электрондық сауданы 

бөлшектеп сатып алудан ажырататын келесі белгілерді анықтауға болады: біріншіден, 

виртуалдық белгісі, яғни сатып алу - сату процессінің қатысушыларының жеке контактілерінің 

аздығы; екіншіден, интерактивтігі, яғни, сатып алушының цифрлық технологиялар арқылы 

мәлімет беру ақпаратымен қамтамасыз етуі; үшіншіден, жаһандығы, бүкіл әлем бойынша 

байланыс орнатуға болады, аумақ пен уақытта шекараның болмауы; төртіншіден, 

қарқындылығы, ауқымды дамуы; бесіншіден, нәтижелілігі, пайданы және басқа да 

экономикалық тиімділікті қамтамасыз ету мүмкіндігі.  

Жалпы, электрондық сауда бұл ағылшын тілінен аударғанда Electronic trading, eTrading, 

e-Trading - Интернет арқылы сауда сату-сатып алу қызметін жүзеге асыру болып табылады [4]. 

Халықаралық сауда құқығы бойынша БҰҰ Комиссиясы берген анықтамасына сәйкес 

электрондық сауда дегеніміз электрондық қаржы-экономикалық құралдарды және 

телекоммуникация желілерін пайдалануымен электрондық тәсілменен тауарларды, қызметтерді 

сатудың технологиясымен ұйымдастыруы болып табылады. Бұл тәсілменен сатып алу – сату, 

тауар жеткізілімі, факторинг, лизинг, консалтинг шарттары жасалуы мүмкін. 

Электрондық сауданың тиімді жақтары көп: қол жетімді, уақытты үнемдейді, тауар 

сатып алу үшін кезектің жоқтығы, тауарды қолайлы жеткізу, сайт арқылы хабарласу, сатып 

алынған затқа қолжетімді әр түрлі виртуалдық әдістермен төлем жасау, тауар әлемнің кез 

келген нүктесіне курьерлік қызмет пен пошта арқылы тауарға ие болу немесе жеткізу, кез-

келген уақытта және компьютер бар кез-келген жерде жаңалықтармен және акциялармен 

танысу. 

 Электронды сауда жасаушылардың санын арттыру арқылы жеті мәселенің шешімін 

табуға болады: 

  қолма-қол ақшасыз есеп айырысу көлемін ұлғайту; 

  электронды саудадағы төлем жүйесін дамыту; 

    -  электронды сауда жүргізу арқылы халықтың, кәсіпкерлердің сандық және қаржылық 

сауаттылығын арттыру; 

-     электронды сауда нарығын көбейту; 

-     логистика инфрақұрылымын дамыту; 

-     көлеңкелі бизнес айналымын қысқарту; 

-     жаңа жұмыс орындарын ашу.  

Тауарды электронды түрде, яғни интернет-дүкен арқылы сатушыларға 2018 жылдың 1 

қаңтарынан бастап электронды сауда саласында алынған табыстардың корпоративтік табыс 

салығы және жеке табыс салығы мөлшерлемесін 0%-ға дейін 2023 жылғы мерзімге азайту 

бойынша жеңілдіктер көзделген.        

Электронды сауда субъектілері осы жеңілдіктерді алу үшін мынадай шарттарды сақтауы 

тиіс: 

– тауарларды сату бойынша мәмілелерді тіркеу электронды түрде жүзеге асырылады; 

– тауарларға ақы төлеу қолма-қол төлемсіз жүзеге асырылады; 

– сатып алушының  өз тауар жеткізу қызметінің болуы немесе жүк тасымалдау 

қызметімен, курьерлікпен және пошта қызметімен айналысатын тұлғалармен шарттарының 

болуы. 
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Тауарлардың электронды саудасы саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар 

қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қоюға 

жатады. 

Электронды сауданың артықшылығы – тауарды жеткізуге, көлік тасымалына 

шығындарды қысқартады, орта және шағын бизнесті дамытудың жеңіл жолдарын ұсынады. 

Қолайлылығы сонда – кәсіпкер үшін де, тұтынушы үшін де қызметтің толық кешені бір алаңда 

көрсетіледі, яғни тауар мен сатушы, төлем әдісі, тауарды алу әдістері туралы ақпаратты алу, 

сапаны бақылау және кері байланысқа берілген мүмкіндік ортақ. 

Халыққа қызмет көрсету және әлеуметтік жағдайын арттыру мақсатында орындалған 

жұмыстар заман талабына сай орындалуда. Яғни, сауда түрін жетілдіру және жаңа 

технологияларын пайдалану бойынша халыққа тұтыну сұранысын қанағаттандыру басты 

мақсат екені белгілі. 

Енді электрондық сауданың дәстүрлі түрінен айырмашылығын он сатылы ерекшелігі 

бойынша анықтайды, яғни: 

- сатып алушыларды өзіне бейімдеу әдісі. Тұтынушыларды дүкенге бейімдеу  тәсілі 

үлкен мәнге ие. Ол сауданың дәстүрлі түрінде 4 кезеңмен сипатталады: 

- тұтынушыны жарнама арқылы еліктіру, мұнда дүкен орналасқан орын аса маңызды 

болып табылады; 

- тұтынушығы дүкен сөрелерінің ерекше,  әрі ұйымдастыру жолдарымен  әсер ету;  

- дүкенге кірген тұтынушыны сауда алаңындағы тауардың орналасуы және оның 

ыңғайлы, тартымдылығы; 

-  тұтынушының  қажетті тауарды таңдауы кезінде сауда алаңындағы кеңесшілер көмегі 

арқылы тауарды таңдау. 

Ал, электронды саудада жоғарыда аталған сатылар басқаша ұйымдастырылады: 

Біріншіден - электронды сөрелер. Тауар туралы  жарнамалық ақпарат электронды 

дүкендер сөрелерінде орналасады. Бұл қай жерден қай тауарды алу керектігін қамтамасыз 

ететін қысқа және түсінікті түрі болып табылады. 

Екіншіден – тұтынушыға  психологиялық әсер етуі. Электронды саудада сатушылар 

сатып алушыларға психологиялық әсер ете алмайды. Мысалы, электронды саудада сатушы сатып 

алушыға өз келбетімен, сауаттылығымен, көркемділігімен және жағымды дауысымен әсер ете 

алмайды. 

Үшіншіден - тауар туралы ақпарат беру. Қарапайым сауда үрдісінде тауармен жеке танысу 

қалыптасады. Ал электронды саудада тұтынушы тауар туралы сипаттамасы мен  ақпараттық 

анықтамасын оқу арқылы танысады. 

Төртіншіден - сауда жасау. Қарапайым сауда жасау кезінде тұтынушы тауарды жеке сатып 

алады. Ал электронды саудада сатып алушы тіркеуден өтіп,  Интернет арқылы тапсырысты 

рәсімдейді. 

Бесіншіден -  сауда ұйымдастырылуында шығын мөлшері. Электронды дүкенде сауданы 

ұйымдастыру және қызмет көрсету кеңселері, офистер, қойма және басқа да құралдардың болуын 

қажет етпейді. Бұл жарнама, бөлшек сауда мазмұнына шығынды азайтады және тауар арзанырақ 

болады. 

Алтыншыдан - дүкенді аралау қарапайымдылығы. Қажет тауарды іздеу мақсатында 

дәстүрлі сауда орнын аралағаннан, электронды  дүкенді аралау оңай. 

Жетіншіден  - тиімділік деңгейі. Кез-келген электронды дүкен әлемнің кез-елген жерінде, 

іссапар немесе демалыс кезінде қажетті тауар немесе қызмет көрсету таңдауы шектелмеген. Мұнда 

дүкендер дәстүрлі сауда орнындай сатып алушыларға толы емес, яғни кезекте тұрмайсың және 

тәулік бойы жұмыс істейді. Сатып алушы кез-келген уақытта өзіне қажетті  тауарды сатып ала 

алады. 

Сегізіншіден  - қызмет көрсету сапасы. Қарапайым дүкенде тауарды сатып алу не тауар 

туралы кеңес алу үшін кеңесшілер көмегіне жүгінуге тура келеді. Мұндай жағдайда таңдалатын 

тауар сатушының сатып алушыға   неғұрлым сапалы кеңесіне және бөлген уақытына байланысты. 

Электронды дүкен сатып алушыны тауар туралы толық ақпараттық көмекпен қамтамасыз ете 
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алады. Алайда дұрыс ұйымдастырылмаған  электронды  дүкен  қызметі тиімді нәтиже бермейді. 

Тоғызыншы - нарыққа шығу мерзімі. Электронды дүкен ұйымдастырылуына  дәстүрлі 

дүкен ұйымдастырылуына қарағанда  аз мерзім кетеді. Өндіруші фирма  тауар бағасын өзі анықтап 

өзі қадағалай алады. 

Оныншы - тауар түрлері. Дәстүрлі дүкенде  тауар түрі аз болғандықтан  сатып алушы 

қажетті тауарын бірнеше дүкендерден іздеуге мәжбүр болады. Егер тұтынушыға қажетті тауар бір 

электронды дүкенде болмаса, онда оны басқа дүкеннен не тікелей өндірушіден табуға мүмкіншілігі 

бар[5]. 

Біз жоғарыда  атап өткен 10 негізгі айырмашылықтан басқа, электронды сауданың сапалық 

және сандық өзгерістері бойынша ажыратады, яғни: 

- сатушы мен сатып алушы арасында тікелей келісім жүргізілмейді. Пошталық және 

телефон тапсырыстары арқылы – ақ саудада сапалық өзгерістер көрініс табады. Электронды сауда 

Интернет арқылы жылжуы бойынша сатушы мен сатып алушының қатысуынсыз-ақ 

келісімшарттар көлемін ұлғайта береді. Ол ары қарай үлкен бір кәсіпкерлік істің бір бөлігіне 

айналады. 

-  аутентификация - бір тараптың екінші тарап қатысуынсыз-ақ сұхбаттасу терезелері 

арқылы келісім жүргізе алуы. Сауда келісімі  кезеңінде сатып алушы сатушы ұсынған несиелік - 

дебеттік операциялар жүргізуі үшін  сатушы экранда бірнеше қаржылық төлем түрлерін ұсынады. 

Ал сатып алушы өз кезегінде оның төлемқабілеттілігіне кепілдік беретін қаржылық және басқарма 

мекемелерін де идентификациядан өтеді. 

- төлем жүйелері өзінің көптеген банктік кредиттік қолданатын қаржылық төлем жүйелеріне 

қарамастан көбіне ақша айналымын және тауар айырбасы  бойынша да қолданады.  

Қазақстанда электрондық сауданы ұйымдастыру мен жүргізу бойынша инфрақұрылымды 

дамытуда біршама мәселелер кездеседі. Оның ішінде оларға өзара байланысты факторлар кедергі 

болып табылады. Олардың бірі – ауыл-аймақтарда интернеттің қолжетімсіз болуы мен қолданудың 

төмен деңгейі. "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы аясында шалғайдағы елдімекендер 

үшін интернетке қолжетімділікті қамтамасыз ету жұмыстары атқарылатын болады. Қазақстандағы 

бөлшек сауданың жалпы көлемінен электрондық сауданың төмен үлесі аймақтардағы логистика 

инфрақұрылымының әлсіз дамуына, электрондық төлем құралдарының аз болуы мен электрондық 

сауда саласын реттейтін заңнама актілерінің болмауының нәтижесі болып табылады. Жоғарыда 

аталған мәселелерді шешу - Қазақстандағы электрондық сауданың дамуына серпін береді. 

Жоғарыдағы айтылғанның негізінде келесі ұсыныстарды ұсынамыз:  

Біріншіден, Интернет-дүкендер, электронды сауда алаңдары неғұрлым көбірек ашылса, 

соғұрлым тікелей-тапсырыстар саны артып ол өз кезегінде қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 

көлемін ұлғайтады және халықтың белгілі бір бөлігін өзін-өзі жұмыспен қамту мәселесін шешеді.  

Екіншіден, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіндегі электрондық саудаға 

байланысты баптардың аясын кеңейту. 

Үшіншіден, Қазақстан Республикасының «Электрондық сауда туралы» арнайы Заңды 

қабылдауды ұсынамыз. 
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үдерістерін талқылайды, сарапшыға ерекше лингвистикалық білімді пайдалануды талап ететін 
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В статье рассматриваются процессы лингвистической экспертизы процессуально 

регламентированное исследование текста, завершающееся дачей экспертом письменного 

заключения по вопросам, разрешение которых требует применения специальных лингвистических 

знаний. 

Ключевые слова: лингвистика, экспертиза, исследование, эксперт. 

 

The article discusses the processes of linguistic examination of procedurally regulated study of the 

text, culminating in giving the expert a written opinion on issues whose resolution requires the use of 

special linguistic knowledge. 

Key words: linguistics, expertise, research, expert. 

 

Лингвистическая экспертиза – самостоятельный род (вид) экспертных исследований, 

направленный на анализ продуктов речевой деятельности, в частности устных и письменных 

текстов, относящихся к юридически значимым событиям и обстоятельствам, являющимся 

предметом разбирательства по конкретному делу и имеющих какую-либо причинно-следственную 

связь с фактами, имеющими значение для гражданского, уголовного или административного 

судопроизводства. 

     Например, посредством лингвистической экспертизы может быть установлено точное 

содержание и характерологические признаки устного или письменного текста, авторство, а также 

признаки плагиата. 

Проще говоря, лингвистическая экспертиза – это исследование особенностей 

письменного или устного текста в отношении к какому-либо значимому факту или обстоятельству 

в правом споре. 

В современном обществе правосудие невозможно без профессионально выполненных 

экспертиз, без кропотливого труда опытных и квалифицированных экспертов. 

Это понимание объединило усилия криминалистов, судебных экспертов и лингвистов по 

разработке методик производства лингвистической экспертизы и методологических принципов, 

которые были положены в основание экспертных заключений по конкретным документационным 

и информационным спорам. Теоретическое осмысление и обобщение эмпирического знания 

привело к созданию методологических основ судебной лингвистической экспертизы. Были 

определены предмет, объект, цели и задачи данного рода судебной экспертизы, ее место в общей 

классификации судебных экспертиз, разработаны основные методические подходы к решению 

типовых экспертных задач, обозначены пределы компетенции эксперта-лингвиста, сформирован 

перечень решаемых вопросов [1, 236].             

Практика показывает, что текст может быть источником доказательственной 

информации, необходимой не только в ходе расследования уголовных дел, но и при рассмотрении 



 

115 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

гражданско-правовых споров по разным категориям дел, где оспаривается формально-

содержательная сторона текста документа, сообщения или высказывания. Очевидно, что 

применение специальных лингвистических знаний необходимо при разрешении дел, связанных с 

проявлениями языковой ненависти и вражды, речевой агрессии, словесного хулиганства, 

сквернословия, речевого мошенничества, злоупотребления свободой слова, посягательств на 

доброе имя, честь, достоинство, репутацию, охраняемые законом сведения и тайны. Определение 

наличия или отсутствия события словесного правонарушения, его состава, правильная 

квалификация деяния без проведения лингвистического исследования текста вряд ли возможны. 

Лингвистический анализ содержательно-смысловой и формальной стороны речевого произведения 

является основным способом выявления словесных конструкций и языковых единиц, 

подпадающих под признаки конкретного деликта, предусмотренного соответствующей 

законодательной нормой. Судебная лингвистическая экспертиза - это процессуально 

регламентированное исследование текста, завершающееся дачей экспертом письменного 

заключения по вопросам, разрешение которых требует применения специальных лингвистических 

знаний. Объекты лингвистических экспертиз - это языковые единицы, высказывания, тексты, 

зафиксированные в устной и письменной форме на любом материальном 

носителе. Лингвистическое экспертное исследование позволяет в процессуальном и 

непроцессуальном порядке решать множество экспертных задач, среди которых задачи, связанные 

с установлением:  

 аналитические и сравнительные исследования наименований, названий, марок и т.д.; 

 авторства и уникальных особенностей конкретного текста; смысла и характера речевого 

продукта (текста, высказывания, статьи и т.д.); 

 направленность текста на конкретную аудиторию и характер воздействия на адресата;     

Судебная лингвистическая экспертиза может быть использована при предоставлении 

разъяснений происхождения и смысла текста. Эксперты официально и максимально точно 

разъясняют значение предоставленного на экспертизу текста. Цель экспертизы состоит в оказании 

помощи суду, следствию или дознания при рассмотрении имеющихся или получении новых 

доказательств, связанных с обстоятельствами правового разбирательства. 

Необходимость использования результатов лингвистической экспертизы нередко возникает 

в разбирательствах по делам о клевете, об оскорблениях, при защите чести и достоинства граждан, 

а также деловой репутации юридических и физических лиц.  

Нередко по уголовным делам возникает необходимость разъяснения сленга и жаргона, цели 

высказывания. Например, при исследовании записи телефонных переговоров по делам о 

коррупции. Сегодня судебные иски, в основе которых лежат речевые конфликты, становятся 

привычным явлением в юридической практике. В уголовном законодательстве РК - это клевета, 

оскорбление, возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, призывы 

к насильственному свержению или изменению конституционного строя, нарушению единства 

территории республики и др. В гражданском - унижение чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц путем распространения порочащих сведений и др. Особенность этих 

правонарушений состоит в том, что совершаются они через распространяемые в СМИ тексты, 

которые и становятся главным предметом исследования и юридической оценки [2].  

Лингвистическая экспертиза должна проводиться высококвалифицированными 

экспертами в сфере лингвистики, которые в обязательном порядке имеют паспорта, сертификаты 

и лицензии, подтверждающие получение разрешения на выполнение подобных работ. Обычно, 

такие услуги оказывают как государственные учреждения, так и независимые экспертные 

компании. Компания «СИНЭО» имеет опыт работы в области независимой экспертизы более 15 

лет! Мы проводим комплексные экспертизы, с привлечением нескольких специалистов. По 

окончании исследования выдаем письменное экспертное заключение, которое можно 

использовать в суде. 

В некоторых случаях в процессе экспертизы участвуют дополнительные специалисты — 

в зависимости от вида исследований,  это могут быть психологи или искусствоведы, а также 

такие эксперты как филологи, либо языковеды, имеющие большой опыт работы и 
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профессиональные знания. В любом случае, обычно используются комплексные экспертизы, где 

проверяют один и тот же результат многими способами, для получения точных данных. 

Объектом лингвистической экспертизы является текст, как продукт письменной или устной 

речи. Данный текст может быть предоставлен на любом носителе, как на бумаге, так и на 

магнитном или цифровом носителе.  Если текст предоставлен в форме аудиозаписи, то перед 

производством экспертизы текст может быть перенесен на бумагу. 

 Предметом лингвистической экспертизы выступают характеристики и особенности текста в 

их взаимосвязи с поставленной экспертной задачей. Лингвистическая экспертиза может быть 

судебной и внесудебной. Принципиальное различие между ними состоит в том, что для того, чтобы 

лингвистическая экспертиза стала судебной (СЛЭ) необходимо, чтобы правомочное лицо вынесло 

Постановление или Определение о назначении судебной экспертизы. В уголовном процессе 

вправе назначить судебную лингвистическую экспертизу – суд, судья, следователь, дознаватель, 

руководитель следственного органа, руководитель органа дознания; 

В гражданском процессе право назначать судебную лингвистическую экспертизу могут 

только – суды и судья; В административном процессе судебную лингвистическую экспертизу 

вправе назначить - суд, судья, а также лицо, ведущее производство по делу об административном 

правонарушении. 

Немаловажным отличием судебной от несудебной лингвистической экспертизы является то 

обстоятельство, что при судебной лингвистической экспертизе эксперты предупреждаются об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного Заключения эксперта, а при несудебной – нет. 

Данное обстоятельство обусловлено тем фактом, что процессуальное законодательство 

Республики Казахстан не предусматривает в несудебном порядке предупреждение эксперта об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Процессуальный (судебный) порядок проведения лингвистической экспертизы 

характеризуется тем, что экспертиза должна быть назначена процессуальным лицом (судом, 

следователем, дознавателем или лицом проводящим административное расследование).  

При этом указанные лица выносят Постановление или Определение о назначении 

лингвистической экспертизы. Также эксперт предупреждается об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения. Заключение эксперта передается лицу, назначившему 

экспертизу. Вне процессуальный (внесудебный) порядок проведения лингвистической 

экспертизы характеризуется тем, что экспертам кто-либо из сторон обращается напрямую, без 

назначения экспертизы судом, следствием или дознанием.  

Например, адвокат или представитель в частном порядке обращается в экспертное 

учреждение и предоставляет текст или аудиозапись, которые необходимо исследовать. 

Эксперты после производства исследования передают Заключение эксперта тому лицу, кто 

обращался за экспертным исследованием или его представителю. 

После окончания лингвистических исследований Заключение эксперта направляются в 

орган или лицу, назначившему экспертизу (судье, следователю, дознавателю и т.д.); 

В случае судебной экспертизы эксперт не вправе вступать без разрешения суда или 

следствия в переговоры с участниками процесса и сообщать им результаты экспертизы. 

Внесудебную или инициативную лингвистическую экспертизу можно провести в любом 

экспертном учреждении просто на основании письменного договора между экспертным центром и 

физическим лицом. Однако следует помнить, что суд и следственные органы вправе без 

объяснения причин отказать в принятии такой экспертизы. 

Поэтому следует чётко понимать, сможете ли Вы приобщить к делу Заключение 

внесудебной лингвистической экспертизы или нет. 

По результатам внесудебного лингвистического исследования текста Заключение 

внесудебной лингвистической экспертизы передаёт непосредственно Заказчику или лицу, 

указанному в договоре о проведении экспертизы, которые вправе поступать с ним на своё 

усмотрение. 

В соответствии с действующим законодательством судебную экспертизу должны проводить 

«сведущие лица». В полной мере это относится и к лингвистической экспертизе. 
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Однако, несмотря на простоту понятия «сведущее лицо» оно требует дополнительного 

разъяснения. Одно из обязательных требований к сведущему лицу в области лингвистической 

экспертизы - высшее образование в сфере лингвистики или филологии. Но этого недостаточно. 

Сведущее лицо также должно обязательно обладать познаниями в области судебной 

экспертологии. То есть необходимы познания в области юриспруденции. 

Например, экспертизу может провести доктор филологических наук, преподающий 

филологию и лингвистику в ВУЗе. Но если ученый не знает элементарных юридических норм, 

которыми должен руководствоваться судебный эксперт при производстве экспертизы его 

заключение могут признать незаконным, даже если выводы будут верны [3, 287].  

В экспертизе важно не только понимание специального вопроса, но и точное соблюдение 

юридических норм. Чтобы результаты лингвистической экспертизы могли быть использованы в 

суде необходимо чтобы они были получены законно. 

Нарушение любой юридической нормы при производстве экспертизы может явиться 

основанием для исключения Заключения эксперта из числа доказательств.  

Таким образом, очевидно, что для производства судебной экспертизы лучше обращаться к 

профессиональным судебным экспертам, имеющим специальное образование в области судебной 

экспертизы продуктов речевой деятельности. 

В некоторых случаях к участию к лингвистической экспертизе может быть привлечен 

эксперт другой специальности. Например, психолог, культуролог или искусствовед. 

В этом случае экспертиза будет комплексной и соответственно называться психолого-

лингвистической, культура-лингвистической или искусствоведческо-лингвистической [4, 19]. 

Необходимость в комплексной лингвистической экспертизе может возникать в тех случаях, 

когда для исследования компетенции лингвиста или филолога недостаточно. 

Лингвистическая экспертиза помогает установить правдивость рекламных слоганов или девизов, 

которые были сказаны в адрес заявляющего, а также выясняет среду происхождения каких-либо 

знаков, эмблем и даже наименований или коммерческих обозначений. 

Также экспертиза доказывает право на разглашение какой-либо информации, устанавливает 

авторство текстов (статей либо книжных изданий), выявляет наличие нецензурных, бранных и 

оскорбительных высказываний, определяет наличие плагиата и выявляет значение контекста 

высказанной речи, либо описанного текста. 

Учреждений, проводящих как судебные, так и несудебные лингвистические исследования 

достаточно много, однако компетентных экспертов-лингвистов значительно меньше. Перед тем, как 

принять решение о необходимости проведения экспертизы надо убедиться в компетентности 

экспертов, хотя бы позвонив по телефону и задав вопросы, интересующие Вас. Выбрав эксперта-

лингвиста целесообразно назначить встречу и совместно с экспертом в ходе очной консультации 

оценить экспертную перспективу [5]. Компетентный лингвист-эксперт в ходе первичного изучения 

представленного текста поможет составить вопросы эксперту и сообщит клиенту о наиболее 

вероятных выводах. Данная консультация, чаще всего, оказывается на платной основе. Но 

специалисты могут согласиться на договорённость о том, что в случае последующего назначения у 

них экспертизы, стоимость экспертизы может быть снижена на сумму, оплаченную за консультацию. 
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This scientific article discusses the acquisition of citizenship of the Republic of Kazakhstan, the 

conditions for admission to citizenship of the Republic of Kazakhstan. 
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Қазақстан Республикасындағы азаматтық - мемлекет ретіндегі Қазақстан Республикасы 

мен адам  арасындағы олардың өзара құқықтары мен міндеттерінің жиынтығын білдіретін 

саяси-құқықтық байланысы болып табылады. Азаматтық - адамның нақты бір мемлекетке саяси 

және құқықтық қатысы. Мемлекеттің және оның билігіне бағынатын адамның арасындағы 

өзара қарым-қатынасты білдіреді: мемлекет өз азаматының заңды құқылары мен мүдделерін 

қамтамасыз етуге, қорғауға және оған шет елде қамқорлық жасауға кепілдік береді; ал азамат 

мемлекеттің заңдарын және т.б. өкімдерін бұлжытпай сақтауға және оның белгіленген 

міндеттерін орындауға міндетті. Мұндай құқылар мен міндеттердің жиынтығы азаматтың 

саяси-құқықтық статусын айқындап, оны шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардан 

ерекшелейді. Қазақстан Республикасының Конституциясының 10 бабында: “Қазақстан 

Республикасының азаматтығы заңға сәйкес алынады және тоқтатылады, ол қандай негізде 

алынғанына қарамастан бірыңғай және тең болып табылады. Республиканың азаматын 

ешқандай жағдайда азаматтығынан, өзінің азаматтығын өзгерту құқынан айыруға, сондай-ақ 

оны Қазақстаннан тыс жерлерге аластауға болмайды. Республика азаматының басқа 

мемлекеттің азаматтығында болуы танылмайды” делінген. 

Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы Қазақстан Республикасының 1991 

жылғы 20 желтоқсандағы заңының 1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығы 

адамның мемлекетпен орнықты саяси-құқықтық байланысын айқындайды, бұл олардың өзара 

құқықтары мен міндеттерінің жиынтығын білдіреді. 

Қазақстан Республикасында әрбiр адамның азаматтық алуға құқығы бар. Қазақстан 

Республикасында азаматтық осы Заңға сәйкес алынады және тоқтатылады. 

Қазақстан Республикасының азаматын азаматтығынан, өзiнiң азаматтығын өзгерту 

құқығынан айыруға болмайды, сондай-ақ Қазақстанның шегінен тыс жерге аластауға 

болмайды. Террористік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтіргені үшін соттың шешімімен ғана 

Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыруға жол беріледі [1]. 

Қазақстан Республикасы өзінің мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдары 

арқылы Республика азаматтарының алдында жауапты, ал Қазақстан Республикасының азаматы 

Қазақстан Республикасының алдында жауапты. Ол Қазақстан Республикасының 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB
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Конституциясымен заңдарын сақтауға, Қазақстан Республикасының мүдделерін, оның 

аумақтық тұтастығын қорғауға, әдет-ғұрыпқа, дәстүрге, мемлекеттік тілге және оның 

аумағында тұратын барлық ұлттардың тілдеріне құрметпен қарауға, Қазақстан 

Республикасының күш-құдіретін, егемендігін және тәуелсіздігін нығайтуға жәрдемдесуге 

міндетті. 

Қазақстан Республикасының азаматтығы: 

1) тууы бойынша; 

2) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау нәтижесінде; 

3) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген негiздер мен тәртiп 

бойынша; 

4) осы Заңда көзделген өзге де негіздер бойынша алынады.  

 Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар олардың өтініштері бойынша осы Заңға сәйкес 

Қазақстан Республикасы азаматтығына қабылдануы мүмкін. 

Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініштер бойынша 

шешімді Қазақстан Республикасының Президенті қабылдайды. 

Қазақстан Республикасының азаматтығы, оның қандай негiзде алынғанына қарамастан, 

бiрыңғай және тең болып табылады. 

Қазақстан Республикасының азаматтары тегiне, әлеуметтiк және мүлiктiк жағдайына, 

нәсiлi мен ұлтына, жынысына, бiлiмiне, тiлiне, дiнге көзқарасына, саяси және өзге де 

сенiмдерiне, кәсiбiнiң түрi мен сипатына, тұрғылықты жерiне және басқа мән-жайларға 

қарамастан заң алдына тең. 

Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Конституциясы 

мен заңдарында жарияланған, кепiлдiк берiлетiн азаматтық, саяси, экономикалық және 

әлеуметтiк құқықтар мен бостандықтарды барынша толық иеленедi. 

Қазақстан Республикасының азаматтығына:1) Қазақстан Республикасының аумағында 

заңды негізде кемінде бес жыл тұрақты тұратын не Қазақстан Республикасының азаматтарымен 

кемінде үш жыл некеде тұратын адамдар қабылданатын болады. 

Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаған кезде кәмелетке толмағандардан, 

әрекетке қабiлетсіз және Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек сiңiрген адамдардан 

не Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейтiн тiзбе бойынша кәсiптерге ие және 

талаптарға сай келетiн адамдардан және олардың отбасы мүшелерiнен осы тармақшаның 

бiрiншi абзацында көзделген шарттардың болуы талап етiлмейдi; 

2) Қазақстан Республикасы азаматтарының iшiнде жақын туыстарының бiрi - баласы 

(оның iшiнде асырап алған баласы), жұбайы (зайыбы) және ата-анасының бiреуi (асырап 

алушысы), апа-қарындасы, аға-iнiсi, атасы немесе әжесi бар, Қазақстан Республикасына 

тұрақты тұру мақсатымен келген, бұрынғы одақтас республикалардың азаматтары, Қазақстан 

Республикасында тұру мерзiмiне қарамастан, қабылданатын болады [2]. 

Әскери қызмет атқарып жүрген және Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан 

әскери қызметшiлердiң азаматтығы мәселелерi Қазақстан Республикасының мемлекетаралық 

шарттарымен белгiленедi. 

Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы Қазақстан Республикасының 1991 

жылғы 20 желтоқсандағы заңының 16-1-бабына сәйкес жеңiлдетiлген тәртiппен (тiркеу 

тәртiбiмен) Қазақстан Республикасының азаматтығына: 

1) тұру мерзіміне қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағында заңды негіздерде 

тұрақты тұратын оралмандар; 

2) тұру мерзiмiне қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағында заңды негіздерде 

тұрақты тұратын, өздерінің ерік қалауынан тыс азаматтығынан айырылған немесе оны 

жоғалтқан жаппай саяси қуғын-сүргiннiң ақталған құрбандары, сондай-ақ олардың 

ұрпақтары; 

3) Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында білім алатын этникалық 

қазақтар қабылдануы мүмкiн. 
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Жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) азаматтық алу туралы материалдарды 

қарау мерзімі өтініш берілген күннен бастап үш айдан аспауға тиіс. 

Үкімет басшысының жауабына сәйкес, көші-қон саясатының проблемаларын кешенді шешу 

мақсатында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қон процестерін реттеу мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасының тұжырымдамасын әзірледі. Заң 

жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының 2018 жылғы 16 

қарашадағы 466-отырысында жоба мақұлданды. «Аталған тұжырымдамада Қазақстан Респу-

бликасына келген этникалық репатрианттарға қолайлы жағдайлар жасау, оның ішінде оралман 

мәртебесі жоқ немесе тоқтатылған этникалық қазақтарға Қазақстанда тұрған мерзіміне 

қарамастан, Қазақстан Республикасының азаматтығын жеңілдетілген тәртіппен алуға құқық 

беру көзделген. Жоғарыда аталған заң жобасын Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Мәжілісіне 2019 жылғы мамыр айында енгізу жоспарланған [3]. 

Қазақстан Республикасының азаматтығын алу үшін өтініш мынадай жағдайларда 

қабылданбайды: 

1) адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса, Қазақстан 

Республикасының егемендiгi мен тәуелсiздiгiне әдейi қарсы шықса; 

2) Қазақстан Республикасы аумағының бiрлiгi мен тұтастығын бұзуға шақырса; 

3) ұлттық қауiпсiздiкке, халықтың денсаулығына нұқсан келтiретiн құқыққа қарсы 

әрекетті жүзеге асырса; 

4) ұлтаралық, конфессияаралық және дiни араздықты қоздыратын болса, Қазақстан 

Республикасы мемлекеттiк тiлiнiң қолданылуына қарсы әрекет жасаса; 

5) террористік және экстремистік ұйымдарға кірген немесе террористік әрекеті үшін 

сотталған болса; 

6) халықаралық іздеуде болса, соттың күшіне енген үкімі бойынша жазасын өтеп жүрсе 

не сот оның әрекетін ерекше қауіпті баукеспелік деп таныса; 

7) басқа мемлекеттiң азаматы болса; 

8) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш білдірген кезде 

өзі туралы жалған мәліметтер хабарласа немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген мерзімдерде қажетті құжаттарды дәлелсіз себептермен тапсырмаса; 

9) Қазақстан Республикасының аумағында немесе оның шегінен тыс жерлерде қасақана 

қылмыс жасағаны үшін Қазақстан Республикасының заңмасымен солай деп танылған, 

соттылығы алынбаған немесе өтелмеген болса; 

10) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау немесе Қазақстан 

Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш бергенге дейінгі бес жыл ішінде 

экономика саласында құқық бұзушылық жасаса; 

10-1) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау немесе Қазақстан 

Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш бергенге дейінгі бес жыл ішінде 

бірнеше рет Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасын бұзса; [4] 

Қазақстан Республикасының азаматтығын мынандай жағдайда жоғалтады: 

Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттарында көзделген реттерді 

қоспағанда, адамның басқа мемлекетте әскери қызметке қауіпсіздік қызметіне, полицияға, 

юстиция органдарына немесе өзге де мемлекеттік өкімет және басқару органдарына орналасуы 

салдарынан; 

Егер Қазақстан Республикасының азаматтығы көрінеу жалған мәліметтер немесе жалған 

құжаттар табыс ету нәтижесінде алынса; 

Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттарында көзделген негіздер бойынша; 

Егер адам басқа мемлекеттің азаматтығын алған болса; 

Егер адамның Қазақстан Республикасының азаматтығын алуына негіз болған Қазақстан 

Республикасының азаматымен некесін сот жарамсыз деп таныса; 

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, шетелдіктерге асырап алуға 

берілген бала кәмелетке толған кезде оның ерікті қалауы бойынша; 
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Адамның шетелдік қарулы қақтығыстарға, шет мемлекет аумағындағы экстремистік 

және (немесе) террористік әрекетке қатысуы салдарынан жоғалтады. 

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын және шет мемлекеттің 

азаматтығын қабылдаған адам өзге азаматтықты алған күнінен бастап күнтізбелік отыз күн 

ішінде шетел азаматтығын алу фактісі туралы Қазақстан Республикасының ішкі істер 

органдарына немесе Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелеріне хабарлауға және 

Қазақстан Республикасы азаматының паспортын және (немесе) жеке куәлігін тапсыруға 

міндетті [5]. 

Шетелдік азаматтықты алу фактісі туралы осы баптың екінші бөлігінде белгіленген 

мерзімде хабарламау Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп 

соғады. 

БҰҰ-ның Босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссарының басқармасы мен 

Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі бюро қарашаның 13-і күні Алматыда азаматтығы жоқ 

адамдар мәселесіне қатысты баспасөз мәслихатын өткізді. 

Азаттық тілшісінің хабарлауынша, жиында БҰҰ Босқындар ісі жөніндегі жоғарғы 

комиссары Қазақстандағы басқармасының құқықтық мәселелер бойынша кеңесшісі Мария 

Волошкевич пен Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі бюро директорының орынбасары 

Денис Дживага сөйледі. Олар 2024 жылға дейін мемлекет, БҰҰ агенттіктері, халықаралық 

ұйымдар және азаматтық қоғаммен бірге елдегі азаматтығы жоқ адамдар мәселесін шешу 

мақсаты барын айтты. 

Ішкі істер министрлігінің 2018 жылдың 30 маусымындағы мәліметі бойынша, 

Қазақстанда азаматтығы жоқ 6868 адам тіркелген. Құқық қорғаушылар азаматтығы жоқ адам 

сапалы медициналық көмек алу, білім алу, жұмысқа тұру және қоғамның саяси өміріне араласу 

мүмкіндіктерінен айырылатынын айтады. Сонымен қатар, азаматтығы жоқ адамдардың 

ұрпақтарында да көп жағдайда азаматтық болмайды. 

БҰҰ жоғарғы комиссары мен адам құқықтары жөніндегі бюро өкілдері Қазақстанда 

кейбір адамдардың азаматтық алмауының бірнеше себебі барын, бірақ оларға азаматтық беру 

мәселесін шешуге болатынын айтты. Құқық қорғаушылар Қазақстан билігінің азаматтығы жоқ 

адамдарға азаматтық беруге қызығушылығы төмен екенін айтып, Астананы бұл мәселені 

шешуге шақырды. Олардың сөзінше, БҰҰ Бас ассамблеясы соңғы он жылда мемлекеттерді 

азаматтығы жоқ адамдар мәселесін шешуге, бұл бағытта арнайы заңдар шығаруға шақыратын 

бірнеше қарар қабылдаған [6]. 

Қазақстан Республикасының азаматтығын: 

1) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттарында көзделген реттерді 

қоспағанда, адамның басқа мемлекетте әскери қызметке қауіпсіздік қызметіне, полицияға, 

юстиция органдарына немесе өзге де мемлекеттік өкімет және басқару органдарына орналасуы 

салдарынан; 

2) егер Қазақстан Республикасының азаматтығы көрінеу жалған мәліметтер немесе 

жалған құжаттар табыс ету нәтижесінде алынса; 

3) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттарында көзделген негіздер 

бойынша; 

5) егер адам басқа мемлекеттің азаматтығын алған болса; 

6) егер адамның Қазақстан Республикасының азаматтығын алуына негіз болған 

Қазақстан Республикасының азаматымен некесін сот жарамсыз деп таныса; 

7) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, шетелдіктерге асырап алуға 

берілген бала кәмелетке толған кезде оның ерікті қалауы бойынша; 

8) адамның шетелдік қарулы қақтығыстарға, шет мемлекет аумағындағы экстремистік 

және (немесе) террористік әрекетке қатысуы салдарынан жоғалтады. 

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын және шет мемлекеттің 

азаматтығын қабылдаған адам өзге азаматтықты алған күнінен бастап күнтізбелік отыз күн 

ішінде шетел азаматтығын алу фактісі туралы Қазақстан Республикасының ішкі істер 

органдарына немесе Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелеріне хабарлауға және 
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Қазақстан Республикасы азаматының паспортын және (немесе) жеке куәлігін тапсыруға 

міндетті [7]. 

Шетелдік азаматтықты алу фактісі туралы осы баптың екінші бөлігінде белгіленген 

мерзімде хабарламау Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп 

соғады. 

Қазақстан Республикасының азаматын азаматтығынан, өзiнiң азаматтығын өзгерту 

құқығынан айыруға болмайды, сондай-ақ Қазақстанның шегінен тыс жерге аластауға 

болмайды. Террористік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтіргені үшін соттың шешімімен ғана 

Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыруға жол беріледі. 
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Мақалада «Еңбек дауы» жəне «Еңбек қайшылықтары» түсінігінің өзара қатынасы 

қарастырылады жəне оларды шешу тəсілдері мен оның ішінде медиация процедурасы көмегін 

қолдану зерттеледі 

Кілт сөздер: еңбек дауы; еңбек қайшылықтары; сот; шешім; медиация процедурасы. 

 

В данной статье будет рассмотрено соотношение понятий «Трудовой спор» и 

«Трудовой конфликт», а также исследованы способы их разрешения, в том числе, с помощью 

процедуры медиации. 

Ключевые слова: трудовые споры; трудовые конфликты; суд; решение; процедура 

медиации. 

 

There is a correlation between notion of industrial dispute and notion of labour conflict 

considered in the article as well as possible methods of solution are examined, including mediation. 

Key words: industrial disputes; labour conflicts; court; court judgement; mediation. 

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-бабының 4-тармағына сәйкес ереуіл 

жасау құқығын қоса алғанда, заңмен белгіленген тәсілдерді қолдана отырып, жеке және 

ұжымдық еңбек дауларын шешу құқығы мойындалады [1].  
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Еңбек заңнамасы еңбек дауларының жекелеген түрлерінің шешу ережелерін бекіте отырып, 

«еңбек дауы» ұғымына анықтама беремейді [2]. Сонымен қатар, XX-ғасыр басынан бастап 

аталмыш санат еңбек құқығы ғылымының басты назарындағы объект болған.  

Кез-келген ғылымның бірінші кезектегі мақсаттарының бірі өзінің ұғымдық аппаратының 

нақтылығы мен айқындығын қамтамасыз ету болып табылады. Осы тұрғыда еңбек даулары 

проблематикасын зерттеуді түпкілікті санаттарын нақты айқындап алудан бастаған жөн. Өз 

кезегінде «еңбек дауы» ұғымының мазмұны әртүрлі болып келетін бірнеше терминдердің 

мағынасын алдын ала анықтап алуды талап етеді. 

Қазақ тілінің сөздігінде «дау» ұғымының негізгі сипаттамасы ретінде әр қатысушы өз 

пікірін қорғайтын сөз жарысына, бір нәрсені талқылауға сілтеме жасайды, сонымен қатар сот 

арқылы ғана шешілетін бір нәрсеге ие болу туралы өзара талап қою арқылы оның анықтамасын 

береді [3, 618 б.]. 

Дау ұғымында негізгі түйінді сөз-жарыс болып табылады. Жарыс дегеніміз адамдардың 

бәсекелестік қызметінің бір түрі және ол осы қызметке қатысушы әр адамның екіншілерінен 

қандай да бір жағынан артықшылықта болу мақсатын көздейді. Бұл мағынада қолданылатын 

даудың сөз-жарыс нысаны даулардың мүмкін болатын әдістерінің жалғыз ғана түрі емес, 

олардың ішіндегі тек біреуі ғана. Мысалы, жекелеген құқықтық жүйелерде тараптар арасында сөз 

жарыстар жүргізбей, құжаттармен алмасу арқылы жазбаша нысанда жүретін даулар да кең 

тараған. 

Дау түсінігіндегі басты сөз мақсаты әрқайсысының екінші жақтан әлденеге асып түсуге 

ұмтылу тұрпатындағы адамдардың бәсекелестік қызметінің бір түрі ретіндегі жарысу болып 

табылады. Даудың бұл мағынасындағы негізгі сөз ретінде қолданылатын сөздік нысаны даудың 

тәсілдерінің жалғыз ғана нысаны емес, ол тек даудың әрекет етуінің тәсілдерінің бірі ғана.  

Даудың негізінде оның әрбір қатысушысының өз пікірін жақтауы жатыр. Сөйтіп, бұл 

жағдайда дау ұғымы мақсаты әр қатысушының өз пікірін жақтап қалуға ұмтылуы болып 

табылатын адамдардың белсенді қызметінің бір нысаны ретінде анықталады. Бұл пікірлер ұқсас 

болып табылмайды, оған қоса олар сәйкес те келмейді және бір-біріне қайшы келеді. Егер олар 

бір-біріне сәйкес келсе, онда дау мүлде болмас та еді, өйткені адамдардың жарысу мен бір-

бірінен асып түсуге ұмтылуына негіз де болмас еді. Басқаша айтқанда дау – бұл әр тарап 

қарсыласының пікірін жоққа шығара отырып, өз пікірін жақтайтын ауызша не жазбаша 

пікірталас, сөз жарысы [4, 296 б.]. Осыдан шығатын тұжырым – дау генезисі қандай да бір 

адамның өз пікірінде ғана емес, келісімнің болмауында немесе бір нәрсеге қатысты пікірлер 

қарама-қарсылығында, яғни әрқайсысы екіншісін өз пікірінің негізінде асып түсуге ұмтылатын 

кем дегенде екі субъектінің пікірлерінің сәйкес келмеуі немесе нақтырақ айтқанда 

қақтығысуында жатыр.  

Дәл осы түсінік бойынша дау санаты өз мазмұны бойынша орыс тіліне аударғанда 

қақтығыс, күрес, шайқас дегенді білдіретін «қайшылық» (конфликт, лат. - conflictus) терминімен 

сабақтасады [5, 179 б.].   

Дауға қарағанда қайшылық жай қарама-қарсы  ғана емес, дәл осы сәтте мүлдем келісімге 

келмейтін мүдделердің немесе адамдардың көзқарастарының қақтығысы, яғни анағұрлым 

маңызды келіспеушілік, ашық күрес арқылы шешілетін өте өткір дау [6, 258 б.]. Сөйтіп, 

семантикалық тұрғыдан «қайшылық» термині шын мәнінде даулардың тек бір түрін ғана 

білдіреді және тұтастықтың бір бөлігі анағұрлым кең ұғым болып табылатын «даудың» синонимі 

ретінде қарастырыла алмайды.  

Филологияда ғана емес, сонымен қатар өзге де бірқатар қоғамдық ғылымдарда 

«қайшылық» терминінің мазмұны аталғандарға ұқсас тұрғыда қарастырылады. Мысалы, 

әлеуметтануда қайшылық деп қоғамдағы индивидумдар не олардың топтары арасындағы немесе 

мемлекет-ұлттар арасындағы ашық күрес аталады. Бұл тұрпаттағы қайшылық әдетте жеткіліксіз 

ресурстарға немесе мүмкіндіктерге қол жеткізу немесе оны бақылауда ұстау үшін туындайды.  

Экономика ғылымында қайшылық қарама-қарсы мүдделердің, көзқарастардың 

қақтығысы; күрделі келіспеушілік, өткір дау ретінде түсіндіріледі [7, 271 б.].  
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Психологияда қайшылық бір уақытта бірдей қанағаттандырыла алмайтын екі немесе одан 

да көп күшті себептердің қақтығысы ретінде қарастырылады. Психологиялық қайшылық бір 

ынталандырушы себептің әлсіреуі екіншісінің күшеюіне әкелетіндігімен байланысты, бұл 

жағдайды жаңаша бағалауға қажеттілік тудырады [8, 221 б.]. 

Жалпы қайшылықтану әдебиеттерінде қайшылық адамдардың, әлеуметтік топтардың, 

қауымдастықтар мен институттардың өзара әрекетінің бір нысаны ретінде қарастырылады, мұнда 

бір тараптың әрекеті екінші тараптың мүдделеріне тап болып, оның мақсаттарының жүзеге 

асырылуына кедергі келтіреді [9, 9 б.]. Әлеуметтік қайшылық, өз кезегінде, мазмұны қоғамдардың 

әлеуметтік-экономикалық дамуының объективті заңдылықтары басым болатын, адамдардың 

қарым-қатынастары мен әрекеттерінің қарама-қайшылығының дамуы мен шешілу процесі болып 

табылатын құбылыс ретінде [10, 19 б.] немесе «тараптардың қарсыласуынан көрініс табатын 

объективті немесе субъективті қарама-қайшылықтардың көрінісі» ретінде айтылады. 

Жоғарыда айтылғандармен қатар әлеуметтік-еңбектік қайшылық жариялылығын көрсету, 

бұзылған мүддені қанағаттандыру, қоғамның назарын аудару, екінші тарапқа, қандай да бір басқару 

органдарына, тұтастай қоғамға  қысым көрсету мақсатында қатысушы тараптардың бірі немесе 

екеуі де әдеттегі, қалыпты қарым-қатынастардың шегінен шығатын әрекеттерге баратын 

тараптардың мүдделерінің қарама-қарсылығынан туындаған еңбек қатынастары саласында әрекет 

ететін субъектілердің қақтығысы ретінде анықталады.  

Заң ғылымы «құқықтық қайшылық» ұғымымен жұмыс жасайды және ол екі немесе бірнеше 

субъектілердің қақтығысы мен олардың мүдделерінің, қажеттіліктерінің, құндылықтар немесе 

білімдері жүйесінің қарама-қарсылығы (сәйкессіздігі) ретінде қарастырылатын әлеуметтік 

қайшылықтың бір түрі ретінде анықталады. 

Осылайша пәнаралық санат деңгейінде қайшылықты өткір дау, яғни адамдардың қарама-

қарсы себептерінің, пікірлерінің, көзқарастарының немесе мүдделерінің ашық қақтығысы ретінде 

көрінетін елеулі келіспеушіліктері ретінде айтуға болады [11, 251 б.]. Бұл жалпы-әлеуметтік 

мағынасында қайшылық, әрине, даудың жалпы ұғымының синонимі болып табылмайды және шын 

мәнінде оның ерекше түрі ретінде қатысады.  

Даулардың қатарында өзіндік ерекшелік белгілері тән құқықтық мағынадағы даулар ерекше 

орын алады.  

Бұл белгілердің біріншісі – даудың негізі. Даудың негізі ретінде кез-келген келіспеушіліктер 

емес, тек нақты құқықтық мәні бар, келіспеушіліктің ерекше пәнінен көрініс табатын түрі ғана 

қарастырыла алады. Мәніне қарай мұндай келіспеушіліктердің пәні ретінде нақты қоғамдық 

қатынастардың қатысушыларының құқыққа ие болуының ауқымы қарастырылады. Көп жағдайда 

мұндай келіспеушіліктер нақты құқықтық қатынастармен байланысқан және соның әсерінен бір-

біріне қатысты белгілі бір құқықтар мен міндеттер кешеніне ие болатын материалдық құқық 

субъектілерінің өзара қарым-қатынастарында пайда болады. Осы кешенді нақты субъектінің 

пайдасына қарай толықтыратын құқықтар мен міндеттердің арақатынасын құқықтардың ауқымын 

ұлғайту мен міндеттер санын азайту жағына өзгертуге ниеті аталмыш даулардың құқықтық негізін 

құрайды.  

Даудың құқықтық мағынадағы екінші белгісі оның субъектілерінің өз келіспеушіліктерін 

формальды түрге келтірілген процессуалдық-құқықтық нысандар немесе құқықтық тұрғыда 

міндетті болып табылатын не ұсынылатын рәсімдер шегінде шешуге немесе реттеуге өтуі. 

Келіспеушіліктердің тараптары бұл жағдайда сәйкес процессуалдық немесе  рәсімдік құқықтық 

қатынастардың субъектілеріне айналады және осы қатынастардың субъектілеріне тән ерекше 

құқықтар мен міндеттерге ие болады.  

Осылайша, құқықтық мағынадағы еңбек дауларына еңбек құқығы субъектілері арасында 

пайда болған және нормативті-реттелген процессуалдық нысандар немесе құқықтық рәсімдер 

шегінде жүзеге асырылатын шешу мен реттеудің пәніне айналған құқықтық сипаттағы 

келіспеушіліктерді ғана жатқызуымыз қажет.  

Сөйте тұра, бұл анықтама өте жалпылама берілгендіктен, еңбек құқығы ғылымында 

қалыптасқан құралдарды қолдана отырып нақтыландыруды қажет етеді.  
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Біріншіден, әлеуметтік саладағы кез-келген қақтығыс адамдардың, топтрадың, 

құрылымдардың қақтығысы болып табылады, даудың субъектілеріжөніндегі мәселе еңбек 

дауларының мәнін анықтаудағы негізгі мәселелердің бірі болып табылады.  

Әдетте еңбек дауы еңбек құқықтық қатынастарының тараптары арасындағы 

келіспеушіліктер ретінде қарастырылады [12, 489 б.]. Оған қоса, еңбек-құқықтық сипаттағы даулар 

тек тікелей еңбек құқықтық қатынастары аясында ғана пайда болмауы мүмкін екендігі де айқын. 

Мұндай дауларға мысал ретінде, ұйымдастырушылық-басқарушылық қатынастардан туындайтын 

дауларды, сондай-ақ еңбек жағдайларын орнатуға, жұмысқа орналастыруға және т.б. байланысты 

дауларды да айтуға болады. Мұндай даулардың субъектілері, әдетте, еңбек құқықтық 

қатынастарының субъектілерімен сәйкес келмейді. Демек, еңбек дауларының субъектілері ретінде 

еңбек құқығының барлық субъектілерін қарастыруға болады. 

Екіншіден, еңбек дауларының пәнін анықтауда «келіспеушіліктер» терминін қолдану 

дәстүрге айналғандығын атап өткен жөн.  

Еңбек қатынастары олардың тараптарының мүдделерінің қарама-қарсылығымен 

сипатталады, олардың арасындағы қарама-қарсылықтар еңбек қайшылықтарының пайда болуының 

негізі ретінде қатыса отырып объективті түрде және тұрақты әрекет етеді. Дегенмен, тараптар 

арасындағы келіспеушіліктер барлық уақытта бірдей туындай бермейді және жұмыскерлер мен 

жұмыс берушілер мүдделерінің арасындағы фундаментальды қарама-қарсылықтардың болуының 

өзінде бұл қатынастар қайшылықтарсыз да дамуы мүмкін.  

Қарам-қарсы мүдделері бар еңбек қатынастарының тараптары арасындағы келіспеушіліктер 

олардың өзара әрекеттесуінің белгілі бір кезеңінде пайда болады деп сөзсіз тұжырымдауымызға 

болады. Аталмыш келіспеушіліктер, әдетте, қандай да бір нақты себеп бойынша орын алады, 

олардың пәні еңбек немесе онымен тығыз байланысты қатынастардың тараптарымен әртүрлі 

бағаланатын бекітілген еңбек жағдайларын қолданудың нақты фактісі немесе еңбек қатынастарын 

шарттық реттеудің субъектілерінің бірімен орнатуға ұсынылатын және екінші субъектісімен 

толықтай немесе ішінара бас тартылатын нақты еңбек жағдайлары болып табылады.  

Әдетте, «еңбек даулары» түсінігін анықтауда мұндай даулардың пәні болып табылатын 

келіспеушіліктер дауласушы тараптардың өздерімен реттелмеуі тиіс екендігі атап көрсетіледі. Бұл 

көзқарасқа қатысты келесіні айта кеткен жөн, қазақ тілі тұрғысынан «келіспеушілік» дегеніміз 

пікірлердегі, көзқарастардағы сәйкессіздік, қарама-қарсылықтар, келісімнің болмауы [3, 530 б.], ал 

«реттеу» - бұл жүйені қалыпқа келтіру мақсатында әлденені дамытуға бағытталған тәртіпке 

келтіру, қалыпқа келтіру, жақсарту [3, 545 б.]. Демек, келіспеушілікті белгілі бір тәртіптің, өзара 

қарым-қатынастардың жүйелілігінің болмауы ретінде қарастыруға болады. Сондықтан да, 

реттелген келіспеушіліктер болмайды және оған 1974 жылдың өзінде С.А. Голощапов пен 

В.Н.Толкунова назар аударған болатын.  

Еңбек дауының қандай да бір түрінің пәні болып табылатын келіспеушіліктен басқа  еңбек 

құқығы субъектілері арасында олардың еңбек және онымен тығыз байланысты қатынастар 

саласындағы өзара қатынастарымен байланысты емес келіспеушіліктері де пайда болуы мүмкін. 

Мысалы, тәжірибеде кәсіптік одақ ұйымы мен жұмыс беруші арасында жұмыс берушінің кәсіподақ 

мүшелік жарналарын кәсіподақ ұйымының банктік есеп шотына қолма қолсыз аудару 

шарттарымен байланысты келіспеушіліктер туындайды.  Бұл дау еңбек құқығы субъектілері 

арасында туындағанымен ол азаматтық-құқықтық сипатта болады және азаматтық процестік 

заңнамамен бекітілген ережелерге сәйкес қаралады.  

ҚР АПК 27-бабының негізінде мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттармен 

қаралатын еңбек және копоративті дауларды дұрыс ажыратудың маңызы ерекше [13]. 

Соңғылардың қатарына заңды тұлғаның басқару органдары мен бақылау органдарының  құрамына 

кіретін не кірген тұлғаларды тағайындау не сайлау, құзыреттерін тоқтату және жауапкершілігімен 

байланысты даулар, сонымен қатар, аталған тұлғалар мен заңды тұлға арасында аталған 

тұлғалардың құзыреттерін жүзеге асыру, тоқтату,уақытша тоқтата тұрумен байланысты азаматтық 

құқықтық қатынастардан туындайтын даулар; заңды тұлғаның басқару органдарының шешімдеріне 

шағымдану туралы даулар жатқызылады.  
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Еңбек құқығы субъектілері арасындағы қолданыстағы еңбек жағдайларын қолдану немесе 

жаңа еңбек жағдайларын орнатуға байланысты келіспеушіліктер тараптардың өздерімен ешқандай 

құзыретті органдардың қатысуынсыз шешіле алады және мұндай дауды тек заңдармен белгіленген 

тәртіпте ғана емес, сонымен қатар қолданыстағы заңнамамен тікелей реттелмеген өзге де тәсілдерді 

қолдана отырып шешуге болады. Сондықтан еңбек дауларын заңға қайшы келмейтін тәртіпте 

шешуге болады деп айта аламыз.  

«Еңбек даулары» санатының мәнін анықтау үшін «келіспеушіліктер» ұғымы мәнінің, еңбек 

даулары субъектілерінің және дау субъектілері арасында пайда болуы мүмкін келіспеушіліктер 

түрлерінің сипаттамасын көрсету жеткілікті болар деп ойлаймыз.  

Жоғарыда аталғандар негізінде еңбек дауының келесі анықтамасын ұсынуға болады: еңбек 

дауы – еңбек құқығы субъектілері арасында қолданыстағы еңбек жағдайларын қолдану немесе 

жаңа еңбек жағдайларын орнатуға байланысты пайда болатын және заңға қайшы келмейтін 

тәртіпте шешілетін келіспеушіліктер.  

Құқық туралы дау қозғаудың мақсаты дау субъектілерінің біреуіне  тиесілі өзінің 

субъективтік құқығын қорғау болып табылады. Мұндай еңбек даулары жұмыскердің еңбек 

құқықтарының бұзылуының, жұмыскерлердің жұмыс берушіге зиян келтіруінің, сондай-ақ 

жұмыскерлердің жұмыс беруші оның құқықтарын бұзғандығы жөніндегі болжамдарының нәтижесі 

болып табылады [12, 491 б.]. 

Аталған еңбек дауларын шешуде жұмыскердің еңбек құқықтарын қорғау жүзеге асырылады 

немесе жұмыс берушінің әрекеттерінің заңдылығы анықталады. Құқық туралы еңбек дауларын 

шешу құзыретті органмен (бірінші кезекте сотпен) құқықтары бұзылды деп есептейтін тұлғаның 

арызы (талап арызы) бойынша жүзеге асырылады, бұл оның талап арыздық болмысын көрсетеді.  

Мүдделер туралы даудың негізгі мақсаты оның бастамашысының бұрын оған тиесілі 

болмаған жаңа субъективтік құқықтарға ие болуы болып табылады. Мұндай даулар жаңа еңбек 

жағдайларын орнату немесе қолданыстағы еңбек жағдайларын өзгертуге байланысты (ұжымдық 

шарттар, келісімдер жасау кезінде де) туындайды. Олардың негізінде еңбек құқығы субъектілерінің 

болашақ еңбек  құқықтары мен міндеттері жатыр. Бұл жағдайда еңбек құқықтарының (әрекет етуші 

сияқты болжамды да) бұзылуы орын алмайды, қайшылық жаңа еңбек жағдайларын орнату немесе 

қолданыстағы еңбек жағдайларын өзгертуде қанағаттандырылуы мүмкін тараптардың заңды 

мүдделерін жүзеге асыруға қатысты пайда болады.  

Бұл еңбек дауларын шешуде тараптар жаңа еңбек құқытарына ие болады немесе 

қолданыстағы еңбек құқықтарының түрін өзгертеді және сөйте тұра өз мүдделерін жүзеге асырады. 

Еңбек дауы тараптарының мүдделерін жүзеге асыру олардың мүдделерінің тепе-теңдігіне қол 

жеткізген жағдайда мүмкін болады.  

Аталған еңбек дауларын шешу оның тараптары арасында келісімге қол жеткізу арқылы 

жүзеге асырылады. Мұндай келісімге тараптардың тікелей өзара әрекеттесуінің нәтижесінде 

сияқты тараптардың дауды үшінші тұлғаның (тараптардың ешқайсысына да тәуелсіз) қарауына 

беруі арқылы да  қол жеткізуге болады. Сондықтан бұл дауларды талап арыздық емес даулар деп 

атайды [14, 9 б.]. 

Мысалы, пәні жалақыны өндіру болып табылатын ақшалай талаптармен байланысты дау да 

мүліктік даудың бір түрі ретінде қатысады. Ал, егер дау белгілі бір әрекеттерді жасау талабымен 

байланысты (мысалы, жұмыстан шығару себебінің тұжырымдамасын өзгертуді талап ету) болса, 

онда бұл даудың мүліктік сипаты болмайды. Әдетте талап қою объектісі мүліктік емес сияқты 

мүліктік сипаттағы да болып келетін еңбек даулары да кездеседі (мысалы, мәжбүрлі жұмыстан 

болмаған уақыты үшін ақысын төлей отырып жұмыс орнын қайта қалпына келтіру). 

Жекелеген жағдайларда сол дауларды сипаттау үшін өзгеше терминология қолданылады. 

Ақша көмегімен сандық бағалауға жататын қандай да бір игіліктерді алумен байланысты даулар 

экономикалық деп аталады, ал мұндай бағалау болмайтын даулар экономикалық емес деп аталады.  

Өркениетті қоғамда тараптар олардың арасында пайда болған құқықтық келіспеушіліктерді 

өздері шеше алмаған жағдайда еңбек дауларын шешу үшін қоғамға қауіпті болып табылатын 

қайшылыққа түсуші тараптардың ретсіз немесе бақыланбайтын күресіне жол бермейтін еңбек 

дауларын реттеудің құқықпен көзделген тәсілдерін қолданады. Мұндай тәсілдерге дауларды 
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реттеудің құқықтық рәсімдері мен оларды  шешудің  процессуалдық нысандары жатқызылады.  

Әдетте дауды реттеудің субъектілері ретінде дауды реттеудің бітістіру рәсімдерінің 

мазмұнын құрайтын бірқатар тізбектелген әрекеттерді жасауға міндетті болып табылатын 

дауласушы тараптардың өздері қатысады. 

Дауды шешу субъектісі ретінде заңмен дауды шешудің процессуалдық нысанынынң 

мазмұнын құрайтын құзыреттілік тәртібінде дауды шешу бойынша биліктік құзыреттер берілген, 

дауласушы тараптарға «тысқары» болып табылатын орган қатысады.  

Процессуалдық нысандар шегінде дауларды шешу субъектісі болып жалпы ережелерге 

сәйкес сот қатысады, әдетте келіспеушіліктерді шешу осы органға беріледі. Сөйте тұра, еңбек 

дауларының кейбір санаттарын шешудің сотқа дейінгі тәртібі де бар, бірақ олар да қандай жағдайда 

болмасын сот тәртібін жоққа шығармайды.  

Бұл тұрғыда еңбек даулары оларды шешуде белгілі бір органдарға қарасты болуына 

байланысты да жіктелуі мүмкін. Осы ретте еңбек дауларының үш санатын бөліп көрсетуге болады: 

- сотта шешілетін даулар; 

- соттан тыс реттелетін даулар; 

- аралас тәртіпте шешілетін даулар [14, 11 б.]. 

Бірінші санаттағы еңбек дауларының мысалы ретінде тек сот тәртібімен ғана шешілетін 

жұмыстан шығару туралы еңбек дауларын айтуға болады.  

Екінші санаттағы дауларға бітістіру-төрелік рәсімдер шегінде тек соттан тыс тәртіпте ғана 

реттелетін ұжымдық еңбек даулары жатады.  

Үшінші санаттағы дауларға мысалы, еңбек даулары бойынша комиссияға алғашқы 

шағымдану жолымен сотқа дейінгі тәртіпте шешілетін даулар мен дауласушы тараптардың бірін 

қанағаттандырмаған жағдайда еңбек дауы комитетінің шешіміне шағымдану кезінде немесе тікелей 

сотқа арыз беру арқылы сот тәртібімен шешілетін дауларды айтуға болады.  

Қазіргі уақытта жеке еңбек дауларын қарау тәртібінің бір елеулі кемшілігі бар –судьяның 

сөзсіз субъективті көзқарасы, өйткені қолданыстағы еңбек заңнамасы нормаларының екі жақты 

мағынада болу олқылығы бар екендігі ешкімге де құпия емес, ал бұл құқық қолданушыға өзіне 

ыңғайлы етіп түсіндіруге мүмкіндік береді. Судья дауды жалғыз өзі қарай отырып, тек бір 

тараптың тұрғысынан оқылған құқықтық нормалардың негізінде шешім қабылдайды.  

Перспективалы тәсіл ретінде қайшылықты шешудің баламалы нысаны – дау бойынша 

қайшылық тараптарының белгілі бір келісіміне қол жеткізу мақсатында қайшылыққа түсуші 

тараптардың арасындағы тікелей байланыстарды қалпына келтіріп, содан соң нығайтуға ықпал 

ететін бейтарап, дауда еш мүддесі жоқ үшінші жақ – медиатордың қатысуымен болатын медиация 

рәсімдерін атап өткен жөн. 

Медицияның маңызды қағидасы – тараптардың мүдделерін тек олардың бірлесіп шығарған 

шешімдері ғана қанағаттандыра алады, сондықтан қайшылықты жағдайдың шешімін іздеуде, 

барлығын бірдей қанағаттандыратын шешім табуда тараптардың белсенді қатысуға дайындығы аса 

маңызды. 

Медиация үшін ең қолайлы алғышарт – қайшылық тараптары өздерінің биліктік 

ұстанымдары негізінде процесс барысында ықпал жасай алмайтын, олардың заңға негізделген 

артықшылықтарының болмайтын жағдайдың туындауы [15, 7 б.]. 

Осылайша, ҚР Еңбек кодексінде қолданылатын «Еңбек дауы» ұғымы өз аталуын толықтай 

ақтайды және ол үшін еңбек дауы туындаған жағдайда дауласушы тараптардың құқықтарын 

реттеуге және қылпына келтіруге мүмкіндік беретін тиісті нормативтік база қалыптастырылған.  
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасының Қазақстан халықы асамблеясының құрылу 

тарихы мен конституциялық құқықтық реттелуə қарастырылған. Қазақ жерінде өмір сүріп 

жатқан əр-түрлі этностардың  ұлт пен ұлыстың өзара сүруі ұлттық бірегейлікті сақтудың 

кепілі болып табылады.  

Кілт сөздер: Этнос, ассамблея, конфессия, көпұлттық процес, Конституция, қарым-

қатынас.  

В данной статье рассматривается  истрия создания и конституционно- правовое  

регулирование. Ассамблей народа Казахстана Республика Казахстан. Единство наций и 

народы различных этносов на казахской земле, являеться зологом сохранения национальной 

идентичности.  

Ключевые слова: Ассамблея, этнос, конфессия, многонациональный, процесс, 

Конституция, отношения. 

 

This article discusses the history and constitutional and legal regulation of the Assembly of 

people of the Republic of Kazakhstan. The unity of the nation and people of different ethnic groups 

living on the Kazakh land is the key to the preservation of national identity. 

Key words: Assembly, ethnos, denomination, multinational, process, Constitution, 

relationship. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы  жариаланған жалпы ереженін 1 – ші тарауынын 1-

бабында  Қазақстан халқы Ассамблеясының құқықтық мәртебесі  қарастырылған Қазақстан халқы 

Ассамблеясы (бұдан әрі – Ассамблея) – заңды тұлға түрінде құрылмайтын, және  Қазақстан 

Республикасының Президенті құратын, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

ету жөніндегі мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға ықпал ететін мекеме [1]. Немесе  

қазақстан халқы ассамблеясы белгілі бір мақсатқа негізделген ұлт аралық қатынасты  бірлік  пен  

татулықты сақтайтын арнайы ұйым болып табылады Қазақстан халқы Ассамблеяның негізгі 

мақсаты   қазақ жерін мекен еткен өзге ұлт пен ұлыстын және басқада этностардың топтастырушы 

рөлін атқара отырып, қазақстандық патриотизм, мен отан сүйгіштікке және рухани-мәдени 

жағынан     дамуына негізделген  қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету 

болып табылады. 

Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде: - «Бүгiнгi өз келешегiне бет алған тәуелсiз Қазақстан – 

бұл бiздiң ортақ жетiстiгiмiз, бұл бiздiң ортақ мақтанышымыз! Өз сөзiмдi дәлелдей  келе, мен 

бүкiл көпұлтты Қазақстан халқына отан сүйгiштiгi мен ел игiлiгi және елiмiздiң Тәуелсiздiгi 

жолындағы жасампаздық еңбегi үшiн алғысымды айтқым келедi» [2]. Қазақстан 

Республикасының негізгі бағыты елдің ынтымағы мен халықтар достығының бірлігінде. Қазақ 

жерін мекендейтін халықтардың достық, туысқандық   қарым-қатынасы, олардың  бір тұтас 

мақсатқа жетелейтін жетекші  ұлттық  мүдде болуы, қазіргі саясаттың маңызды бөлігіне 

айналды.  Қазақ жерінде  өмір сүріп жатқан әрбір этностың өкілі,  өзін ең алдымен, 

қазақстандық екендігін,  сонан кейін өз ұлтының перзенті екендігін сезінгенде ғана, 

ұлтаралық қарым-қатынастың жоғары мәдениеті қалыптасады. Сонда ғана шынайы ұлттық 

келісім мен шынайы саяси және қоғамдық тұрақтылыққа қол жеткізуге болады.   

Қазақстанда мекен ететін барлық ұлыстар мен ұлттардың бір жұдырықтай жұмылып, 

елімізді   әлемнің  дамыған, зайырлы мемлекеттер  қатарына еніуіне  күш салуымыз қажет.  

Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Бейбітшілік пен ауыз бірлікті сақтай отырып, бір шаңырақ 

астында татулығы жарасқан, жүз отыздан астам ұлт пен ұлыстың  өкілдері қазіргі таңда 

өздерін «Қазақстандықпыз» дегенді сенім мен мақтанышпен айта алады. Қазақстан халқы 

Қазақстан  халық Ассамблеясы қазақ жерінде өмір сүріп жатқан азаматтардың демократия 

нормаларына негізделген, саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастырды. Ассамблея 

этномәдени бірлестіктердің және  этно мәдени орталықтардың ашылуына себепші  болды. 

 Қазақстан Республикасында өмір сүріп жатқан жүз отыздан астам ұлт пен ұлыстың 

атадан қана сіңген салт дәстүрін, ұлттық мәдениеті мен  тілдері, дәстүрлерінің өркендеуіне,  

сақталуына,   дамуына, үлкен үлес қоса отырып, ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсіністік,  

ахуалың қалыптастырды.  Республикада  мекендейтің  барлық этностардың мәдениетін, тілін, 

дәстүрін дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның 

этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін 

арттырды. Қазақстан Республикасында  өмір сүріп жатқан  әрбір ұлттың тегіне, дініне, 

көзқарасына қарамастан, барлық азаматтардың құқықтары мен еркіндіктері және азаматтық 

құқығы  бас бостандығы толықтай сақталынған. 

Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде: -  «Қазақстанның егемен, тәуелсiз мемлекет ретiнде 

орныққаны айқын болып отыр. Бiз әлемдiк қауымдастыққа абыройлы кiрiгiп, өз айналамызда 

қолайлы халықаралық ахуал қалыптастыра алдық, әлемнiң жетекшi елдерiмен саяси, 

экономикалық және мәдени салаларда ынтымақтастықты жолға қоя бiлдiк» [3].Қазақстан 

халықтары Ассамблеясының мақсаты: "Қазақстан-2030" Стратегиясының мiндеттерiн іске 

асырудағы, қоғамдағы тұрақтылық  пен келiсiмдi нығайтудағы және Қазақстан халқынның  

оның қуатты мемлекеттiлiгiн, ашық азаматтық қоғам қалыптастыру процесiндегi рөлiн 

күшейту болып табылады. Халықтар Ассамблеясы Қазақстанның саяси жүйесінің маңызды 

бір белгісіне айналды, ол барлық этностардың мүдделерін бір арнаға тоғыстырады, ұлттық 

тегіне қарамастан барлық азаматтардың қүқықтары мен еркіндіктерінің бұлжытпай сақталуын 

қамтамасыз етті. 

 Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде: - «Еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік 

болуы тиіс. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса – ол елдің еңсесі де 

биік болады. Өршіл, намысшыл жас отаншыл, патриот келеді, халқына, өз ұлтына адал 

қызмет етуге ұмтылады» [4].  

Ассамблея тоталитарлық «Біркелкілік» жүйесінен  шыққан этностардың дәстүрі, тілі 

мен  мәдениетін  қалпына келтіруге, дамытуға толық  жағдай жасалуына күш салып, халық  

http://bilim-all.kz/figure/82?posts=quotes
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ықыласына бөленді. «Сан алуандық арқылы бірлікке» - деген бағытта дамыған,  этносаралық 

қатынастың қазақстандық үлгісі қалыптасты.  Елімізде Ассамблея дүниеге  келген жылдан 

бері     қазіргі таңда   елімізде 600- ден   астам   этномәдени   бірлестік,  4 ұлттық театры мен  

Достық үйлері және 195  мектеп қызмет етуде бірнеше  этностық  тілдерде  35 газет, 

журналдар  жарыққа шығарылуда [5]. Елбасының  жарлығымен Ассамблеяны  нығайту 

бағытындағы тапсырмаларына сәйкес, тұрақты әрекет етуші Ғылыми-сараптық кеңес 

құрылды. Және  Аталған кеңес  этносаралық қатынастар саласындағы  өткір мәселелерді 

ашық талқылап, сараланған, зерделенген шешім қабылдауға мүмкіндік береді.  

Сонымен қатар  Кеңес жұмысына еліміздегі беделді ғылыми-зерттеу  институттарының 

өкілдері мен тәуелсіз сарапшылар, қоғам қайраткерлері  мен этномәдени бірлестік өкілдері 

тартылып, нақты жұмыстар атқарылуда.   Ассамблеяның  арнайы веб-порталы ашылып, бұл  

ұйым туралы ақпарат таратуға  және  танысуға мүмкіндіктер пайда болды. Ассамблея дүниеге  

келген жылдан бері, атқарған қызметі  мен жүріп өткен сара жолы, Қазақстандық этносаралық 

және конфессияаралық  келісім үлгісінің әлемдік қауымдастық  алдында беделді ұйымға 

айналып, ел қоғамының құрамдас бөлігіне айналғанын көрсетті.  Халық  бірлігі  мен 

мемлекеттің   негізі.  Татулықты  бірлікті ту етіп ұстау арқылы ғана өз болашағымыздың 

өркендеп, көркейуіне  дамыуына  бір үйдің отбасысындай үлес қосамыз  қажет.  Нұрсұлтан 

Назарбаев өз сөзінде: - «Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, 

қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған-туысқандарына деген 

сүйіспеншіліктен басталады» [6]. 

 Қазақстан халық Ассамблеясы қоғамды демократияландыру үдерістерінің  жедел дамуы 

кезеңінде маңызды  қоғамдық-саяси мәселелерді шешуші роль  атқарып, елдің  алдыңғы 

қатардан көріне білді.   Қазақстан – осында тұрып жатқан мақсаттары, құндылықтары мен 

идеялары бір, ортақ тарихи тағдыры бар барлық адамдардың, түрлі ұлт, дін өкілдерінің Отаны 

деген барша қазақстандықтар қолдайтын.  Өте маңызды көп ұлтты, көп тілді қоғам - біздің 

мемлекетпен қорғауға алынатын үлкен қазынамыз. Барлық этнос мүдделерінің келісім табуы, 

олардың өз тілдерін, мәдениетін, өз дәстүрін дамытуға және Қоғамдағы   тұрақтылық пен 

ұлтаралық келісімді нығайтудағы, "Қазақстан-2030" - Стратегиясының мiндеттерiн іске 

асырудағы, қоғамдағы және Қазақстан халқының оның қуатты мемлекеттiлiгiн, ашық 

азаматтық, қоғам қалыптастыру процесiндегi рөлiн күшейту болып табылады. 

Осыған орай, негiзгi күш-жiгер Қазақстан халықтар Ассамблеясының  қызметiнiң негiзгi 

бағыттары олар: Қазақстандық патриотизмдi қалыптастыру мен жалпы қазақстандық мәдениеттiн 

одан әрі дамытуға, рухани бiрлiк пен  халықтар достығы, ұлтаралық келiсiм мен патриотизм сезiмiн 

арттыру  болып табылады. Сонымен қатар   Қазақстан халқының тарихы мен мәдениетiң 

насихаттау тарихи мұраны сақтау. Этникалық топтардың ұлттық ерекшелiгi мен өзара іс-қимыл 

дәстүрлерiн одан әрi дамытып, дәстүрлi отбасылық құндылықтарды арттыру мен қатар басқа 

халықтардың мәдениетiне, тарихына, тiлiне, деген құрмет  сезiмiн  арттыру болып табылады.  

Бүгінгі  таңда Қазақстан халықтар  Ассамблеясы жай ұйым немесе  құрылым ғана емес, ол біздің   

өміріміздің ажырамас   бөлігі  ретіңде,  біздің татулығымыз бен тыныштығымыз және  ауыз 

бірлігіміздің нышаны.   Белгісі іспеттес  аз уақыт ішінде Қазақстан халықтар Ассамблеясы 

ұйымдық жағынан өркендеп нығайып, және дамып,  кен қанат жайды [7].  

Қазақстан халықтар Ассамблеясы  саяси тәуелсіз және егеменді жағдайында жаңа қоғам 

қатынастарын қалыптастырып  оң жан-жақты және тиімді ықпал етті. Қазақстан халықтар 

Ассамблеясы саяси тұрақтылық пен  ұлтаралық, сонымен қатар  конфессияаралық келісімді 

сақтай отырып,  Қазақстан халықтар  Ассамблеясы кең ауқымды әлеуметтік және саяси 

жаңаруды  бастады. Ассамблея мемілекетіміздің өркендеуінің кепілі ретінде  мемлекетіміздің 

ұстанған ұлттық саясатын насихаттау. Мемілекетімізде  елдің  ұлттық-мәдени, саяси ағарту 

жұмыстарын  жүргізуде.  Бүгінгі  байтақ елімізде  мекендеген барлық ұлттар мен ұлыстар 

патриотизм ұғымын жаңаша түсіне бастады. Олар бұл ұғымды тек қана  ата тегімен ғана байла-

ныстырып қоймай, Қазақстанда мекен еткен  басқа ұлт пен ұлыстың мәдениеті мен дәстүріне 

деген толерантты он және жанаша  көзқарас қалыптастырды.  Қазақстандағы татулық пен келі-

сім ең алдымен қазақ ұлтының көреген де кеменгер, ұлылығы мен бауырмал  қасиетінін 
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арқасында танытса керек. Ғасырлай бойы   ұлы даланы мекен еткен дана да көреген  

бабаларымыз   жарқын  Болашақтың  қайнар көзін,  ауыз бірлік пен сыйластықта екенің болжай 

білген.  Бірлік пен татулық тек қана  тәлім мен  тәрбиенің өзгеге адамға деген жеке бастың 

құрметінен басталады.  Қазіргі танда  көпұлтты Қазақстан мемілекеті қазақ жерінде өмір сүріп 

жатқан өзге ұлттар мен ұлыстар бір біріне деген аса үлкен құрметтің үлгісін көрсетіп келеді 

десек артық емес болар еді. Ертедең  қан жылап қансыраған  аса  қасиетті қастерлі тарихымызға 

үңілсек, қабағына қар қатып, толарсақтаң қан кешіп, мұз жастанған,  қара көз қазақтың көрген 

қыйындығы мен қасіреті аз емес еді. Қазақ ұлтының  мандайына аз соққы боп тимеп еді. Көк 

аспанды торлаған, қара бұлтты қақ жарып, күндей күркіреп, төңіректі тітірткен, ер түріктің ұлы 

Күлтегіннің ізін жалғап,  жарты әлеммнің қожасы болған, түрік  тайпаларын біріктіріп,  ұлы 

даладағы, ұлы қағанаттың шаңырағын көтерген, ұлы  Шынғыс ханның ұрпағы, түріктің 

тамырынан, дешті қыпшақтың қанынан тараған  қазақ елінің ханы,  қой үстіне бозторғай 

жұмыртқалатып, қазақ еліне бейбіт өмір сүргізген,  алысты жақыннан болжай білген әккі 

саясаткер Әз Тәуке еді.       

 Әз Тәукенін ұлы қан ішер Абылайдың кіндігінен тарған,  алты алаштың басын қосып 

күн сәулесіне қайқы қылышын  шағылыстырып,  өткір жүзінен ұлын құл, қызын күң етем - деп 

қара ниетпен жерімізге басып кірген қара қалмақтың қызыл қанын қара жерге тамдырып, 

білектің күшімен, қылды найзаның қан жалаған ұшымен, аттары аңызға айналған,  даңқты 

дарабоз батырлар мен ыйық тіресе отырып,   Абылайлап атқа қонып, қазақ елін жаулардаң  азат 

еткен «ӘБІЛМАНСҰР».   Алаштың АБЫЛАЙ ері қазақ  елін аман сақтап қалған күндер де 

алыстап, Ресей империясының  отаршыл саясаты, одан қалса шұрайлы жерлерді тартып алу, 

алаштың айбарлы ханы АБЫЛАЙ мен қазақтың ен соңғы қаһарман  ханы КЕНЕСАРЫ ХАН  

көтерген азаттықтың ақ туы желбіреп,  қазақ ұлт азаттық көтерілістер қазақ жерінде белен 

алды. Біраз уақыттаң сон 1917 жылы Ресей империясы құлап, онын орнына Кеңестер үкіметі 

орнады [8].  

Осы кезден бастап қазақ еліне орасан нәубет келіп,  қазақ жерінде аша тұйақ қалмасын деп,  

жаппай ұжымдастыру, Алаш орданы қудалау  және зұлмат  аштық қазақ жеріне жаппай жайлады. 

Бұл Кеңестер үкіметінің қазақ халқын құрту үшін жасаған генодцид аса ауыр қылмысы еді. Осы 

кезден бастап қазақ жеріне өзге ұлт пен ұлыстың өкілдерін қоныстаңдырды.   Оған анық көз 

жеткізе аламыз. Қиын-қыстау кезеңде-ақ  қазақ жеріне  тап болған өзге ұлт өкілдеріне қашанда   

қазақы қамқор  мейірімізді өзге ұлт өкілдеріне  аяған  емеспіз.   Қазақ елі тағдырдың жазуымен, жер 

аударылып келген түрлі ұлт пен ұлыстың өкіліне өз үйінің  төрінен әрқашанда орын беріп, бір үзім 

нанын от басы қазақ балаларының ауызынаң жырып, үш қайнаса бір сорпасы қосылмайтың өзге 

ұлт өкілдеріне  бөліскені белгілі. Сол үшін қазақ жерін мекендеген көптеген ұлт пен ұлыстың өкілі 

тіпті қазіргі өмір сүріп жатқан ұрпақтары да сол нәубет 1937 жылы ашаршылықта жер айдалып, 

қазақ жеріне  келген өзге ұлт өкілдерін аштықтан амн алып қалғаны үшін,  ұлы даланы мекен еткен 

қазақ еліне шексіз рахмет айтуы тиіс!  

Қазақ жерін мекендеген өзге ұлт пен ұлыстың   өткені және бүгінгі буыны қазақ халқына 

шексіз риза деп білемін. Қазақ жерінде 130-дан аса ұлт пен ұлыстың  өкілдері өмір сүріп жатыр. 

Сұрапыл жылдар бойы тағдыр тәлкегіне ұшыраған халықтарды құшағына сыйдыра алған 

қасиетті  қазақ жері көптеген өзге  ұлт пен ұлыстың құтты қонысына айнала білді. 

Қорытындылай келе  Қазақстан халқы Ассамблеясы: Тілдер мен ұлттық мәдениет,  салт 

дәстүрлерді қайта жаңғырту және ұлттық отан сүйгіштікті қалыптастыру; ұлтаралық 

қатырастарды қадағалау негізінде ұлтаралық татулық пен келісімді нығайта отырып,  

Қазақстанда  мекен еткен ұлт пен ұлыстың   өкілдері арасындағы мәңгілікке    жалғасқан  

достығын  сақтауға және нығайтуға   атсалысуда.   
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Мақалада мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың теориялық жəне құқықтық 

негіздері, оның Қазақстандағы ерекшеліктері, сондай-ақ оның тиімділігін арттыру жолдары 

қарастырылған. 

Кілт сөздер: мемлекет, билік, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік басқару, тиімділік, 

жүйе. 

 

В статье рассматриваются теоретические и правовые основы организации 

деятельности государственной службы, его особенности в РК, а также пути повышения его 

эффективности 

Ключевые слова: государство, власть, государственная служба, государственное 

управление, эффективность, система. 

 

The article discusses the theoretical and legal basis of the organization of public service, its 

features in the Republic of Kazakhstan, as well as ways to improve its efficiency. 

 Key words: state, power, public service, public administration, efficiency, system. 

 

Нарықтық экономиканың дамуы қоғамдық өмірдің нақты секторында нарықтық 

механизмдердің тиімсіздігімен немесе жүзеге асырылмауымен де көрінеді. Айта кететін болсақ 

– әлеуметтік сала (білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, әлеуметтік қамсыздандыру) және де 

ғылым, қорғаныс, басқару секілді нарықтық емес (коммерциялық емес) деп аталады. Егерде 

нарықтың экономикалық модельдерді материалдық өндірісте тиімді жұмыс жасайтын болса, 

онда ол табиғи түрінде салааралық дәрежеде қажетсіз болып қалады. Өз кезегінде олар 

мемлекеттің белгілі бір аймағында қатысып экономикалық реттеу жүргізе отырып, әлеуметтік 

жағдайда маңыздылығын артырады да мемлекеттік функцияларды жүзеге асырудағы ара 

қатынасты жояды. Ерекше айта кететін жайт, әлеуметтік жағдайда реттеу экономикалық 

саясатты өзгертуге деген мүмкіншілігін жоғарылату проблемаларын шешуге нақтыланған [1]. 
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Айта кету керек қазіргі таңда қоғамдық өмірдің барлық саласында жүйелі түрде жүзеге 

асырылады, яғни қазіргі Қазақстанда жасалып жатқан тиімді мемлекеттік басқару аппаратын 

құру нарықтық экономикасы дамыған бірде-бір мемлекет жоқ.  

Қазіргі заманғы заң әдебиеттерінде мемлекеттік аппараттың түсінігін анықтаудың түрлі 

тәсілдері кездеседі. Олардың ішіндегі біріншісі жалпы саяси бағыттылығымен сипатталады: 

 мемлекеттік аппарат – бұл мемлекетті сипаттаушы мемлекеттің барлық 

территориясы мен халқына билігін таратушы, басқару және мәжбүрлеудің арнайы аппараты; 

 мемлекет – саяси ұйымдасқан қоғам; 

 билік – үшінші тұлғаның мінез-құлқын басқару қабілеті мен мүмкіндігі, олардың 

мінез-құлқына ықпал ету, өзінің еркін, оның ішінде мәжбүрлеу жолымен міндеттеу; 

 материалдық және материалдық емес байлықты өндіруге қатыспайтын 

шенеуніктерден тұратын мемлекеттік аппарат көпшілік билікті жүзеге асырады. Сонымен, 

мемлекеттік билікті тұлғалардың өкілетті тобы – билеуші элита жүзеге асырады, олар басқаруда 

жалпы әлеуметтік қызметті, сондай-ақ жеке, топтың мүдделерін жүзеге асырады. 

Екіншісі – барынша қолданбалы сипатты білдіреді: экономиканы басқару бойынша 

мемлекет аппараты, мемле-кеттің қызметін жүзеге асыру – бұл экономиканы басқару процесіне 

ықпал етудің түрлі деңгейі бар, мемлекеттік экономикалық қызметтің негізгі бағыттарын 

жүзеге асырушы экономиканы басқаруды ұйымдастыру мен нормативтік реттеуді жүзеге 

асырушы оның жүйелерінің қызметтік белгілері бойынша қатал иерархиялық 

бағыныштылықпен мемлекеттік органдардың тармақталған жүйесі – мемлекеттік қызметті 

жүзеге асырады. 

Мемлекеттік басқару түсінігін ашудағы менеджмент теориясының оның құрамдас екі 

«мемлекеттік» және «басқаруды» түсіндіруде ерекше маңызы бар. Оның мәнісі, әрбір осы 

түсініктің қосындысында түрлі мағыналар мен түсінік берулер келтірілген, тіпті мамандардың 

өзіне не туралы сөз болып отырғандығын түсіну қиынға соғады. Әсіресе «басқару» түсінігіне 

көптеген түсініктемелер берілген, соның нәтижесінде басқару түсінігі өте көп түрлі 

құбылыстар, қатынастар мен процестерді қамтиды [2]. 

Табиғаттың, қоғамның, адамның өзінің құрамдас бөлігі немесе элементтердің белгілі бір 

санының өзара әрекетін ретке келтіруді сипаттайтын басқаруды негізгі түсінік ретінде тану 

пайда болды. Басқаруды кеңінен кибернетика қарастырады (Н.Винер), ол өзара байланыстар 

мен өзара әрекеттердің ең жалпы қасиетін механикалық, биологиялық және әлеуметтік 

жүйелерден бөліп алып қарайды. Сондықтан да осыған сәйкес басқарудың математикалық және 

ақпараттық теориясы жасалынды (К.Шеннон, У.Росс Эшби). Дәл осындай «жалпы» тәсілдерден 

басқарудың көптеген аспектілері жүйелердің жалпы теориясымен (Людвиг фон Бернталанфи), 

синергетикамен (Г.Хакен), «басқарудың организмикалық теориясы» (А.Н.Колмогоров) және 

басқа да салалармен сипатталады. 

Мұндай тәсіл басқарудың мағынасы мен мәнін анықтауда көп нәрсеге көз жеткізді. Ол 

сондай-ақ практикада да қолданыста болды: басқаруды механизмдер мен өндірістік 

технологиялар, физикалық және химиялық процестерді жетілдіруге, биотехнологияның пайда 

болуына, оның организмдердің дамуы мен олардың популяциясындағы рөлі мен генетикалық 

«кодының» мәнін талдауда алға жылжуына ықпал етеді. Бірақ та басқару (латын тілінде regere; 

ағылшын тілінде control, management; француз тілінде administration; неміс тілінде Regierung) 

осы түсініктің тікелей мағынасында қандай да бір өзара байланыстар, қатынастар, құбылыстар 

мен процестерде адамның әрекеті мен жігері, мақсаты мен еркі, мүдделері мен білімі, саналы 

бастауы қатысқан кезден басталады. 

Осыдан келіп, басқару мақсатты көздеуші (саналы, алдын ала ниет ету), адамдардың 

өзінің қоғамдық, ұжымдық және топтық өмірі мен қызметіне ұйымдастырушы және реттеуші 

ықпал етуін білдіреді, ол тікелей (өзін-өзі басқару формасында) және арнайы құрылған 

құрылымдар (мемлекет, қоғамдық бірлестіктер, партиялар, фирмалар, кооперативтер, 

кәсіпорындар, ассоциациялар, одақтар және т.б.) арқылы жүзеге асырылады [3]. 

Әдетте басқару кең социологиялық мағынада билікпен байланысты болады, биліктен 

келіп шығады, билікке арқа сүйейді, билікті өзінің ықпал етуіне тартады. Яғни, билікте саяси 
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аспектілер айқын көзге түсіп тұр, ол құндылықтарды бөлу мен қоғамдық процестерді ретке 

келтірудегі басқарудың мүмкіндіктерін сипаттайды. Басқару құқықпен тығыз байланыста өзара 

әрекетте болады, көп жағдайда құқықтық формаға ие болады, құқықтың күшін пайдаланады, 

белгіленген құқықтық процедураларда жүзеге асырылады.  

Басқарудың құқықтық аспектілері басқару практикасы үшін негіз болып табылады, 

өйткені оларды білмеу басқарушылық шешімдер мен әрекеттерді жоққа шығарады. 

Мемлекеттік басқаруда оның басқарушылық ықпалы мемлекеттік билікке сүйенеді, онымен 

нығаяды және қамтамасыз етіледі. Бұл жай тілек білдіру, ниет ету, үдеу, жақсы ойлар мен 

сезімдер емес, ол күштеп қысым көрсету болып табылады, ол басқаруда алға қойған мақсаттар, 

ондағы ұйымдастырушылық импульстер мен ол белгілеген реттеуші нормалар сөзсіз жүзеге 

асырылып, орындалуы тиіс. Осыдан келіп, тарихи маңызы бар барлық мәселелер, қандай 

мемлекет, нені және қалай жасайды, қандай мақсаттар қояды және қандай жолмен оларды 

өмірде жүзеге асырады және басқа да көптеген басқа да адамзаттың өзінің өркениетінің барлық 

кезеңінде бетпе-бет келетін мәселелері келіп шығады [4].  

Мемлекеттік басқарудың өзіне тән қасиетіне оның бүкіл қоғамға таралуы, тіпті оның 

шегінен тыс, адамдардың басқа қоғамына мемлекет жүргізген халықаралық саясат шеңберінде 

таралуы жатады. Көбінесе бұл тезис басқарушылық құбылыстарын түсінуде былықтарға тап 

келтіреді, немесе мемлекет адамдардың барлық әрекеттері мен қылықтарына араласады, 

олардың барлық өзара қатынастарын басқарады деген түсінік тудырады. Тек тоталитарлық 

мемлекет қана дәл осындайларға жол беруге әрекет етеді, бірақ та оны жүзеге асыруға қоғамға 

тоталды бақылау орнату мүмкін еместігінен, ол оның қабілетсіздігін көрсетеді. Ал, мемлекет 

пен қоғамның қалыпты нұсқасы адамдардың өмірі мен қызметі бостандықтың, дербестігі мен 

өзін-өзі басқарудың кең ауқымын білдіреді. Бірақ та осы бостандықтың, дербестігі мен өзін-өзі 

басқарудың шекарасы, «жағалауы» бірқатар қоғамдық институттар мен мемлекетпен 

анықталады. Тек мемлекет қана заңдар арқылы қоғам өмірінің барлық салаларында адамдардың 

мінез-құлқының негізгі, жалпы, типтік ережелерін белгілейді және олардың сақталуын өзінің 

билік ету күшімен қамтамасыз етеді. 

Дәл осы жалпы мемлекеттік міндеттер мен артықшылықтар арнасына мотивациялық 

шаралармен тұлғалық кәсіби потенциалын жүзеге асыруға бағдар алу шағын, бастамашыл және 

тиімді әрекет етуші мемлекеттік басқару аппаратын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Басқарудың тиімді мемлекеттік аппаратын түсіндіруде мына төмендегідей бағыттармен 

келісуге болады: 

 мемлекеттік билік органдарының адекватты жүйесін құрудың маңыздылығы – бұл 

тиімді әрекет етуші мемлекеттік басқару аппаратын қалыптастыру, бұл кезде бірінші кезекті 

қарсылық көрсетуді басып тастауға қабілетті жүйе емес, азаматтарға қолдау көрсетуді 

біріктіруге қабілетті жүйе тиімді деп есептелінеді; 

 биліктің тіктігін қалыптастыру мен нығайту – бұл басқарудың тиімді мемлекеттік 

аппаратын құру. Дәл осы міндетті сәтті шешуде Наполеон Бонапарт Францияның ұлттық 

күштерін бүкіл Европаны жаулап алу үшін және елдің экономикасын нығайту үшін жұмылдыра 

білді. Оның шешімінің сәттілігінен сол кезеңінің ұзақтығы, келесі кезеңнің сипаты байланысты 

болады.  

Мемлекеттік биліктің тиімділігінің мәселелерін К.Кубаев қарастыра келіп, былай деп 

жазады, мемлекеттік басқару жүйесінде билік бағынудың иерархиялық құрылымы мен 

мансаптық өсу жүйесін білдіреді. Алайда терең талдау жасау мемлекеттік агенттердің өзінің 

мотивациясымен олардың мінез-құлқының өзара әрекетінің күрделі механизмін ашады. Бұл 

жерде мемлекет – бұл жалпыұлттық нормаға сәйкес, жеке мүдделерді алуға жол берместен, 

ұжымдық байлықты жасайды. Және де бүгінгі таңда мәселе мемлекетті ұйымдастыруда емес, 

мемлекеттік биліктің тиімділігінде, яғни қоғамның қаншалықты осы билікті оған қажет 

ұжымдық байлықтың өндірісі үшін ұтымды жүзеге асыра алады және де қаншалықты қоғамның 

өзі мемлекеттік қызметіне бақылау жасауды тиімді жүзеге асыра алатындығында [5].  

«Қызметтің тиімділігі» түсінігінің мазмұны басқарушылықты өнімді, өндіруші, нәтижелі 

ретінде қоса отырып, кез келген қызметті белгілеуден тұрады. Экономикалық ғылымда 
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экономикалық тиімділік категориясы және оны бағалаудың сәйкес келуші критерийлері мұқият 

жасалынды. Қазіргі заманғы менеджментте нарықтық бәсекелестік жағдайындағы ұйымды 

(фирманы) басқаруға қатысты дәл осылай жасалынды. Олар біз қарастырып отырған 

мемлекеттік басқарудың тиімділігінің түсінігін анықтау кезінде пайдалануы мүмкін. Алайда 

экономикалық немесе басқарушылық тиімділік түсінігінің белгілерін толық экстраполяциялау, 

яғни ауыстыру мүмкін емес.  

«Мемлекеттік басқару тиімділігі» түсінігінің спецификалық мазмұнын саяси жүйенің 

қызметін сипаттаушы «кіру-шығу» арақатынасының моделі арқылы анықтауға болады. Жүйенің 

«кіруінде»: қоғамның талаптары (басқарылатын объектінің) соған сай шешім қабылдауға және 

мемлекеттің мүмкін болатын шешімдерді жүзеге асыру үшін субъектіні басқарушыға қолдау 

көрсетуге – қоғамға сенім көрсету (легитимділік) мен ресурстарға негіз болады. «Шығуда»: 

объектінің жүзеге асырылған шешімдер мен субъектіні (жүйені) басқарушының мақсаттарына қол 

жеткізуінің салдары ретінде нақты өзгеруі негіз болады. «Кіру – шығу» жүйелік моделдің ішінде 

шағын жүйелер қалыптасады және әрекет етеді, ол жүйелікті мемлекеттің жекелеген органдарының 

ішкі басқарушылық қызметінің басқа органдарға қатысы бойынша тиімділігіне, сондай-ақ сыртқы – 

қоғамның немесе оның бөліктеріне қатысы бойынша да тиімділігін талдауда қолдануда жарыса 

жүргізіледі. Мұндай контекстте мынадай түсініктер пайдаланылады: «жекелеген тиімділік» және 

«толық тиімділік». Біріншісі ортақ мақсатты құраушы жекелеген мәселелердің нәтижелі шешімінің 

көрсекіштерімен сипатталады; екіншісі – басқарушы субъектінің ең соңғы, жалпы нәтижелі 

мақсатын құраушы мәселелердің бүкіл кешенінің сәтті шешімінің көрсеткіштерімен сипатталады. 

Мемлекеттік басқару жүйесі үшін қарастырылып отырған түсінік «толық тиімділік» ретінде 

түсіндіріледі. 

«Мемлекеттік басқарудың тиімділігі» түсінігін анықтай келе, негізгі мәселені – тиімділік 

критерийлері туралы негізгі мәселені анықтауға өту қажет. Мәселенің мәні осында. Мемлекеттік 

басқару «тиімділігінің критерийі» түсінігі басқару жүйесінің тиімділігі, сондай-ақ соның негізінде 

жекелеген басқарушылық шешімдердің тиімділігі бағаланатын белгілердің жиынтығын немесе 

белгілерін білдіреді. Бұл түсініктің өзекті элементіне «баға» термині жатады. Оның спецификалық 

мағынасы адамдардың басқарушы субъектінің әрекеті мен шешімдерінің нәтижелері мен салдарын 

бағалау процедурасының біржақтылығының алдын алады [6].  

Мемлекеттік басқару тиімділігін бағалау биліктің мемлекеттік органдары үшін де, қоғам 

үшін де қажет. Қоғамға ол мемлекеттік институттардың қызметінің сапасын бақылауға мүмкіндік 

береді. Ал басшылар мен мемлекеттік қызметшілерге өзін-өзі бақылау үшін, басқарушылық 

процесті жетілдіру үшін қажет. Тиімділікті бағалау мәселесі – бұл басқарушылық қызметті және 

қабылданған шешімді талдау мәселесі. 

«Тиімділік критерийі» түсінігінің өзегі ретінде бағалау – «құндылық» түсінігінен 

туындайтын термин. Соңғысы қандай болмасын құбылыстың (табиғи, әлеуметтік) қоғамдық 

мағынасын көрсетеді. Бағалау объектісі ретінде басқарушы-лық қызметтің алуан түрлі нәтижелері: 

өмірлік қаражаттар, қоғамдық қатынастар түрлері, процестер, қызметтің нақты актілері көрінеді. 

Олар «заттық құндылықтар» деп аталады. Объектілер олардың идеалдары, принциптері, 

мақсаттары, тұжырымдамалары, нормаларына сәйкес қоғамдық мағынасын анықтайды, яғни 

бағалайды. Оларды «заттық құндылықтардан» (бағалау объектілерінен) айыра білу керек.  

Әрбір саяси жүйеге өзінің жүйесі мен құндылықтар иерархиясы тән болып келеді. 

Құндылықтар жүйесі адамдардың сол қауымдастығының ұжымдық тарихи шығармашылығының 

жемісі болып табылады, ол саяси қауымдастықтың ортамен өзара әрекеті, сондай-ақ олардың 

мүшелері арасындағы әлеуметтік өзара қатынастарының нәтижесін білдіреді. Нақты саяси 

мемлекеттің (одақтың) құндылықтар жүйесі әлеуметтік дүниеде (мысалы, моралдық, эстетикалық, 

ғылыми және саяси) олардың барлық алуан түрлілігін қамти алмайды. Ол мемлекеттік құрылыстың 

конституциялық негізінде белгіленген құндылықтардың саяси одағының өмір сүруі мен жұмыс 

істеуі үшін маңызы бар идеологиядан, саяси принциптерден және мемлекеттің мақсаттарынан 

құралды, саяси стратегияда, сондай-ақ басқарушы субъектінің принциптерінде, тұжырымдамала-

рында, қызметінің мақсаттарында іске асады [7]. 
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Қазіргі заманғы Қазақстан мемлекетінің базалық құндылықтары – бұл саяси демократия, 

мемлекеттің егемендігі, өндірістің құралдарына меншіктің алуан түрлілігі мен плюрализмге 

негізделген оның тұтастығы мен қауіпсіздігі, құқықтық заңы, саяси және әлеуметтік құқықтары мен 

адамның бостандығы, еркін еңбек етуі болып табылады. Миллиондаған қазақстандықтардың 

көптеген басқа, дәстүрлі құндылықтарды мойындайтындығы белгілі. Мысалы, әлеуметтік 

әділеттілік, ұжымшылдық, діни құндылықтар. Бұлардың барлығы мемлекеттің қызметінің басты 

бағыттарының тиімділігін анықтау критерийлерінің негізіне қаланған, өйткені олар әлеуметтік 

және мемлекеттік басқару тәжірибесі жинақтаған нормативтік талаптарға объективті негізделген, 

және басқарушылық субъект қабылдаған шешімнің негізіне қаланған. Принциптер басқарудың 

объективтік заңдарының талаптарын білдіреді; олардың әрекеті басқару жүйесінің қызметін жүзеге 

асырумен байланысты және басқарылып отырған бұқараның бастамасын ынталандырады [8].  

Мемлекеттік басқару тиімділігінің критерийі қоғамдық-мемлекеттік құрылыстың 

идеологиясынан көрінетін субъективтік құндылықтар жүйесінің базасында қалыптасады. Мемлекет 

пен экономика арасындағы қатынастардың дамуының қазіргі заманғы кезеңінде экономиканы 

мемлекеттік басқару аппаратының қызметінің тиімділігін арттыруға алып келуге қабілетті 

принциптер шарттарына мыналар жатады: 

- қызметтің тиімділігін бағалау үшін пайдаланатын белгілердің бірлігі (экономиканы 

мемлекеттік басқару аппаратының қызметінің принциптері мен мақсаттарының нақты 

айқындалуы); 

- мемлекеттің айқын ұйымдасқан әкімшілік-террито-риалдық құрылымы (өзара тиімді 

экономикалық, басқарушы-лық және аймақтық ерекшелікті есепке алу негізінде құрылған); 

- экономиканы мемлекеттік басқару аппаратының құрылымына қызметтің мазмұнының 

сәйкес келуі. 

Шағын, тиімді жұмыс істейтін мемлекеттік аппаратты құру оны жүйелендірудің – 

«мемлекеттің қызметін нақтылау – оның органдары мен бөлімшелерінің құрамы арасында қызмет 

пен жауапкершіліктерді бөлісу – қызметті ұйымдас-тыруды жетілдіру – оның құқықтық негізін 

жаңаландыру – кадрларды жаңарту мен бекіту, еңбекті ынталандыруды жақсарту – өзінің көлемі, 

құрылымы мен механизмдері бойынша сол жүйеге адекватты - қаржыландыру бірқатар кезеңдерін 

жүзеге асыруды талап етеді». 

Жүргізілген жұмыстар мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесінің орнықты құрылымы мен 

аппараттың штаттық санын қалыптастыру бойынша елдің Президентінің ұстанымдарын негізге ала 

отырып құрылуы тиіс. 
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Күнелікті сырт киім адамдарды əр түрлі табиғи факторлардан  қорғайды. Біздін 

мемлекетіміз  тəрізі қоңыржай ауа райына жылы сырт киімдер киген дұрыс. Мəселен: 

пальто, тон, көртке , плащь жəне т.б.  Сырт киім ассортименті алуан түрлі, ол киім сатып 

алушылардың талап-талғамдарының үздіксіз өсуі, халықтың хал-ахуалының жəне мəдени 

деңгейінің көтерілуі əсерінен үнемі жаңарып отырады. Сырт киім бұйымдары пайдаланылу 

тəсіліне қарай жоғарғы жəне белден төменгі киімдер болып бөлінеді. Сəніне қарай 

бұйымдардың кескіні, кейпі əртүрлі болып, негізгі бөлшектері мен сəндік элементтері 

ерекшеленіп келе береді. Кескініне қарай бұйымдар тік пішінді, жартылай қынамалы, қынама 

жəне кең етекті болып бөлінеді. Бұйымдар қатқыл немесе жұмсақ түрде боп келуі мүмкін. 

Кілт сөздер: ассортимет, пальто, тон, бұйым, көртке, талғам, қынама жəне кең 

етекті 

 

Повседневный  верхняя одежда защищает людей от различных природных факторов. 

Как и наше государство, в холодную погоду лучше одеть теплую верхнюю одежду. К примеру: 

пальто, шуба, куртка , плащи и т. д. Ассортимент верхней одежды разнообразен, который 

постоянно обновляется благодаря непрерывному росту требований покупателей одежды, 

повышению благосостояния и культурного уровня населения. Изделия верхней одежды 

подразделяются на верхнюю и нижнюю одежду в зависимости от способа эксплуатации. В 

соответствии с модой изображения изделий различны и отличаются основными деталями и 

декоративными элементами. В зависимости от профиля изделия подразделяются на прямую 

форму. Изделия могут быть жесткими или мягкими. 

Ключевые слова: ассортимент, пальто, шуба, изделия, крутка, элегантность, 

широкопластичный 

 

Casual outerwear protects people from various natural factors. Like our state, in cold weather it is 

better to wear warm outerwear. For example: coat, fur coat, jacket , raincoat, etc.the range of outerwear is 

diverse, which is constantly updated due to the continuous growth of the requirements of clothing buyers, 

improving the welfare and cultural level of the population. Outerwear products are divided into upper and 

lower clothing depending on the method of operation. In accordance with the fashion of the product 

images are different and differ in basic details and decorative elements. Depending on the profile of the 

product are divided into a straight shape. Products can be hard or soft. 

Key words: assortment, coat, fur coat, products, twist, elegance, widely plastic 

 

Киім күнделікті практика негізінде адамдарды киіндіру өнерінде атақты үлгішілерден 

қатардағы тігіншілерге дейінгілердің қай қайсысы да суреткер болу керектігіне көз жеткізеді. 

Тіпті конструкциялау, технология тәрізді қажетті арнаулы білімді жетік меңгергенмен де, 

көркемдік қажеттілікті түсінбей табысқа жету мүмкін емес. 

Қоғамның дамуы, мемлекеттердің құрылуы, тарихи формациялардың ауысуына 

байланысты киімнің дайындалуы және үлгілерінің өзгеруі күрделене түскен. Уақыт өткен 

сайын адамдар өмірдегі жетістіктерге, тұрмыс тіршілігіне, шен – шекпендерге сай қоғамдағы 

алатын орнын киімдеріне қарап бірден тануға болатын дәрежеге жетті. 
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Киімді маусымдық кездерде киілуіне қарай қыстық, көктем-күздік, жаздық деп бөледі. 

Киімге қойылатын талаптар алуан түрлі болып келеді. Оларды гигиеналық, әсемдік, 

пайдалану, техникалық, үнемділік талаптары деп бөледі. 

Гигиеналық талаптар киімнің жылуды сақтауын, киімнің ішкі қабаттарында ауа 

алмасуын қамтамасыз етеді, шыққан тердің сорығуына себепші сыртқы дымқылдан сақтайды. 

Пайдалану талаптары киюге ыңғайлы және пайдалануға төзімді болуды қамтамасыз 

етеді. Киюге ыңғайлылық — адамның еркін қозғалып, тыныстауына, киімнің оңай киіліп, 

шешілуіне, ал пайдалануға төзімділігі — тастағанға немесе әбден тозғанға дейін киюге төтеп 

беретіндікке байланысты болады. 

Пальто - Әйелдер мен ерлердің киімінде маусым аралық деп аталатын су өтпейтін 

маталардан астар салынып тігілетін жылы пальто, қысқа пальто, кеудеше, сулық пальто т. Б. 

Кең тарауда. Оларды плащтық матадан немесе «болонья» типтес маталарлан тігеді. Жылы 

пальтолардың астарының астына синтетикалық мақта немесе ватин салып, түгелдей немесе әр 

жерінен сырыл тастайды. Мұндай пальтоларды бір бағытқа бағытталған тік немесе көлденең ірі 

шалу тігістермен безендірген сәнді болады. Әдетте мұндай пальтолар спорттық үлгіде тігіледі. 

Плащтық матадан тігілген пальто 

Кең етіп, жасанды мехпен астарлан тігіледі. «Трапеция» силуэтті. Жеңі - реглан. Жарма 

қалта. Ұзынша орамалы жаға. Жеңіне мех салынады. Түймелігі - қондырылған ілгешектер. 

Жұмсалатын мата мөлшері: 164-92-100 размеріне мата ені 150 ем болған күнде 3 м 15 ем. Жұм 

матадан тігілген пальто (2-сурет). Жеңі жейде сияқты пішіледі. Артқы бойында қарама-қарсы 

қатпар. Түймелігі көрінбейді. Қарама-қарсы таспа баумен өңделғен. Жұмсалатын мата мөлшері: 

168-96-104 размеріне мата ені 140 ем болған күнде 3 м 50 ем жүмсалады. 

Кеудеше (куртка). Кеудешені жүн, «болонь» лаке тектес плащтық және басқа маталардан 

тігеді. «Болонь» тектес матадан кең етіп тігілген кеудеше. Жеңі құлапарасымен қоса пішілген. 

Құлапараның қайырма жағы мен түймелік қақпағына осы матаның өңін теріс қаратыл салған. 

Жеңнің ұшы мен етегі бірнеше қатар резеңке мен бүрмеленген. Жиегі қайырмалы үлкен 

жапсырма қалта салынған. Кеудешенің барлық детальдарына өрнекті тігіс түскен. Керекті 

матаның мөлшері: 158-96-104 размерлі кеудешеге ені 100 ем матадан 3 м жұмеалады. 

Плащтық матадан тігілген кеудеше Қынамасыз. Жеңі оюлы иінішпен бірге тұтас 

пішілген. Тік жаға. Артқы бойының иініштен төменгі жеріне қарама-қарсы қатпар түседі. Аузы 

арт жағынан шығарылған үлкен жапсырма қалтасы бар. Кеуде тұсына барқыттан су жүгірткен. 

Керекті матаның мөлшері: 164-88-96 размерлі кеудешеге ені 70 ем матадан 4 м 55 ем кетеді. 

Плащтық шақпақ матадан тігілген кеудеше. Иық сызығы сәл-пәл төмен түскен. Жеңі 

тігіліп қондырылады. Артқы және алдыңғы бойларына иініш салынған. Түймелік сыдырмалы, 

қалтасының қақпағы қиғаш салынған. Артқы бойда қарама-қарсы қайырма қатпар бар. 

Кеудешенің етегі мен жең ұшы резинкамен бүріліп, басқа маталан су жүгірткен. 

Керекті матаның мөлшері: 164-92-96 размерлі ке уд еш еге ені 146 ем матадан 1 м 60 ем, 

су жүгірту үшін 80 ем (матаның ені 150 ем) жұмсалады. «Болонь» тектес матадан тігілген 

кеудеше. Иініші синтетикалық мақта салынып сырылған. Жағасы тік, тұтас пішілген. 

Кеудешенің етегі мен жең ұщы резинкамен бүрілген. Қиғаш түскен қалтасының аузына сырма 

салынған. 

Керекті матаның. Мөлшері: 158-96-104 размерлі кеудешеге ені 140 ем болған күнде 2 м 

18 ем мата жұмсалады. 

Шақпақ жүн матадан тігілген шалбар мен кеудеше. Тік силуэтті. Жеңі жейденікіндей 

болып пішіліп, манжетпен аяқтал ады. Тік жаға. Түймелік қақпағы матаның қиғашынан пішіліп, 

сырылған. Кеудешенің етегіне резинка өткізілген. Керекті матаның мөлшері: 176-100-82 

размерлі кеудешеге ені 140 ем болған күнде 2 м мата жұмсалады. 

Аралас мат адай тігілген күлапаралы кеудеше (ерлерге арналған). Жеңі тігіліп қосылады. 

Алдыңғы бойдың жоғарғы жағында сыдырма салынған «тікжарма» қалт ал ар. Шалғайында 

қақпақты тағы екі жапсырма қалтасы бар. Белі сырма бел- беумен буылады. Детальдарға 

шетінен 0,7 ем қашықтықта өрнекті тігіс түскен. Керекті матаның мөлшері: 176-100-82 размерлі 

кеудешеге ені 140 ем болған күнде 2 м мата ж үме алады. 
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Күләпаралы қалың кеудеше 

(Куртка с капюшоном) 46-48 размер, 32/2, 8 қабатталған жіптің салмағы 900 г: күңгірт-

жасыл түсті жіп 450 г, көгілдір және қызғылт түсті жіптер 225 трамвай. Күңгірт жасыл жінтің 2 

қабаты мен көгілдір және қызғылт жіптен 1 қабаттан қосылып ширатылған. Шалу өлшемі: 1 cм 

= 2,6 шалу, 1 cм = 3,8 қатар. Негізгі тоқыма - шұлықша. Өңірлердің және артқы қолтық 

ойындысын артқы бойдағы сияқпен қысқа шалу жасап бекітеді. Жең ұшын-тандырып 

шығарады, бірақ кеуде сызыдағы желбіршектер үшін 20 шалу теріп алып, ғынан кейін 16 қатар 

тоқыған соң мойын жоғарыда көрсетілгендей тоқиды. Сыртқы ойындысын шығара бастайды, 

яғни алды сызықтық ұзындығы шамамен 100 см болайық әр бөлігін жеке тоқу керек. Екінші 

бөліктің шалулары кірлемее үшін қосымша жіппен 1 қатар тоқиды. Мойын ойынды-сының 

шетінен 9 рет 6 қатар аттатып 1 ша-лудан қысқартады. Соңғы 25 қатарлы мойын ойындысы 

жағынан өзгеріссіз, тұзу бөлік шығарыл тоқиды. Мойын ойындысын аяқтауға 20 қатар 

қалғанда, артқы бой-дағыдай иықтың қиғаш сызығын шығарады да тоқыманы қосымша жіппен 

аяқтайды. Алдының екінші бөлігін тоқуды жалғастырмас бұрын тоқыманы машинадан 

шығармай қосымша жіпті сөгіл тастау керек. 

Мех - үй жануарлары мен аңдардың илектен терісі. Шикізат ретінде аңдардан -түлкінің, 

тиіннің, ақ түлкінің, бұлғынның, сусардың, ақ тышқанның, кәмшаттың және басқалардың, үй 

жануарларынан - қойдың, ешкінің, үй қояндарының және басқалардың, теңіз аңдарынан - 

итбалықтың, теңіз тышқанының терілері қолданылады. 

Мехтан жасалған бұйымдардың күтімі 

Мехтан жасалған бұйымдарды дұрыс күткенде ғана оның әсем түрі сақталып, көпке 

дейін тозбайды. Мехтан жасалған киімді немесе бас киімді шеткей соң, қар ұшқындарын немесе 

жаңбыр тамшыларын кетіру, ұйпаланған түтін жазу үшін сілкіп жібереді. Пальтоны және басқа 

сырт киімді де ұйпаланып қалмай, біртегіс кебуі, сондай-ақ созылып, формасын жоғалтпауы 

үшін киім ілгішке іліп қою керек. Бір пальтолық үстіне екінші пальтоны ілуге болмайды, 

сондай-ақ мех құлақшындарды ылғал күйінде бірінің үстіне бірін қоймайды. Егер түгі 

ұйпаланып қалса, оны жоғары жағынан бастап арнайы темір тарақпен немесе тісі сирек кәдімгі 

тарақтан тараған жөн. Тігісі сөгілген немесе аздап жыртылған жерді түгін түзетіл терінің шелі 

жағынан №60-80 мақта жіппен тігу керек. Егер түк жағынан тігу керек болса, онда түтін 

жақсылан тарап жіберіп, абайлап, ұстап шетінен тігеді. Жыртылған жері көлемді болса, шебер-

ханаға жаматқан жөн. 

Мехты сақтау 

Мехтан жасалған бұйымдарды салқын жерде сақтайды. Олар бұзылмауы үшін - 40 С 

шамаеындағы температура сақталатын арнайы жерлерге тапсыру ұсынылады. Температура тым 

жылы, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары болғанда, мех кеуіп бұзылады, терісі қатайып, өңін 

жоғалтады. Жарықтық, әсіресе күн сәулесінің әсерінен мех тез оңады: ақ немесе ақшыл терілер 

(ақ тышқан, ақ түлкі, ақ қоян) немесе ақ қылшықты терілер жарықтық әсерлен сарғайып кетеді. 

Сарғайған мехты үй жағдайында тазарту өте қиын. Жарық әсерінен сақтау үшін қараңғы жерде, 

қара қапшықта сақтау керек (пальто, жакеттерді орамай, міндетті түрде іліп қою керек). Әсіресе 

мехтан жасалған бұйымдарға күйе түсірмеу үшін мұқият болған дұрыс. Мех бұйымдарды 

тазалау. Тым қатты ластанбаған және май тамған мех бұйымдарды үй жағдайында тазалауға 

болады. Құлақшынға, жағаға, т. б. жұққан май дақтарын бензинге батырылған таза шүберектей 

сүртін тазалайды. Терінің түтін бір бағытта: тым қатты ластанбаған бұйым-дарды түктің 

бағытымен, түгі қысқа терілерді түктің бағытына қарсы сүрту керек. 

Содан соң түкті кептіріл, тісі сирек тарақтан (дұрыс темір тарақпен) тарайды. Мехқа 

тиген май, тер лағын мүсәтір спирті мен ас тұзының қоспасымен (0,5 л суға 1 шай қасық 

мүсәтір спирті мен 3 шай қасық ас тұзы) тазалаған жақсы. Қоспаға батырылған шүберекпен 

немесе щеткамен түкті ысқылап, содан соң оны кептіріл, тарайды. Ақ түсті мех бұйым-дарды 

картоп ұнымен тазалап, одан соң жақсылан сілкіп, тараған дұрыс. 

Түкті жылтырату үшін оны сірке эссенциясына сәл-сәл малынған шүберекпен сүртін 

жіберген жөн. Егер мехтан жасалған бұйымдардың терісі қатайып, созылғыштық қасиетін 

жоғалтса, сірке эссенңиясы мен ас содасының қоспасына (1 л суға 1 ас қасық эссенция және 3 
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шай қасық ас содаеы қосылады) батырыл, азырақ жұмсартуға болады. Жасанды мехты күту 

үшін арнайы препарат шығарылады (қолдану ережесі нұсқауында көрсетіледі). 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 

 

Қарабалаева А.Ғ., Есенғабылов Ш.Ж.
 

«Ш. Уәлиханов атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі, Алматы облысы, Кербұлақ ауданы 

 

Мақалада педагогикалық инновациялық тəжірибелерді пайдаланудың жолдары жəне 

тереңдетіп оқыту əдістері қарастырылады. 

Кілт сөздер: педагогика, инновация, педагогикалық тəжірибе, мұғалім, тұлға, 

дидактика. 

 

В статье рассматриваются пути использования педагогического инновационного 

опыта и методы углубленного обучения. 

Ключевые слова: педагогика, инновация, педагогический опыт, учитель, личность, 

дидактика. 

 

The article considers the ways of using pedagogical innovative experience and methods of 

advanced training. 

Key words: ducation, innovation, teaching experience, teacher personality, teaching 

 

Қазіргі заманғы мектепте нақты педагогикалық қызметте іске асыруға болатын орасан зор 

педагогикалық тәжірибе жинақталған, бірақ олардың бәрі бірдей қолданыла бермейді, өйткені 

көптеген мұғалімдер мен басшыларда ол тәжірибені зерттеу –және қолдану қажіттілігі 

қалыптаспаған, сол сияқты ол тәжірибелерді талдау мен талдаудың дағдысы мен іскерлігі жетісе 

бермейді. Мұғалімдер нақты іс – әрекетінде өзінің, сол сияқты әріптесіннің де педагогиклық 

тәжірибесіне талдау жасаудың қажеттілігіне мән бермейді. 

Педагогикалық тәжірибе көпшілік және озық болуы мүмкін. Озық педагогикалық тәжірибе 

тарихилығымен ерекшеленеді. Өйткені әрбір жаңа кезеңде мектептің материалдық, әдістемелік, 

кадрлік және басқа да мүмкіндіктерінің кеңеюімен педагогикалық қызметтің жаңа талаптары пайда 

болады. Сонымен бірге озық тәжірибе педагогика ғылымы мен практикасының қазынасын үнемі 

толықтырушы, жаңартушы қызметте атқарады. Озық пеедагогикалық тәжірибені жасау және 

таратуд мұғалімнің позициясы үлкен рөл атқарады, сондықтан нақты тәжірибенің жетекші 

ережелеріне талдау жасап, оны қолдануға кіріскенде субъективті факторлардың ықпалын ескеру 

арқылы оның нәтижесі мен педагогикалық ұжымға кірігуіне болжам жасау қажет. Педагогикалық 
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тәжірибеде объективті және даралық құндылықтар бір – бірімен астасып жатады, бірақ 

педагогикалық қызметтегі даралық ерекшеліктердің бәрі бірдей көпшіліктің игілігі бола алмайды. 

Тек жеке тұлғаның жаңа тәжірибе жасауға ықпал жасайтын бірегей және қайталанбас 

ерекшеліктері ғана назарға алынады. Озық педагогикалық тәжірибе бұқарылық негізде қалыптаса 

отырып, объективті педагогикалық заңдылықтарды игерудің деңгейін де танытады. Озық 

педагогиклық тәжірибенің бір түрі болып есептелетін жаңашылдық пен зерттеушілік 

педагогикалық тәжірибе сезімдік тәжірибелерден теориялық талдау және жинақтауға алып баратын 

басқыш сияқты. Жаңашылдық пен педагогикалық зерттеудің бірегей үлгісін көрсеткен Ресейдің 

И.П.Вольков, Т.И. Гончарова, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Кериновский, С.П Лысенкова, Р.Г. 

Хазанкин,М.П. Шетинин, П.М. Эрдинов, Е.А. Ямбург және т.б. ғалымдар мен педагогтардың 

тәжірибелі мұғалім қауымының игілігіне айналды [1]. 

Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығының екінші құрады бөлігі -психологиялық 

– педагогикалық зерттеулердің нәтижесін педагогика -лық қызметтің практикасына ендіру. 

Педагогик мен психология бойынша ғылыми зерттеудің нәтижелері уақытылы хабардар ету 

мүмкіндігі болмағандықтан мектеп қызметкерлеріне белгісіз болып қалады. 

Педагогикалық зерттеудің нәтижелерін практикаға енгізу үшін практикалық 

қызметкерлердің алынған нәтижелермен арнайы танысады, оны іске асырудың орындылығын, сол 

арқылы осы негізде ғылыми зерттеу нәтижесін практикада қолдануға деген қажеттілік 

анықталатындығы. 

В.Е. Грурман, В.В Краевский, П.И. Керташева, М.Н.Скаткин және басқа ғалымдар арнайы 

еңбектерінде атап айтылған. Мамандар тарапынан жедел әдістемелік көмек көрсету арқылы бұл 

ғылыми ұсыныстарды іске асыру әдістері мен тәсілдерін игеруге болады. Осыған байланысты жаңа 

педагогикалық идея мен технологияның насихатшысы және таратушысы кім болады деген сұрақ 

туындады. Жеке мұғалімнің, мектептің тәжірибесін, ғылыми зерттеу мен таратуды мектеп 

директорының ғылыми істері жөніндегі орынбасары немесе оқу ісінің меңгерушісінің 

жетекшілігімен жан – жақты дайындалған мұғалімдер тобы жүргізуі тиіс. Бұндай топты құрудың 

қажеттігі бірқатар жағдайларға байланысты. Біріншіден, педагогикалық жаңалықтың немесе 

түбірлі педагогикалық идияның, технологияның авторы, оның құндылығы мен перспективалығын 

аңғара бермекйді. Екіншіден, қосымшга уақыт және т.б. қажет етеді деп ол өзінің идеясын іске 

асыруға көбіне құлшына кіріспейді. Үшіншіден, жаңалық автордың баяндуында жүйелі ғылыми 

және әдістемелшік негіздеме таба алмауы мүмкін. Төртіншіден, автор инновациясын және оны іске 

асыру жолдары туралы баяндағанда өзінің немесе әріптестерінің жеке тұлғалық ерекшеліктеріне 

байланысты мұғалім – әріптесері тарапынан “кері тебу” реакциясына тап болуы мүмкін. 

Бесіншіден, аталған оптың функциясы идеяны іске асырумен шектелмейді, сонымен ьбірген олны 

талдау және түзетумен де айналысады. 

Алтыншыдан, бұндай топ педагогикалық мониторинг қызметін атқарады – отандық және 

шетелдік баспасөз материалдары және жоғары оқу орынының тәжірибесі бойынша жаңа идеялар, 

технологиялармен копцепцияларды жүйелі түрде талдап іріктеп отырады [5]. 

«Инновация» деген сөз − латынның «novus» жаңалық және «іn» енгізу деген сөзінен 

шыққан, ал оның қазақша аудармасы «жаңару, жаңалық, өзгерту» деген мағынаны білдіреді.  

Т.И.Шамова, П.И.Третьяковалардың еңбегінде «Инновация дегеніміз − жаңа мазмұнды 

ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз − тек қана жаңалық енгізу, ұйымдастыру, яғни 

инновация үрдісі мазмұнды дамытуды, жаңа мазмұнды, оны енгізудің әдіс-тәсілі мен 

технологиясын қамтитын құбылысты түсінеміз» делінген. 

Ал А.И.Кочетов «инновация» ұғымына төмендегідей анықтама береді: «көрсетілген 

деңгейге апаруды қамтамасыз ететін теориялық, технологиялық және педагогикалық іс-әрекеттің 

біртұтас бағдарламасы». Алайда Р. Масырова мен Линчевская мұндай анықтамамен 

келісепейтіндігін білдіреді. Олардың тұжырымдамасында, «Егер баратын деңгей алдын ала 

көрсетілген болса, ол қандай инновация» делінген. В.Кваша мен Латинаның пікірлері бойынша 

«инновация» − бұл жаңа үлгілердің бағытындағы нақты әрекеті, мөлшердің шегінен шығатын 

кәсіптік іс-әрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі болып табылады.  
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Демек «инновация» термині анықтауда барлық авторлардың пікірлерін салыстырсақ, аса 

алшақтаған жоқ десе болғандай. Олардың ойынша, «инновация» − педагогикалық категорияға 

жатады және ол мектептегі құбылысқа тың жаңалық: жаңа бағдарламаны, оқу жоспарын, әдіс-

тәсілдерді оқу және тәрбие жұмыстарына енгізу болып табылады [3].  

Қорыта келгенде, белгілі дидакт ғалымдарымыздың ұсынған анықтамаларын зерделей 

келе, педагогикалық әрекетті әлеуметтік тәжірибе мен мәдениетті ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін 

әрекеттің дербес түрі деп, ал педагогикалық технологияны – педагогикалық мақсаттарға жетуге 

кепілдік беретін, алдын-ала жобаланған, оқу-тәрбие үрдісі бірізді жүзеге асатын жүйе деп 

түсінгеніміз жөн.  

Бүкіл оқыту барысында оның әртүрлі жақтарын қамтамасыз ететіндей бір мезетте 

бірнеше әдіс қолдану керектігіне мұғалім назар аударуы қажет. Оқытудың әдіс-тәсілдерінің бір 

ерекшелігі – оның білімді меңгертуде, жеке тұлғаның танымдық қабілеттерін және танымдық 

процестерін: яғни, жадының алуан түрлерін (есту, көру, қимыл ж.т.б) ойлауды, ынтаны, 

қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу және танымдық жағдайлар арқылы танытуға, сондай-

ақ жеке тұлғаның қауіпсіздігін, өзін-өзі бекіту, қарым-қатынас жасау, ойын, танымдық және 

шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға: белсенді сөздік қорын (ауызша және 

жазбаша тілде) дамытуға бағытталуында. 
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Бұл ғылыми мақалада Қазақстан Республикасындағы сот билігінің жүзеге 

асырылуының конституциялық принциптері қарастырылады. 

Кілт сөздер: Сот жəне сот төрелігі, Конституция, алқабилер, сот билігінің 

қағидалары 

 

В данной научной статье рассматриваются конституционные принципы реализации 

судебной власти в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: Суд и правосудие, Конституция, присяжные, принципы судебной 

власти 

 

 This scientific article discusses the constitutional principles for the implementation of the 

judiciary in the Republic of Kazakhstan. 
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Сот  билігі  дербестігінің, маңыздылығы мен салмақты болуының негізі ретінде оның 

конституциялық заңдармен бекітілген және анықталған қағидалар негізінде  қызмет  етуі мен 

ұйымдастырылуы қарастырылады, яғни мемлекеттік биліктің бұл түрінің елеулі тұстарын 

анықтайтын басшылық етуші жетекші ережелер негізінде қызмет етеді. Бұл қағидалар 

еліміздегі сот билігінің жетілдірілуі мен даму тәжірибесінен туындаған [1]. 

Сот билігінің қағидалары бастапқы, жетекші негіз ретінде Қазақстан Республикасындағы 

сот билігінің дамуы мен дұрыс қалыптасуының негізгі бағыттарын анықтайды. Демек,  сот 

билігі қызметінің қағидаларына сот билігінің табиғатын көрсететін, оның қызмет етуі мен 

ұйымдастырылуының бастамалық негіздерін көрсететін негізгі бастамалар жатқызылады. 

Өзінің негізгі мақсаты бойынша қағидалар сот билігінің қалыптасуының мәнің және оның 

негізгі қызметін ашатын ережелерден тұрады, оның ерекше әлеуметтік сапасын көрсетеді. Бұл 

ерекшеліктер сот билігін мемлекеттік биліктің басқа тармақтарынан ажыратады. 

Осы қағидалар өздері көрініс тапқан нормативтік қайнар көздерге байланысты мынадай 

түрлерге бөлінеді: 

Тікелей Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген қағидалар; 

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі және соттар мәртебесі туралы Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңында бекітілген қағидалар; 

Іс жүргізу заңнамасында бекітілген қағидалар (Азаматтық процестік кодексі және 

қылмыстық процестік кодексі). 

Әрине бұл жіктеу шартты сипатта болып келеді, себебі конституциялық қағидалардың 

басым бөлігі конституциялық заң мен іс жүргізу заңнамаларында көрініс тапқан. Сонымен бірге 

конституциялық заңмен сот жүйесіне қатысты бекітілген  бірқатар   қағидалар  Конституцияда 

барлық мемлекеттік органдарға қатысты бекітілген. Онымен бірге жекелеген қағидалар бір ғана 

бапта көрініс таппай барлық Конституция мен конституциялақ заң ережелерін қамтиды. 

Сот билігінің ұйымдастырылуы мен қызмет етуіне қатысты қағидалардың басым бөлігі 

Қазақстан Республикасының Конституциясында көрініс тапқан, оның ережелерінде сот 

билігінің негізгі мақсаттары мен сот төрелігі қағидалары көрсетіледі. Бұл ережелерді соттар заң 

нормаларын қолдану кезінде басшылыққа алуы тиіс. Сот билігі қағидаларының негізгі мақсаты 

– адам және азаматтарды қорғау үшін, халықты қорғау үшін, сонымен қатар құқықтық 

қорғауды қажет ететін өзге де субъектілердің құқықтарын қорғау мақсатында соттың 

қарауындағы істерді заңды және әділ шешу болып табылады. Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы құқығында сот төрелігінің негізгі қағидалары өзінің құқықтық тұрғыдан 

бекітілуін ең жоғарғы деңгейде тапқан – ол Қазақстан Республикасы Конституциясының 

нормаларында. Бұл дегеніміз Конституция нормаларының жоғары  деңгейде  екендігін және 

оның тікелей қолданыста болатындығын, сонымен қатар, бұл  заң  актісінің  жоғары заңды күші 

бар екендігін көрсетеді. Оның ережелерін Қазақстан Республикасының барлық субъектілері, 

атап айтқанда мемлекет пен оның органдары, сот процесін қатысушылар, сонымен қатар 

соттардың өзі мүлтіксіз орындауы тиіс. 

Қазақстан Республикасы Конституциясында және өзге де заңдарда қарастырылған 

қағидаларды екі топқа бөліп қарастыруға болады: 

Әділсотты қамтамасыз ететін қағидалар; 

Сот билігінің мазмұны мен сипатын алдын ала анықтайтын қағидалар. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 75 бабына сәйкес судья сот төрелігін іске 

асыру кезінде тәуелсіз және Конституция мен заңға ғана бағынады. 

Сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттың қызметіне қандай да болсын араласуға жол 

берілмейді, және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғады. Нақты істер бойынша судьялар 

есеп бермейді. 

Заңды қолданған кезде судья төмендегі принциптерді басшылыққа алуға тиіс: 

1) адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен танылғанша ол жасалған 

қылмысқа кінәлі емес деп есептеледі; 

2) бір құқық бұзушылық үшін ешкімді де қайтадан қылмыстық немесе әкімшілік 

жауапқа тартуға болмайды; 
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3) өзіне заңмен көзделген соттылығын оның келісімінсіз ешкімнің өзгертуіне болмайды; 

4) сотта әркім өз сөзін тыңдатуға құқылы; 

5) жауапкершілікті белгілейтін немесе күшейтетін, азаматтарға жаңа міндеттемелер 

жүктейтін немесе олардың жағдайын нашарлататын заңдардың кері күші болмайды. Егер құқық 

бұзушылық жасалғаннан кейін ол үшін жауапкершілік заңмен алынып тасталса немесе 

жеңілдетілсе, жаңа заң қолданылады; 

6) айыпталушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес; 

7) ешкім өзіне-өзі, жұбайына (зайыбына) және заңмен белгіленген шектегі жақын 

туыстарына қарсы айғақ беруге міндетті емес. Діни қызметшілер өздеріне сеніп сырын 

ашқандарға қарсы куәгер болуға міндетті емес; 

8) адамның кінәлі екендігі жөніндегі кез келген күдік айыпталушының пайдасына 

қарастырылады; 

9) заңсыз тәсілмен алынған айғақтардың заңды күші болмайды. Ешкім өзінің жеке 

мойындауы негізінде ғана сотталуға тиіс емес; 

10) қылмыстық заңды ұқсастығына қарай қолдануға жол берілмейді. 

Конституциямен белгіленген сот төрелігінің принциптері Республиканың барлық 

соттары мен судьяларына ортақ және бірыңғай болып табылады. 

Бірінші топқа төмендегі қағидаларды жатқызуға болады: сот төрелігін тек соттармен 

жүзеге асырылуы; сот билігінің тәуелсіздігі және дербестігі; соттардың тәуелсіздігі, олардың 

ауыспайтындығы және т.б. қағидалар. 

Екінші топты төмендегі қағидалар қалыптастырады: Қазақстан Республикасы 

Конституциясының жоғары деңгейде болуы мен оның тікелей қолданылуы; заңдылық 

қағидасы; сот қызметінің ашық болуы; барлықтардың сот пен заң алдында тең болуы; 

тараптардың теңдігі; сот өндірісінің мемлекеттік тілде жүргізілуі; әділсотты жүзеге асыруда 

азаматтардың қатысуы. 

Маңызды қағидалардың бірі ретінде сот төрелігін тек соттармен жүзеге асыру қағидасы 

қарастырылады (Қазақстан Республикасы Конституциясының 75 бабы). Бұл қағидаға сәйкес сот 

төрелігін тек соттар ғана Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасындағы соттар жүйесі  және соттар мәртебесі туралы заңның және тағы басқа 

заңдарды басшылыққа ала отырып жүзеге асыра алады. Конституция мен басқа да Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қарастырылмаған соттарды құруға жол берілмейді. 

Соған сәйкес сот төрелігін тек соттармен жүзеге асыру қағидасын бекітудің ерекше 

тарихи маңыздылығы бар және олар Қазақстан Республикасының демоктариялық, құқықтық 

мемлекет ретінде қызмет ету кепілдігін қалыптастыруға  бағытталған.  «Сот   билігі және сот 

өндірісі» ажырамайтын ұғымдар деп К.Х.Халиков дұрыс көрсетеді. Сот өндірісін формалды 

түрде сот билігінің сыртқы процессуалдық нысаны ретінде қарастыруға болмайды. Сот 

төрелігін ұйымдастырудың демократиялық қағидасы дербес мазмұн ретінде жүзеге асырылатын 

заңмен бекітілген ережелерді қамтиды. 

Қазақстан Республикасындағы әділсоттың жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін келесі 

жетекші қағидалардың бірі – сот билігінің дербестігі мен  тәуелсіздігі.  Бұл  маңызды қағида 

еліміздің мемлекеттік және құқықтық жүйесіндегі сот билігінің ролін көрсетеді, сонымен қатар 

бірыңғай мемлекеттік билікті бөлу жүйесінде сот билігінің ережелерін көрсетеді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 3  бабына   сәйкес   еліміздегі   мемлекеттік 

билік бір  бірімен  өзара  байланыста болатын заң шығарушы, атқарушы және өкілетті 

мемлекеттік билік тармақтары негізінде жүзеге асырылады.  Бірыңғай  мемлекеттік  биліктің 

заң шығарушы,  атқарушы  және  өкілетті тармақ органдары өздерінің контитуциялық 

құзыреттілігі шегінде дербес болып келеді. Қазақстан Республикасының Конституциясы және 

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі және соттар мәртебесі туралы конституциялық 

заңның талаптары бойынша Қазақстан Республикасында сот билігі дербес болып келеді және 

заң шығарушы және атқарушы органдардан тыс әрекет етеді: соттар әділсотты жүзеге асыруда 

тәуелсіз болып келеді және асыруда тәуелсіз болып келеді және Конституция мен заңдарға ғана 

бағынуы тиіс. Қандайда болсын мемлекеттік органдар тарапынан соттардың әділсотты жүзеге 
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асыру бойынша қызметіне араласуына жол берілмейді және ол заңмен қудаланады. Нақты 

қарауындағы істер бойынша соттар ешқандай органдарға есеп бермейді. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы сот билігі толық  мағынада  мемлекеттік 

биліктің дербес тармағы болды: соттар басқа да мемлекеттік органдардың құрамдас бөлігі 

болып табылмайды. Сөйте тұра сот билігінің табиғаты да түбегейлі өзгерді. 

Соттардың тәуелсіздігі қағидасы жаңа мемлекеттегі соттардың мәртебесін көрсететін 

қағида болып табылады. Бұл қағида Біріккен Ұлттар Ұйымының жетінші конгресінің 

материалдарында толығымен қарастырылған. Бұл конгресс     қылмыстылықтың     алдын алу 

бойынша БҰҰ Бас Ассамблеясымен келісілген және  13  желтоқсан 1985  жылы  «Сот 

органдарының тәуелсіздігіне қатысты негізгі қағидалар» мен «Оларды жүзеге асырудың тиімді 

жолдары» атауымен өткізілді. Конгреске қатысушылар мен Бас Ассамблея соттардың басқа 

мемлекеттік және қоғамдық органдарға қатысты соттардың институционалды және 

ұйымдастырушылықтарының тұтастығын ажырамау қажеттігін айтқан. Бұл қағиданың мазмұны 

өзін өзі басқаратын дербес мемлекеттік органның қалыптасуында болатын, бұл органның 

атқаратын қызметін басқа ешқандай мемлекеттік немесе қоғамдық органдарға атқаруға жол 

бермеу, басқа органдарды сот органдарының қызметіне араластырмау. Олар, яғни сот 

органдары әділсотты жүзеге асыруда тек заңға тәуелді болуы тиіс және барлық мәселелерді тек 

заң нормалары негізінде шешуі қажет. 

Сот билігінің дербестігі қағидасының түбегейлі түсінігі бойынша оның билігі 

конституциямен бекітілген қайнар көзі – халықтың еркімен шектелетіндігін білдіреді, олар 

конституциялық нормалар мен заңдарда көрініс тапқан. Сонымен қатар сот билігі БҰҰ 

Халықаралық пактілерімен бекітілген адам құқықтары туралы халықаралық құқықтың жалпыға 

танылған нормалар мен қағидаларымен, Қазақстан Республикасымен ратификацияланған 

халықаралық келісім шарттармен шектеледі. 

Сот билігі әділсотты жүзеге асыру бойынша өз қызметін басқа мемлекеттік органдардан 

тәуелсіз және дербес түрде ұйымдастырады. Нақты істерді қарау процедурасына судьялардың 

өкілеттілігі жоқ ешбір субъект тартылмайды. Бұл жағдайда судья мемлекеттік билік өкілі ретінде 

қатысады.   Өзіне   жүктелген   билік  бойынша ол нақты іс бойынша тараптардың құқықтары мен 

міндеттерінің ауқымын  анықтайды және сол іс бойынша мемлекеттің атынан шешім қабылдайды. 

Сөйтіп, сот дербестігі оның құзыреттілігімен ғана шектеледі, ол құзыреттілік Конституция мен 

Қазақстан Республикасының заңдарымен алдын ала  бекітілген.  Сонымен қатар сот істі шешу 

кезінде заңдарды қолдану, дәлелдемелерді зерттеу, шешім қабылдау кезінде де басқа мемлекеттік 

органдар мен лауазымды тұлғалардан тәуелсіз болып келеді. Бұл жерде билік органы ретінде 

соттардың дербестігі басқа мемлекеттік билік тармақтарының қызметтерінің нәтижелеріне  

құқықтық  бағалау  бойынша әрекет етуінде байқалады, нақтырақ айтсақ олар қабылдаған   заңға  

тәуелді   актілерге  құқықтық баға беру бойынша. Соттардың бұл актілердің күшін тоқтату 

бойынша өкілеттіліктері болады, демек егер заңға тәуелді актілер Конституция мен Қазақстан 

Республикасының заңдарына қайшы келген реттерде сот оларды жарамсыз деп тануға құқылы. Бұл 

жерде нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік органдардың әрекеттерін даулау бойынша 

істерді қарау соттар қызметінің дербес бағытын құрамайды, бұл әрекеттер әділсотты жүзеге асыру 

кезінде жүзеге асырылады және талап арыз өндірісі бойынша өтеді [2]. 

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен соттардың мәртебесі туралы Конституциялық 

заңының 26 бабымен судьялардың тәуелсіздігінің негізгі кепілдіктерінің тізімі бекітілген. Бұл 

ережеге сәйкес  судьялардың  тәуелсіздігі заңмен белгіленген әділсотты жүзеге асыру процедурасы 

арқылы, әділсотты жүзеге асыруға байланысты соттардың қызметіне араласқаны үшін 

жауапкершілікке тарту арқылы, сотттар мен  судьяларды сыйламағандығы үшін жауапкершіліктің 

қарастырылуы, Конституция және  Қазақстан  Республикасындағы  сот жүйесі мен соттардың 

мәртебесі туралы Конституциялық заңымен судья қызметіне тағайындау, сайлау және судья 

қызметін тоқтату тәртібінің еңгізумен, судьяларға мемлекет тарапынан материалдық көмек 

көрсетуі, оларды мемлекет тарапынан  әлеуметтік  қамтамасыз ету мәртебе жағдайының едәуір 

нашарлауына жол бермеуге байланысты нормаларды бекіту арқылы байқалады. 
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Қазақстан Республикасындағы барлық судьялар олардың деңгейіне қарамастан және қай   

сатыдағы судья  болуына  қарамастан өз өкілеттіліктерін жүзеге асыру бойынша Қазақстан 

Республикасындағы сот жүйесі мен соттардың мәртебесі туралы Конституциялық заңының 23 

бабының 1 тармағына сәйкес бірыңғай мәртебеде болады. Бұл заң құжатына сәйкес  Қазақстан 

Республикасындағы  барлық соттардың судьясы бір мәртебеде болады және өзара тек 

өкілеттіліктері бойынша ажыратылады. Судьялар Қазақстан Республикасының Конституциясы 

мен Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен соттардың мәртебесі туралы 

Конституциялық заңымен бекітілген тәртіп бойынша әділсотты жүзеге асыру бойынша 

өкілеттілікке бөленген, өз міндеттерін тұрақты негізде жүзеге асырып сот билігінің өкілі болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен соттардың мәртебесі туралы 

Конституциялық заңында  тәуелсіздік  кепілдіктеріне   ерекше мән берілген, бұл ережелерге 

сәйкес соттарға материалдық және әлеуметтік қамтамасыз ету шаралары қарастырылған. 

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен соттардың мәртебесі туралы Конституциялық 

заңының 3 тарауына сәйкес судьяларды материалдық тұрғыдан қамтамасыз ету оның 

мәртебесіне сәйкес келуі тиіс және судья әділсотты толық көлемде жүзеге асыру үшін жағдай 

туғызатындай болуы тиіс, сонымен  қатар  мұндай  кепілдіктер ешқашан аз болмауы тиіс. 

Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде заң әдебиеттерінде «судьялардың әлеуметтік тұрғыдан 

қорғалуы сыбайлас жемқорлық белгілерін болдырмауға, судьялар ешқандай кедергілерсіз 

жұмыс жасауы үшін, тұрғын үй мәселесін уайымдамай жұмыс жасатуға бағытталған» деген 

дұрыс пікірлер айтылады [3]. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың Қазақстандық судьялардың IV съезінде айтқан сөздеріне ерекше мән берген жөн. 

Онда елбасы былай деген: «Мемлекет соттардың материалдық жағдайын жақсарту үшін барлық 

мүмкіндіктерді қарастыруда және болашақта да қарастырады». Дегенмен соттарда кез келген 

заң бұзушылық әлеуметтік жеңілдіктердің барлығынан айыратындығын білген жөн. Бұл 

ережені біздің заңдарға қосып қарастыру қажет [4]. 

Соттардың ауыспауы қағидасын олардың тәуелсіздігінің элементі ретінде қарастыруға 

болады. Бұл қағида Қазақстан Республикасындағы сот  жүйесі  мен  соттардың мәртебесі  

туралы Конституциялық заңының 24 бабында   қарастырылған. Бұл  қағиданың мазмұны 

бойынша соттар Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Қазақстан 

Республикасындағы сот жүйесі мен соттардың мәртебесі туралы Конституциялық заңы 

ережелеріне сәйкес қызметке тағайындалады және сайланады және  тұрақты  негізде өз 

өкілеттіліктерін бөленеді. Бұл ереже соттардың ешқандай сайлау өткізбей анықталмаған 

мерзімге  тағайындалатындығын білдіреді. Оларды қайта сайлауға немесе қайта тағайындауға 

болмайды. Судьялардың ауыспауы қағидасы Қазақстан  Республикасындағы барлық судьяларға 

қатысты қолданылады. Судьялардың өкілеттіліктері  тек Қазақстан Республикасындағы сот 

жүйесі мен соттардың мәртебесі туралы Конституциялық заңның Қазақстан 

Республикасындағы сот жүйесі мен соттардың мәртебесі туралы Конституциялық заңында 

қарастырылған негіздер бойынша ғана тоқтатылады немесе уақытша тоқтатылады. Демек, 

судьялардың ауыстырылмауы қағидасы олардың өкілеттіліктерінің өздерінің еріксіз 

тоқтатылмайтындығын білдіреді. 

Судьяларға қатысты қойылатын талаптардың басым бөлігін екінші топтағы қағидалар 

жиынтығы  ашады, жоғарыда   айтылғандай бұл қағидалар сот билігінің жүйесі мен сипатын 

ашады. Бұл  қағидалардың  түбегейлі сипаты сот жүйесінде қолданылатын барлық 

қағидалармен тығыз байланыста болуында. Негізгі қағида ретінде Қазақстан Республикасы 

Конституциясының жоғарғы деңгейде болуы қағидасы мен заңдылық қағидасын ашып 

көрсетуге болады. 

Қарастырылып отырған қағидалар соттардың қызметінің сипаты мен олардың 

ұйымдастырылуын көрсетеді. Айталық, Қазақстан Республикасының сот жүйесі Қазақстан 

Республикасы Конституциясы мен Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен соттардың 

мәртебесі туралы Конституциялық заңымен анықталады. Конституциялылық пен заңдылық 

қағидаларының басқа көрінісі әділсотты жүзеге асыру механизмінің құқықтық 
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ұйымдастырушылық талаптарынан байқалады. Оның негізгі мақсаты – қолданыстағы 

заңнамалардың конституциялық ережелер мен заңмен белгіленген сот процедурасына қайшы 

келмеуінде. 

Демек, заңдылық ұғымын жаңаша көзқараста түсіну үшін құқық шығармашылық, құқық 

қолданушылық және құқық қорғаушылық аспектілердің жиынтығынан тұратын кең мағынада 

қарастырған жөн. 

Заңдылық қағидасы сот билігін ұйымдастырумен қатар оның қызмететуі, судьялардың 

құқықтық мәртебесін бекітуде, адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды 

қамтамасыз ететін қағидаларды жүзеге асыру кезінде көрініс табады. 

Заңдылық қағидасын жүзеге асыру Конституция мен  заңдардың бұзылған нормаларын 

қалпына келтірумен және осындай заң бұзушылықтарды болдырмауға бағытталған әрекеттермен    

байланысты.  Бұл жерде  сот шешімдерінің профилактикалық рөлі байқалады. Заңдылық қағидасы 

сонымен қатар, соттар істерді қарауда тек заңдарды ғана басшылыққа алуы тиіс деген ережемен де 

тығыз байланысты болып келеді. Әділсотты жүзеге асыру кезінде соттар материалдық және 

процессуалдық заңнама талаптарын мүлтіксіз орындауы тиіс. Заңдардың өрескел бұзылуы 

шығарылған сот шешімінің күшін жоюмен қатар осы шешімді қабылдауға қатысқан судьяның 

тәртіптік жауапкершілігін қарастырады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының жоғарылығы, оның жоғары заңды күшінде 

болуы мен Қазақстан Республикасының аумағында тікелей қолданылуы сот билігі органдарымен 

қамтамасыз етілуі тиіс. Сол себепті қарастырылып отырған қағиданың көрінісі ретінде заң шығару, 

атқарушы биліктің, жергілікті өзін өзі басқару органдары, қоғамдық бірлестіктер мен лауазымды 

тұлғаларға қатысты конституциялық бақылау жүргізуді айтуға болады.  Адам  және  азаматтың   

құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы ең маңызды қағидалардың бірі ретінде 

судьялар қызметінің ашық болуы, сот өңдірісінің ашық жүргізілуі қарастырылады. 

Сот талқылауының ашық болуы қарауға жататын істің жүргізілуіне қатысқысы келетін кез 

келген азамат біреудің арнайы рұқсатынсыз сот мәжілісіне қатысуға құқылы екендігін білдіреді. 

Сот мәжіліс залына бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де қатыса алады. 

Жариялылық қағидасының ажырамас бөлігі ретінде белгіленген тәртіпте қабылданған сот 

шешімдерінің қол жетімді болуы қағидасы қарастырылады. Сот талқылауының кез келген 

қатысушысы жарияланған шешімнің көшірмесін немесе үзіндісін алуға құқылы, сонымен қатар кез 

келген азамат егер қаралған іс оның құқықтары мен заңды мүдделеріне қалай да болсын әсер еткен 

жағдайда қорытынды сот шешімінің көшірмесін алуға құқылы. Жариялылық, сот қызметінің ашық 

болуы қағидалары сот органдарының қызметіне қоғам тарапынан бақылау жасауға мүмкіншілік 

береді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 14 бабына сәйкес барлығы сот пен заң 

алдында тең  құқылы.  Барлық  азаматтардың  сот  пен заң алдында тең құқылы болу қағидасы және 

осы қағидамен  байланысты тараптардың сот процесіндегітеңдігі мен жарыссөздігі қағидалары сот 

өңдірісіндегі қандай да болсын адамдар арасында басымдылық бермеуді қарастырады, яғни барлық 

адамдар олардың ұлты, жынысы, әлеуметтік жағдайы мен тұрғылықты жеріне, діңге сиынуы, 

қоғамдық бірлестіктердің мүшесі болуына қарамастан тен дәрежеде болуын білдіреді. Демек, 

азаматтар үшін сот процесіне қатысуға қолжетімділікті қамтамасыз ету, соның ішінде сот 

өндірісінің ресми тілін білмейтін азаматтар  үшін  жағдай  жасау,   құқықтық көмек алуға 

материалдық мүмкіндіктері жоқ азаматтарға мүмкіндіктер жасау міндеті болып табылады. 

Сот  өндірісінің  жарыссөзді   болуы нақты іс бойынша сот өндірісінің мүдделі жақпен 

немесе мемлекет атынан қылмыстық қудалау органдарымен бастамалы болуын білдіреді. Бұл 

реттерде сот қаралуға жататын іске қатысқысы келетін барлық азаматтарға процессуалдық 

нормаларға  сәйкес  мүмкіндік береді. Нақты іс  бойынша  сот  өндірісін  жүзеге  асыру кезінде сот 

тараптар үшін олар өздерінің дәлелдемелерін ұсыну бойынша, өздерінің ұстанымдарын дәлелдеу 

бойынша, сот өндірісіне қатысушылардың жарыс  сөздерін  даулау оларға қарсылық білдіруге 

мүмкіндік береді. Сот тараптардың келтірген ұстанымдарына байланысты болмайды, ол 

арбитраждық қызмет атқарады және өз шешімін тараптар келтірген ұстанымдарды зерделеу 

нәтижесінде қабылдауы тиіс [3]. 
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Сонымен біргесотқақатысушылардыңтеңдігі мен жарыссөзді болуы қағидасын қамтамасыз 

ету мемлекеттік айыптаушылар мен жоғары сатыдағы прокурорлардың сот шешімдерін қайта 

қарау бойынша процессуалдық өкілеттіліктерін нақтырақ қарауды қажет етеді [4]. 

Судья қызметінде әділсотты жүзеге асыру – қазақстандық азаматтардың бұл қағиданы 

жүзеге асырудың жалғыз нысаны емес. Азаматтардың сот өндірісіне қатысу сонымен қатар 

Қазақстан Республикасының  Конституциясымен қамтамасыз етіледі. Сот билігінің негізгі 

қағидасы ретінде азаматтардың әділсотты жүзеге асыруға қатысуы қарастырылады. Қазақстан 

Республикасының азаматтары әділсотты жүзеге асыруға құқылы (Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 75 бабының 2 тармағы). Бұл қағида сот мәжілістерінеазаматтардыңалқабилер 

құрамында қатысу арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 75 

бабының 2 тармағына сәйкес қылмыс жасаған деп айыпталған тұлға заңда белгіленген тәртіпте сот 

өндірісін алқабилердің қатысуымен қарауды талап етуге құқылы. Осыған байланысты Қазақстанда 

16 қаңтар 2006 жылы «Алқабилер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды және 

қылмыстық іс жүргізу заңнамасымен белгіленген қылмыстық іс жүргізу процедурасына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілді. 

Алқабилердің қатысуымен өткізілетін сот процесінің даму мәселелерін қарастыруда бұл 

институттың пайда болу тарихына аса мән берген жөн. Бүгінгі күні сот өндірісінің демократиялық 

нысаны ретінде қарастырылатын бұл институттың тарихы сонау ежелгі кезеңге кетеді. Біздің 

ғасырымызға дейін бесінші ғасырда Афин мемлекеті жүз жылдам астам демократиялық режимде 

тұрып әділсотты жүзеге асырудың өркениетті тәртібіне сәйкес келетін нысанын ойлап табуды 

қажет етті. Олар сот өндірісінің қолайлы тәртібін тапты [4]. 

Қазақстанда тиімді сот жүйесін қалыптастырудағы негіздердің бірі әділ сот саласында 

әлемдік қауымдастықпен қалыптастырылған халықаралық құқық қағидалары. Дегенмен сот жүйесі 

мен сот өңдірісі саласындағы өзгерістер құқық қолдану тәжірибесінде ақырынғы қадам жасамады 

және Қазақстан Республикасындағы әділсоттың халықаралық стандарттарға сәйкестігін 

қамтамасыз етпеді. Осыған байланысты біздің көзқарасымыз бойынша заң әдебиеттерінде 

концептуалды және жекелеген жағдайларда ұлттық қылмыстық іс жүргізу заңнамасы өзінің 

дамуында   конституциялық   өзгерістерден қалыс қалғандығы көрсетіледі. Қазақстан 

Республикасы Конституциясында бекітілген ережелер қылмыстық қудалау органдарының 

объектісіне түскен азаматтардың құқықтары  мен заңды мүдделерін қорғалуын қамтамасыз етуге 

байланысты стандарттарға қатысты халықаралық актілерге сәйкес келе бермейді. 

Әділсоттың ұлттық жүйесі қызметі мен оны ұйымдастыру, олардың органдары мен 

әділсотты жүзеге асыруға құзыретті тұлғалардың құқықтық жағдайын анықтауға деген талпыныс 

ежелгі халықаралық актілерде орын алған, солардың бірі ОБСЕ қабылданған халықаралық актілер. 

Айтап айтқанда, 1989 жылғы Венадағы қорытынды кездесу құжатында әділсоттың әмбебап 

болуы, нақты азаматтың ісі бойынша арызды қарайтын сот сатысы сол іс бойынша шешімін 

жариялау, сот шешімінде негіздеме көрсетіледі. Әділсотты жүзеге асыру идеясы ОБСЕ 1990 жылғы 

адамзаттық өлшем бойынша Конференцияда Копенгактық жиын құжатында көрініс тапқан. 

Қорыта келе, сот билігінің дербестігі конституциялық қағида ретінде үлкен әлеуметтік 

маңыздылыққа иеленеді, себебі әділсотқа арнайы құқықтық режимде жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. Бұл қағида адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған. 
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Бүкіл агроөнеркəсіп кешеннің тұрақты ілгері дамуы соған кіретін кəсіпорын қызметіне 

жəне шаруашылық байланыстардың сенімділігі мен орнықтылығына, сондай-ақ ұдайы өндіріс 

процесінің сфераларының арасындағы қалыптасып отырған экономикалық қатынастардың 

табиғатына байланысты. Ауыл шаруашылығын тұрақтандыру жəне тұрақты дамыту үшін 

шаруашылық етудің барлық деңгейлерінде өндірістік байланыстар мен экономикалық 

қатынастарды үнемі түрде жетілдірумен баламалы салааралық жəне салалық 

пропорцияларын қамтамасыз ету қажет. 

Кілт сөздер: агроөнеркəсіп, экономикалық əдістер, индустрия, құқықтық қатынастар, 

экология. 

Постоянное развитие всего агропромышленного комплекса зависит от деятельности 

предприятия, а также от надежности и устойчивости экономических контактов, а также 

характера существующих экономических отношений между сферами непрерывного 

производства. Для стабилизации и устойчивого развития сельского хозяйства необходимо 

обеспечить альтернативные межотраслевые и отраслевые пропорции с постоянным 

улучшением производственных связей и экономических отношений на всех уровнях бизнеса. 

Ключевы слова: агропромышленный комплекс, экономические методы, индустрия, 

сельское хояйство, экология. 

The continuous development of the entire agro-industrial complex depends on the activities of 

the enterprise, as well as on the reliability and sustainability of economic contacts, as well as the 

nature of the existing economic relations between the areas of continuous production. For the 

stabilization and sustainable development of agriculture, it is necessary to provide alternative 

intersectoral and sectoral proportions with the constant improvement of production relations and 

economic relations at all levels of business. 

Key words: agro-industrial complex , economical methods, industry, agriculture, ecology. 

 

Аграрлық сектор кейінгі жылдары ауа - райының қолайлы болуына қарамастан 

экономиканың тәуекелі жоғары және табыстылығы төмен саланың бірі болып қала беруде. 

Дегенмен, Агроөнеркәсіп кешені экономиканың негізгі салаларының бірі болып табылады және 

оның даму дәрежесіне елдің азық-түлік қауіпсіздігінің деңгейі ғана емес, мемлекеттің қоғамдық-

саяси тұрақтылығының деңгейі де тәуелді болып келеді. Кейінгі уақытта әлемдік азық-түлік 

нарықтарында туындаған дағдарыстық жағдай және оның жағымсыз салдары азық-түлік 

мәселесінің өзектілігін ол бұрын-соңды жетіп көрмеген деңгейге көтеріп және оны әлемдік 

экономикалық саясатта алғашқы орынға қойды, ал бұл өз кезегінде Қазақстанға да әсерін тигізді. 

Аграрлық секторда жұмыспен қамтудың қысқаруының тежеусiз үрдiсi өсу, даму үстiндегi 

кез келген экономикаға тән құбылыс және ол Қазақстан үшiн де аса өзектi болып отыр. 

Экономикалық, экологиялық және әлеуметтiк салдарлардан басқа, аумақтың кеңдiгi мен халықтың 

сирек қоныстанғандығына орай, ауылдың құлдырауы елдiң ұлттық қауiпсiздiгiне әсер ететiн 

факторға айналуда. Аграрлық протекционизммен бұрмаланған қазiргi таңдағы әлемдiк сауда 

талаптарына бейiмделу, әлемдегi дамыған елдерде қолданылатын аграрлық саясаттың негiздерiн 

ескеру - өтпелi тұрпатты елдердің аса маңызды мiндеттерi. Қазақстанның аграрлық секторы 

әлемдегi орташа еңбек өнiмдiлiгiне қол жеткiзгенге дейiн аграрлық протекционизм шараларын 

қолдану орта мерзiмдi кезеңде ел үшiн қолайлы.[1] 
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Аграрлық-индустриялық өнiмдермен сауда жасау мәселелерiнде Қазақстан экономиканы 

құрылымдық өзгертудi жүзеге асырушы ел ретiнде Дүниежүзiлiк Сауда Ұйымының құқықтық 

құрылымына кiретiн ережелердi неғұрлым ұзақ мерзiмде iске асырады. 

Тұрақтылық пен сауда шартының алдын-ала болжамдылығы, бұл шетелдік компаниялар, 

инвесторлар мен үкіметтер қолданыстағы сауда шарттарының кенеттен және бір тараптың 

еркімен өзгерілмейтініне кепілдік береді; Халықаралық саудадағы бәсекелестікті ынталандыру, 

яғни түрлі елдер фирмаларының тең құқықты бәсекелестігі үшін «әділетсіз» тәсілдерді жою, 

оған экспорттық субсидиялар (экспортшы-фирмаларға мемлекет демеушілігі), жаңа сату 

нарықтарын иелену мақсатында демпингтік бағаларды пайдалану; Жоғары дамымаған 

мемлекеттер үшін халықаралық саудада жеңілдіктер жасау. [2] 

Тұтас алғанда, аграрлық сектордың дамуы мемлекет үшiн экономикалық және ең 

бастысы әлеуметтiк аспектiде стратегиялық жағынан маңызды. Iлгергi жылдарда аграрлық 

секторда бағаны ырықтандыру және жер реформасы жүргiзiлдi, мемлекеттiк және ұжымдық 

меншiк жекешелендiрiлдi және ауыл шаруашылығы кәсiпорындары қайта ұйымдастырылды. 

Нәтижесiнде, жерде шаруашылық жүргiзудiң көпукладты нысаны құрылды және ауылда 

нарықтық қатынастар дамыды. Өндiрiстiң жаңа нарықтық инфрақұрылымы пайда болып, нығая 

түстi. Осының бәрi аграрлық өндiрiстi тиiмдi жүргiзуге жағдай туғызады. 

Ауыл шаруашылығын дамытудың экономикалық әдістерін жетілдірмей көп салалы 

экономика мен нарықтық қатынастарға көшу агроөнеркәсіп кешен жүйесінің ұдайы өндіріс 

салалары мен сфераларындағы бұрыннан бері келе жатқан қатынастарды қиратты. Ауыл 

шаруашылығының кәсіпорындары агроөнеркәсіп кешен жүйесіндегі өзге ұдайы өндіріс 

салалары әрі сфераларымен байламсыз және ұйымдастырушылық өзара байланыссыз қызмет 

етумен мемлекеттің реттеуші және қолдаушы рөлінен айырылып қалды. Бағалардың тепе-

теңсіздігі, банкілік несиеге жоғары пайыздық мөлшерлемелер, несиелік-қаржылық және 

салықтық жүйенің жетілдірілмегені және т.б. ауыл шаруашылығын дағдарыстық күйге әкелді, 

мұнысы ауыл шаруашылығы өндірісінің терең құлдырауынан, кәсіпорындардың қаржылық 

қабілетсіздігінен, ауыл түрғындары тіршілігінің әлеуметтік жағдайларының нашарлауынан 

байқалады. [3] 

Ауыл шаруашылығын тұрақтандыру және тұрақты түрде дамыту мәселесі соңғы кезде 

барған сайын өзекті болуда. Негізгі мәселе мынада: азық-түлік нарығындағы тұрақты 

бәсекелестік жағдайында АҚШ пен Батыс Еуропа елдеріндегі ауыл шаруашылық өнімдерін 

өндірушілер азық-түлікті өндірудің барынша үнемді әдістерін іздестіруге мәжбүр болуда. 

Әдетте, бір мезгілде өндіріс көлемдерін арттырумен үнемдеуге ауыл шаруашылық өнімдерін 

алуды химияландыру ісін тереңдету мен кеңейту арқылы және өзге де табиғи емес әдістерін 

дамыту арқылы қол жеткізіледі. Кейбіреулері, мысалы селекция мен генетика адам ағзасына 

қауіп төндірмейді, бұл жай ғана табиғи процестерді жасанды түрде тездету десе, өзгелері, яғни 

өсімдік өсіру мен мал өсіруде гормондарды, антибиотиктерді, пестицидтер мен өзге 

химикаттарды қолданумен байланысты әдістер тұтынушылар үшін ықтимал және нақты қауіпті 

тудырады. [5] 

Оның үстіне ауыл шаруашылығында сол не өзге түрдегі препараттарды пайдалануға 

қатысты жүйелі түрдегі тыйым салулар экологиялық қауіпсіз өндіріс мәселесін шешпейді. 

Осыған балама ретінде жаңа технологиялық негіздегі отандық ауыл шаруашылығын 

дамыту қажет. Әңгіме батыстың тәжірибесін көшірмелеу жайлы болып отырған жоқ, себебі ол 

көп жағдайда технологиялық тығырыққа әкеп тіреп отырады. 

Замануи технологиялар азық-түлік өндірушілерін өзіндік қақпанға әкеп айдайды. Түрлі 

химикаттардан бас тарту олардың қаржылық құлдырау қаупін тудырады. Ауыл шаруашылық 

өнімдерін жоғары қарқындылықпен өндіру барысында бір препаратты қолдану өзге жасанды 

құралдарды пайдалануды қажет етеді. [6] 

Егер технологиялық тізбектен химиялық қосылыстардың бір ғана буынын алып тастасақ, 

өсіріліп отырған дақылдардың өнімділігін немесе асырап отырған малдың өнімділігінің жоғары 

көрсеткіштерін қамтамасыз ету мүмкін емес. Азық- түліктің өндірісін осындай негізде одан әрі 

арттыру өнім сапасының нашарлауына әкеледі. Жасанды қүралдардың көмегімен алынған 
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тамақ өнімдері көбінеки табиғи өнімнің тек сыртқы баламалары ғана болып шығуда. Азық-

түліктің ғаламдық ауқымда жетіспеушілігі жағдайларында биотехнологиялық әдістер 

ашаршылықты жоюда үлкен рөл атқаруы мүмкін. 

Сонымен қатар зертханаларда алынған тамақ өнімдерін жасанды түрде көбейту оларды 

ықтимал патогендер мен өзге де қауіп-қатерлердің әсеріне бейім етеді. 

Бұл мәселе Қазақстан үшін негізгі мәселе болып табылады, себебі ол батыс елдерінің 

ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі импорттаушысы болып табылады. Жағдай тағы да 

аграрлық секторымыздың әлсіздігін және оның қауіпті әлемдік беталыстардың алдындағы 

жоғары дәрежедегі осалдығын көрсетіп шықты. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігі азық-түлік 

нарығында орын алып отырған ішкі, сондай-ақ сыртқы қауіп-қатерлерден сақтауға негізделген. 

Қазақстан Республикасында азық-түліктік қауіп-қатерлерді мемлекеттің заң жүзінде бекіткен 

агроөнеркәсіп кешеннің дамуына жағдай жасау тетігіне арнап жүзеге асырып отырған 

саясатының арқасында төмендетуге болады. Агроөнеркәсіп кешен дамуына жағдай жасау 

әдістерінің бірі экономикалық тетікті мемлекеттік реттеуге негізделуде. [7] 

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға арналған экономикалық ынталандыруды 

нормативтік тұрғыдан бекіту саласындағы осындай кереғарлықтарды шешу үшін жекелеген 

резервтер бар. Мысалы, бүкіл агроөнеркәсіп кешеннің тұрақты ілгері дамуы соған кіретін 

кәсіпорын субъектілерінің қызметіне және шаруашылық байланыстардың сенімділігі мен 

орнықтылығына, сондай-ақ ұдайы өндіріс процесінің сфераларының арасындағы қалыптасып 

отырған экономикалық қатынастарға байланысты. Ауыл шаруашылығын тұрақтандыру және 

тұрақты дамыту үшін шаруашылық етудің барлық деңгейлерінде өндірістік байланыстар мен 

экономикалық қатынастарды үнемі түрде жетілдірумен баламалы салааралық және салалық 

пропорцияларын қамтамасыз ету қажет. Бұл мәселені мемлекеттік органдармен, әсіресе одан 

жоғары сатыдағы шаруашылық етуші қурылымдар мен ауыл шаруашылығының тікелей тауар 

өндірушілерінің арасындағы байланыстырушы буын болып табылатын әкімшіліктік аудан 

деңгейінде шешу маңызды. Сондықтан агроөнеркәсіп кешеннің аграрлық секторын 

тұрақтандыру және тұрақты дамытудың негізгі бағыттарына негіздеме беру ғылыми, сондай-ақ 

тәжірибелік тұрғыда өзекті болып табылады. [8] 

Замануи технологиялар азық-түлік өндірушілерін өзіндік қақпанға әкеп айдайды. Түрлі 

химикаттардан бас тарту олардың қаржылық құлдырау қаупін тудырады. Ауыл шаруашылық 

өнімдерін жоғары қарқындылықпен өндіру барысында бір препаратты қолдану өзге жасанды 

құралдарды пайдалануды қажет етеді. 

Егер технологиялық тізбектен химиялық қосылыстардың бір ғана буынын алып тастасақ, 

өсіріліп отырған дақылдардың өнімділігін немесе асырап отырған малдың өнімділігінің жоғары 

көрсеткіштерін қамтамасыз ету мүмкін емес. Азық-түліктің өндірісін осындай негізде одан әрі 

арттыру өнім сапасының нашарлауына әкеледі. Жасанды құралдардың көмегімен алынған 

тамақ өнімдері көбіне табиғи өнімнің тек сыртқы баламалары ғана болып шығуда. Азық-

түліктің ғаламдық ауқымда жетіспеушілігі жағдайларында биотехнологиялық әдістер 

ашаршылықты жоюда үлкен рөл атқаруы мүмкін. 

Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігі азық-түлік нарығында орын алып отырған ішкі, сондай-ақ 

сыртқы қауіп-қатерлерден сақтауға негізделген. 

Қазақстан Республикасында азық-түліктік қауіп-қатерлерді мемлекеттің заң жүзінде бекіткен 

агроөнеркәсіп кешеннің дамуына жағдай жасау тетігіне арнап жүзеге асырып отырған 

саясатының арқасында төмендетуге болады. 

Аграрлық құқықтық қатынастың субъектілері тек қана заңды тұлғалар емес, сонымен 

қатар ауыл шаруашылық қызметімен айналысатын Қазақстан Республикасының азаматтары да, 

азаматтығы жоқтар да, шетел азаматтары да бола алады. Осыған орай аграрлық қатынастың 

субъектілері өзіндік қосалқы шаруашылықпен. бағбандықпен, мал шаруашылығымен 

айналысатындар да болады. Аграрлық қатынастар тек субъектілерінің өзгешелігімен ғана 

ерекшеленбейді, сонымен қатар арнайы объектілерімен де ерекшеленеді. Аграрлық құқықтық 

қатынастардың объектілері аграрлық қатынастардың қатысушыларының әрекеті бағытталған 

игіліктер. Аграрлық құқықта құқықтық реттеудің жалпы объектісі ауыл шаруашылық қызметі 
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барысында туындайтын қоғамдық қатынастар. Аграрлық секторда пайда болатын құқықтық 

қатынастардың сипаты мен түріне байланысты объектілер мынадай болады: 

• материалдық игіліктер (жер, табиғи ресурстар, мүлік, бағалы заттар және т.б.); 

• субъектілердің әрекеті. тәртібі, әр түрлі қызметтер және оның нәтижелері; 

• рухани шығармашылық өнімдері; 

• бағалы қағаздар, ресми құжаттар. 

Аграрлық құқықтық қатынастардың объектісі - пайдалануға және қорғауға аграрлық 

құқықтық қатынастардың қатысушыларының субъективтік құқықтары мен заңды міндеттері 

бағытталған нақты игіліктер. Мүліктік құқықтық қатынастардың объектісі нақты материалдық 

құндылықтар болады: ғимараттар, инвентарь, техника және т.б. 

Аграрлық құқықтық қатынастардың өзінше объектілеріне астық шаруашылығын, омарташылықты 

және мал шаруашылығының селекциялық жетістіктерін жатқызуға болады. Аграрлық құқықтық 

қатынастардың аталған объектілері осы қатынастардың ерекшелігін, қайталанбастығын көрсетеді. 

Бұл объектілер, сонымен қатар аграрлық құқықтық қатынастардың табиғи факторларға тәуелділігін 

көрсетеді. [9] 

Аграрлық қатынастың негізгі сипаты болып: 

• аграрлық қатынастар құрылады, аяқталады және өзгереді тек құқықтық нормалар негізінде 

және осы норма аграрлық қатынасты ретттейді. 

Аграрлық қатынастың белгілі бір түрін реттейтін норманың болмауы, осы сферада құқықтық 

қатынастың болмауы көрсетеді.яғни норма жоқ болса- құқықтық қатынас та жоқ. 

• Аграрлық қатынастар ашық сипатта болады және қандайда бір байланыстың арасында 

болады, яғни қазіргі құқықтық нормалар мемлекеттік билік органдарының мүмкіншілігін көрсетеді, 

осы қатарда аграрлық қатынас осы қатынастардың қатысушылары мен олардың мықты бағытын 

көрсетеді,оларсыз құқықтық қатынас болмайды. 

• Аграрлық қатынастың өзіндік нақты субьектілері бар. Басқаша айтқанда олардың 

қатысушылары белгілі бір құқықтар мен міндеттермен жүктеледі . 

Сонымен, аграрлық құқықтық қатынас-құқықтық нормалармен реттелетін қоғамдық қатынас 

және олардың субьектілері аграрлық сферадағы аграрлық құқықпен және міндетпен жүктеледі. 

Аграрлық құқықтық қатынастың негізгі көрсеткіштері болып: 

1. аграрлық құқықтық қатынас - ол қоғамдағы әлеуметтік қатынастың бір түрі,құқықтық 

нормалармен реттелетін және әлеуметтік қатынастың жалпы заңдылығымен тұрақтанады; 

2. обьект болып құқықтық қатынастың субьектілері болып табылады аграрлық сфераның 

дамуы үшін қызмет ететін; 

3. аграрлық құқықтың сипаты мен түрі бар субьектілердің болуы; 

4. аграрлық құқықтық қатынастың құрлымы олардың жақтарының қарым- қатынасынан 

тұрады,заңи нормативтермен реттелетін-аграрлық құқық яғни аграрлық сфераның өзгешелігі болып 

табылатын құқықтар мен міндеттемелер; 

5. мақсат болып жақтардың заңмен қарастырылған нәтижелерге қол жеткізу, ол аграрлық 

өндіріс сферасындағы қандайда бір жақслыққа жету. 

6. тек осы қоғамдық қатынас шеңберінде субьективті құқықтар мен бостандықтар және заңды 

аграрлық міндеттердің орындалуы жүреді; 

7. аграрлық қатынас дара және мықты сипатта болады осы факторсыз құқықтық қатынастың 

болуы мүмкін емес. 

Аграрлық қатынас обьект, субьект және құрылым арқылы сипатталады. 

Обьект болып аграрлық құқықтың субьектілерінің аграрлық өндіріс сферасын дамыту жолындағы іс-

әрекеті болып табылады. Аграрлық қатынастың субьектілері болып аграрлық өндіріс және реттеу 

сферасында қандайда бір міндетте мен құқықтарға ие заңды және жеке тұлғалар болып табылады. [10]     

Құрылымы субьектілердің міндеттері мен құқықтарынан тұрады және олардың құрылымы аграрлық 

сфераның өзгешелігімен бөленген. Аграрлық құқықтық қатынастардың субъектілерінің құрамы және 

оның ауыл шаруашылық өндірісіндегі рөлі үнемі өзгеріп отырды. Олар аграрлық құқықпен 

реттелетін қоғамдық қатынастар өзгерген сайын өзгеріп отырады. Әміршілдік-әкімшілік жүйенің 

басым кезеңінде колхоздардың рөлі басым болды. 50-60 жылдарда тың жерлерді игеру кезінде ауыл 
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шаруашылық өндірісін ұйымдастырудың жаңа нысаны совхоздар пайда болды. Олар тек өздері 

өндірген өнімге ғана емес, сонымен қатар өздерінің өндірістік-шаруашылық қызметтері үшін қажетті 

(өздеріне бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікке (жерден басқа)) меншік иесі болып есептелді. 70 

жылдары АӨК, бірлестіктер, фирмалар, ауыл шаруашылық кооперативтері және басқа ауыл 

шаруашылық және өндірістік бірлестіктер аграрлық қатынастардың субъектілері ретінде пайда бола 

бастады. [10] 

Аграрлық құқықтық қатынастың субъектілері тек қана заңды тұлғалар емес, сонымен қатар 

ауыл шаруашылық қызметімен айналысатын Қазақстан Республикасының азаматтары да, 

азаматтығы жоқтар да, шетел азаматтары да бола алады. Осыған орай аграрлық қатынастың 

субъектілері өзіндік қосалқы шаруашылықпен. бағбандықпен, мал шаруашылығымен 

айналысатындар да болады. Аграрлық қатынастар тек субъектілерінің өзгешелігімен ғана 

ерекшеленбейді, сонымен қатар арнайы объектілерімен де ерекшеленеді.  

Аграрлық құқықтың қайнар көзі дегеніміз аграрлық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы 

мемлекеттің аграрлық саясатын бекітетін және заңдық институттардың дамуына әсерін тигізетін әр 

түрлі құқықтық нормаларда көрсетілетін мемлекеттің еркін білдіру әдісі. Белгіленген нысандағы, 

өкілетті орган қабылдаған. белгіленген аумақта, белгіленген уақытта және белгіленген тұлғаларға 

қолданылатын аграрлық құқықтық нормаларды өзіне енгізетін, аграрлық заңдардың жүйесінің 

элементі болып табылатын құжат.  

Барлық болған құқық нысанын ажырату өте қиын, бірақ олардың ішінен ең маңыздысы көп 

қолданылатын құқықтар болып табылады. Олар - құқықтық салттар, нормативтік - құқықтық 

мемлекеттік органдар актісі, құқықтық келісімдер, нормативтік құқықтық актілер, прецеденттер. 

Құқықтық қоғамдық қатынастың негізгі сипатына мыналарды да қосуға болады: а)құқықтық 

қатынас-әлеуметтік қоғамдық қатынас түрі,оның шығуы мен іске асу механизмі әлеуметтік 

қатынастардың негізіндегі заңдылықтар арқылы журеді; ә)заңдылық қатынас жағындағы тұлға болып 

тек: құқық субьектілік сипаты барлар; б)құқықтық қатынастың құрамы болып оның жақтарының 

қарым-қатынасы.оның формасы заңдық нормативтермен регламенттелген,жақтардың мақсаты алға 

қойғанда және заңдық нәтижелікке қол жеткізу; в)тек осы қоғамдық қатынастың түрінде субьектілік 

құқық пен бостандықты пайдалану мен қорғау, заңдық міндеттерді орындау; г)жаңа қоғамдағы 

құқықтық қатынас-адамның заңдық рұрғыда мақсаттарын.өзінің қызығушылығы мен ойларын іске 

асыру шеңберінде құқықтық тәртіп пен заң негізінде жасау;е)әлеуметтік қатынастардың басқа 

түрлеріне қарағанда құқықтық қатынастың айырмашылығы заңдық нормативтермен 

қатынасында.осы қатынас тек заңдық қарым-қатынастың(басқаша айтқанда құқықтық қатынастар) 

құрылымының жалпы моделін ғана емес.сонымен бірге осы моделді бұзудан қорғаудың әдісі мен 

тәсілін көрсетеді . 

Құқықтық қатынастың сипатынан аграрлық құқықтық қатынас деген не екенін көрсетуге 

болады-құқықтық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынас. 

Нарықтық қатынастарға көшу аграрлық құқықғылымда жаңа мәселелөр қойып, аграрлық құқықтың 

пайда болуына үлкен талқылауға әкеп соқтырды. Қазіргі таңда аграрлық құқықтар істен шығып, ол тек 

кәсіпкерлікке ғана пайдаланыла алады деген тұжырым көп айтылады. Теориялық сұрақтардың мәнін 

ашып, түсіну үшін қазіргі таңдағы аграрлық құқықтың мәні мен рөлі қандай екенін аңғару керек. 

Аграрлық-құқықтық реттеудің негізіне ауыл шаруашылығымен байланысты жиынтық қатынас 

жатады. Жер қатынастарынан басқа, бұл жерде экономиканың аграрлық секторындағы кәсіпкерлік 

қызметтен басқа сфераларды реттеу, айтатын болсақ отарлы мал шаруашылығы, селекциялық қызмет, 

бал ара шаруашылығы кіреді. Қазіргі Қазақстан Республикасының аграрлық-құқықтық доктринасы 

отандық аграрлық өндірістің дамуына қолайлы қызмет жасау позициясын ұстанады және бұл осы 

салада бірден қалыптасқан жоқ. Осы шарада құқықтық нормалар, ауыл шаруашылығын мемлекеттік 

реттеуді регламенттейтін аграрлық заңға енді, бұл аграрлық құқықтық реттеудің ашықтылылығын 

көрсетеді. Мысалы осыған мемлекеттік астық ресурсын құруды, азық-түлік қауіпсіздікті, мал дәрігерлік 

қызметті жүзеге асырудың құқықтық нормаларын жатқызуға болады. 

Аграрлық-құқықтық реттеудің таралу аймағын анықтау мақсатында, ауыл шаруашылық 

қызметі нені білдіретінін біліп алу керек. 
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І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Берілген мақала да, үйден оқитын оқушыларды жаңартылған оқу бағдарламасымен  

түзете - дамыта оқыту барысында жүйелі қолданатын тəсілдер жүйесінің тиімділігі 

қарастырылған. Сонымен қатар, қазіргі жаңартылған оқу бағдарламасы үйден оқитын 

оқушыларға қалай əсер еткені жайлы жəне «бағалау» жүйесіне талдау жасалынған. Үйден 

оқитын оқушылардың ата – аналарының жаңа бағдарлама туралы ойлары да талқыланған.  

Кілт сөздер: үйден оқитын оқушы, жаңа оқыту бағдарламасы, бағалау жүйесі, 

шығармашылық, əдіс, түзете – дамыта оқыту. 

 

Данная статья предусматривает эффективность системы и системных подходов к 

коррекционно - развивающему обучению, обучающихся на дому детей с обновленной учебной 

программой. Кроме того, проанализирована система «оценивание», как повлияла на 

обучающихся на дому современная обновленная учебная программа. Также обсуждалась мысли  

родителей, обучающихся на дому детей , о новой программе. 

Ключевые слова: ученик обучающийся на дому, новая программа обучения, система 

оценивания, творчество, методика, коррекционно – развивающее обучение. 

   

This article provides for the effectiveness of the system and systemic approaches to remedial 

and developmental education, home-schooled children with an updated curriculum. In addition, the 

“assessment” system was analyzed, as a modern updated curriculum influenced students at home. It 

also discussed the thoughts of parents studying at home children about the new program. 
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Жаңартылған оқу бағдарламасы – бүгінгі білімнің жаршысы. Еліміздегі білім беру 

саласы жаңа жүйеге көшу барысында ұлтымыздың  болашағына тірек болар азаматтардың білім 

деңгейі жоғары, ой өрісі дамыған, өз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған мәселелерді шеше 

білетін және шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ тәрбиелеуді басты фактор ретінде 

қарастырып отыр. Сонымен қатар, мемлекеттік тілдің зор әлеуетін сезіну міндеттілік деп 

танылып, ұлтаралық келісім кепілі ретінде әрбір білім алушы оны құрметтеуі парыз. 

Десек те өкінішке орай, арнайы білім беру мекемелерінде білім алатын мүмкіндігі 

шектеулі балаларға қиын соғатыны әбден мүмкін. Соның ішінде тілге тиек ететін – Үйден 

оқитын  балалар тағдыры. 

ХХ ғaсырдың бaсындa неміс педaгог-дефектологы П. Шумaнның «Бaлa кемістігінің дaму 

деңгейі неғұрлым төмен болсa, соғұрлым мұғaлімнің білім деңгейі жоғaры болу керек» деген 

aсыл сөзінен дaму мүмкіндігі шектеулі бaлaмен жұмыс істеу өте қиын екені рaс. Қaзіргі кезде 

мектептерде дaмуындa aуытқуы бaр бaлaлaрды қaмқорлыққa aлып, олaрдың қaлыптaсуынa 

және aйығуынa мүмкіндік жaсaп, өзбетімен өмір сүруіне бaғдaр беруге aрнaйы дaйындық 

жүргізілуде. Үйден оқитын бaлaлaрдың білім деңгейін көтеріп, өмірге қaжетті білім-білік 

дaғдысын, тәртібін қaлыптaстыруғa бaйлaнысты түрлі шaрaлaр жaсaлудa. 

Белгілі ғалымдардың зерттеулерінде бaлaлaрдың өсу, жетілу, дaму ерекшеліктеріне 

тaлдaу жaсaй отырып, бaлaлaрдың жеке зaттaрды біліп қaнa қоймaй, олaрды жіктеп, топтaп aйтa 

білуге, әр зaттың қaлай, неден жaсaлaтынын, қaйдaн пaйдa болaтынын түсінуге 

тырысaтындығын көрсетті. Бaлaның aлғaшқы сөздерді түсіне бaстaғaннaн-aқ оның ортaмен 

тілдік қaтынaсы қaлыптaсa бaстaйды. Бaлa тілінің шығуы оның психикaлық дaмуынa күшті 

ықпaл етеді. Әрбір сөз – бaлaның aқыл-ойының дaмуынa мaңызды екендігін aйтaды. 

Арнайы мектеп  мұғалімі болғандықтан «Бағалау» сөзі білім алып отырған әрбір ерекше 

қажеттілігі бар балалар үшін маңызды деп білемін. Кез-келген оқушы  алған бағасының әділ 

болғанын қалайды. Өзімізге белгілі оқушылардың оқу жетістіктерін дұрыс бағаламаудың 

салдарынан, бала психикасына жазылмас жара салған ұстаздар қаншама. Біздің ата-аналарымыз 

білім алған Кеңестік білім беру кезіндегі бағалау  жүйесі әлі күнге жалғасуда. Бұрынғы 5 

жүйелік бағалау оқушының нақты қай деңгейде екенін анықтап бергенімен, баланың 

жақсаруына, нәтижеге жетуіне мүмкіндік бермейтінін түсіндім. Теориялық білімімді 

тәжірибемен ұштастыру барысында оқушының өзін және өзгені бағалауы оқушыға артылған 

үлкен жауапкершілік, сенім екенін түсіндім. Сондықтан да, оқушы өз міндетін жақсы 

атқарудың жолдарын қарастыруға талпынады және қызығады . 

Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау — оқу үдерісінің маңызды да 

салмақты бөлігі болып табылады. Сол себептен, зерттеу іс-әрекеттерін кеңінен қолданып, 

оқушылардың жетістіктерін бүгінгі күннің талабына сай жаңаша бағалау жүйесі қажет етіледі. 

Бұл жерде оқушылар өзін-өзі бағалау, бірін-бірі бағалау, топтық бағалауда оқу үдерісінің 

белсенді қатысушысы бола алады. Өйткені, дәстүрлі бағалау процесінде мұғалім оқушыға 

жауап бергені үшін немесе сабақ оқымағаны үшін баға қояды. Сонда оқушы қаншалықты әділ 

баға алғанын білмей қалады, күмәнмен қарайды. Бағалаудың жаңа әдісінде оқушы бағаны 

қандай критерийлер бойынша алғанын, келесі сабақтарда қандай критерийлерге көңіл бөлу 

керектігін ұғынады. Бұл жүйеде оқушының нәтижесімен бірге іс-әрекеті де бағаланады. Одан 

басқа оқушыларды бағалауда мұғалім түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана алады. Біріншіден, 

оқушының қызығушылығы артады, екіншіден, мұғалімнің жұмысы да жеңілдеуі мүмкін. 

 «Бағалау» термині «жақын отыру» дегенді білдіретін латын сөзінен шыққандығы 

кездейсоқ емес, себебі бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа адамның не айтып, не істегенін 

немесе өзін - өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін немесе тәртібін мұқият 

бақылауы болып табылады. Бағалауды өткізу үшін оқушылардың нені білетіндігін және не 

істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін 

анықтау қажет. Кембридждік оқыту тәсілі бойынша бағалаудың екі түрі бар: формативті (оқыту 
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үшін бағалау) және суммативті  (оқуды бағалау). Жиынтық бағалаудың немесе Оқытуды 

бағалаудың мақсаты оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып табылады. 

Формативті бағалау әр сабақта және күнде жүргізіліп тұрады. Оқыту үшін бағалау бұл білім 

алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын,қандай бағытта даму керек және 

қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау үшін оқушылар және олардың мұғалімдері 

қолданатын мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі. Бұл ретте мұғалімдер жалғыз бағалаушы 

тұлға болмайтындығына назар аударылады. Оқушылар өздерінің сыныптастарын және өздерін 

бағалауға тартылуы мүмкін және мұғалімдер бағалауды белсенді жүргізген кезде, оқушылар 

белсенді қатысуы керек. Оқушылар бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста, мұғалімнің байқамай 

төмен немесе жоғары бағалаған бағалау шешіміне де өз әсерлерін тигізе алады. 

Формативті бағалау мұғалімдерге сыныптағы оқушылардың үлгерімін бақылап отыруға 

мүмкіндік береді. Мұғалімнің бағалауы мадақтау, ынталандыру, фишкалар, жұлдызшалар, 

тілек, смайликтер арқылы жүзеге асады. Мұғалімнің бағалауының ішінде, мысалы мадақтау, 

ынталандыру оқушылардың көңіл күйін көтеріп, өздерінде сенімділікті тудырады.  

Бүгінгі таңда бағалау барысында критерийлік және өзін-өзі бағалау жүйесін қолдануды 

өзекті деп санаймыз. Формативті бағалау ата-аналар, мұғалім және оқушыларға ашық, 

түсінікті және нақты болады. Өзін-өзі бағалаумен қатар оқушылардың бірін-бірін бағалауды 

жүргізуге болады. Оқушы өзін-өзі бағалаған кезде өздері нәтижеге мүдделі болады. Енді мен 

арнайы  сыныпта сабақ беру барысында  өзім қолданаған бағалау түрлерімен таныстырғым 

келеді. 

Ғаламтор  жаулап алған қазіргі заманда әрбір мектеп оқушылары өз көңіл күйлерін 

смайликтер арқылы жақсы көрсете алады. Мен де сол смайликтерді сабақты бағалауда тиімді 

қолдана алатын болдым. Мысалы «Өте көңілді», «жақсы», «көңілсіз» смайликтерді алып 

сабақтың соңында «Өзіме өте жақсы баға беремін», «Сабаққа жақсы қатыстым», «Орташа 

қатыстым» деген смайликтермен өздерін-өздері бағалайды. 

Оқушы білімін бағалауға тоқталар болсам, жаңа білім беру мазмұнында  бес балдық 

бағалау емес, критериалды бағалау арқылы бағалануы – оқушылардың оқу жетістіктерін 

нақты  айқындалған,  бірге даярланған, оқу үдерісінің барлық қатысушыларына алдын ала 

белгілі, арнайы  білім  берудің мақсаттары мен мазмұнына сай критерийлермен салыстыруға  

негізделген бағалау үдерісі. Критериалды бағалау оқыту, тәлім-тәрбие беру және бағалаудың 

өзара  байланысына негізделген. Бұл бағалау жүйесінің оқушы үшін ерекше екендігін 

тәжірибе барысында байқауға болады: 

- қалыптастырушы бағалау шынайылыққа бағытталады; 

- оқушының өз бетімен жұмыс жасап, тұжырым жасауына ықпал етеді; 

- мұғалім үшін қай оқушының қандай деңгейде екендігін байқауға мүмкіндік береді; 

- оқушының өзара бір-бірін бағалауын қалыптастырады; 

- ата-ана өз баласының қай оқу мақсатынан төмендігіне көз жеткізіп, сол бойынша 

жұмыс жасауға мүмкіндік жасап отырады; 

- әр мұғалім қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын жасау арқылы өздерінің кәсіби 

бағытта дамуына қол жеткізеді. 

Шығармашылық – бұл адам іс-әрекетінің түрі, бұл адамның өмір шындығында өзін-

өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігімен 

сапалы, дәлелді шешімдер кезінде қабылдай білуге үйренуі керек. Тек шығармашылық қана 

адамға өмірдің мәнін түсінуге, бақытын сезінуге мүмкіндік әпереді. Мұндай күрделі  

мәселені шешуде үздіксіз білім беру ісінің алғашқы сатыларының бірі болып табылатын 

арнайы  мектептің алатын орны ерекше, өйткені арнайы  мектеп:  

  1.Оқушылардың интеллектуалдық, рухани, табиғи нышандарын дамытуға өзінің 

қызығушылықтарымен бейімділіктерін іске қосуға жағдай жасайды. 

  2.Жеке адамдық сенімдерін қалыптастыруға жағдай жасайды. 

  3.Ұжымдық және жеке іс-әрекеттер тәсілдеріне үйретеді. 
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Баланың еркін шығармашылықпен ойлауына, оның барлық қабілеттерін дамытуға, өз 

күшіне деген сенімнің болуына жағдай жасайды. Кіші жастағы баланың оқуға, оқу арқылы 

қабілеттерінің дамуына көп мүмкіндіктер бар. 

Ұстаз үшін ең маңызды мақсат - әр сабағын түсінікті, тартымды, тиімді өткізу. Оны жүзеге 

асырудың бір жолы – оқушыларға білім беру, тәрбиелеу барысында кеңінен қолданылып келген, 

оқушылардың білім сапасын көтеруге жағдай жасайтын, сабақты тиімді ұйымдастыруға,  сабақ 

уақытын ұтымды пайдалануға,  оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуға көп көмегін тигізетін 

әдіс – диктанттарды қолдана білу. Сондықтан диктант  неғұрлым жиі алынса, оқушылардың 

сауаты  неғұрлым табысты болады. Диктанттардың  мынандай түрлері өткізіліп отырылды: әріп, 

буын, сөз, сөздік, ескерту, шығармашылық, көру, графикалық, есту, бақылау диктанттары. Осы 

диктанттардың ішіндегі ең күрделісі – шығармашылық диктант. Қазақ тілі сабағында 

оқушылардың шығармашылығын дамыту үшін осы шығармашылық диктантты көп қолданып 

жүрмін. 

Мен  жаңа сабақты өтпес бұрын тақырыбын проблемалық ой тудыра отырып хабарлаймын, 

оқушы жаңа сабаққа ерте еніп, ұмтылып жауап іздейді, талпынады,  қызығушылығы артады. Үнемі 

сұрақ  қою жүйесімен жұмыс жасау білімді меңгерту барысында оқушы деңгейін шығармашылық 

сатыға көтереді. Бұл - сабағыма жан бітіріп, шығармашылық серпіліс тудырды. Оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін арттыру үшін қосымша әдебиеттерді, ертегілер мен жұмбақтарды, 

жаңылтпаштарды, мақал-мәтелдерді  де бала шығармашылығы дамитындай етіп пайдаланып 

отырдым. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін сабақтарымды 

мынадай жолдармен өткіздім: 

- сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану; 

- сабақты түрлендіріп өткізу; 

- сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, кестелер мен сызбаларды пайдалану; 

- интерактивті тақтамен слайдтарды  тиімді қолдану; 

- сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыруда мынадай нәтижеге жеттім: 

- өз бетімен оқуға, жұмыстануға дағдыланады; 

- шығармашылық ізденіске жетелейді; 

- өз ісіне деген сенім пайда болады; 

- әр нәрсеге сын көзбен қарауға үйренеді; 

- салыстыруға, қорытынды жасауға үйренеді; 

- шығармашылдық белсенділік артады.  

Тәжірибеден  өткізу барысында бұл бағдарламаның ерекшелігіне көз жеткізе түскендеймін. 

Соның  бірі  коммуникативтік  төрт дағдыға баса назар аударылуы. Осыған дейін оқылым мен 

жазылымға аса мән беріліп келсе,  жаңа білім беру мазмұнында ең бірінші тыңдалым және 

айтылымға мән берілуінің  қоғамдық қажеттіліктен туындағандығын тәжірибе барысы дәлелдеді. 

Себебі, тыңдалым дағдысының  6 жастағы балада емес үлкендер тарапында да жетіспейтіні жалған 

емес. Тыңдалым  болмаған жағдайда  қалған үш дағдының өз нәтижесін  бермейтіндігі айдан анық  

жағдай. Сондықтан қазіргі күні оқу процесінде «ең бірінші тыңдаймыз»   деп оқушылардың 

тыңдалымға  дағдылануына баса назар аударып отыру  оқушыда өз бетімен тыңдауға назар аудару 

дағдысын қалыптастыруда. Күнделікті  сабақ басталмас бұрын бүгінгі сабақтың  мақсатын 

таныстыру  оқушыда өз алдына мақсат қоя білуге, сабақ соңында бүгінге мақсатқа қол 

жеткізгендіктеріне қайта шолу жасау арқылы өз нәтижесіне  саралау жасауға мүмкіндік беру бұл да 

жаңа білім беру мазмұнының  жаңа бір қыры деп айта аламын. Әр пәнде үш тілдік саясатының  

жүзеге асуы және  барлық пәнге  тән ортақ тақырыптың болуы, сабақтың кіріктіріле өткізуге 

негізделуі  оқушының  белгілі бір тақырыпты жан-жақты қырынан зерттеуіне, өз бетімен тұжырым 

жасауына ықпал етеді. 

Ата - ана үшін де бұл бағдарлама бір жағынан қорқыныш тудырса, екінші жағынан 

қызығушылық та тудырып  отыр. Ата-аналар мәжілістерінде  әр оқушының  қалыптастырушы 

бағалау нәтижесін есеп беру бетшесі арқылы таныстырудың өзі ата-ана  мен мұғалімдердің 
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арасында ынтымақтаса жұмыс жасауға ықпал ететіндігін  көрсетуде. Кері байланыс бетшесінде 

алған мәліметтерін, жазған ұсыныстарына қарай отырып ата-ананың бағдарлама мақсатын 

түсінгендігін байқауға болады. 

Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен 

жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және 

шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, тез өзгермелі, білімді де 

білікті, тың серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап межесінен көріне алатын шығармашыл да 

кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп отырғанына  көзім жетті. Оқушылардың мектепте табысты 

оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы  мұғалімнің  қабілетіне, оның құзыреттілігіне 

байланысты екенін терең түсіндім.  Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім 

беретін адам ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра  алатын, 

оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. Жаңа заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен 

 қарым-қатынас барысында әрбір жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және 

шығармашыл шешім қабылдай алуын талап  етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның 

мұғалімі  жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа педагогикалық 

инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды бағалау жүйесіне 

өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің 

нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: 

қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау түрлері баланың жан-жақты 

ізденуіне ынталандырады. Бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 

ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу 

үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері 

байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік 

береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір 

оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу 

мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық 

бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. 

Жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы 

өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл 

бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 

міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, 

қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу 

бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын 

құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, үйренеріміз де 

көп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың 

келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті 

жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы отырмыз. Жаңартылған білім – 

болашақтың кепілі. Білім берудің әрбір кезеңінде, оның сабақтастығы мен болашағын ескере 

отырып, білім берудің мақсаты мен міндеттерін анықтаудың бірегей концептуалды ыңғайын табу 

жүзеге асуы керек.  Сондықтан арнайы  білім берудің принциптері, тәрбиелеу мен оқытуды 

ұйымдастырудың формасы, құралы, әдісі баланың дамуындағы сабақтастықты қамтамасыз етуге 

тиіс.  Арнайы білім беру жалпы білім беру жүйесінің бағытында жұмыс жасау үшін база болатын 

негізгі құзыреттіліктердің элементін қалыптастыруға тиіс. 

Бағдарламаның ерекшелігін тәнті болғанымызбен  қатар дерлік жағдайлар да кездесіп, 

мұғалім жұмысына кедергі келтіріп жатқан кездер де аз емес. Ол  бағдарлама мен оқулықтың 

сәйкес келмеуі. Бұл  ата-анаға да, оқушыға да, мұғалімге де аз қиындық болмай тұр. Әрине,   жаңа 

бастаманың  қашанда қиындығы да қызығы да аз болмайды. Бірақ  осы үлкен міндетті абыроймен 
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атқарып, шәкірттерді бәсекеге қабілетті жеке тұлға дәрежесіне жеткізе білу әр ұстаздың  міндеті. 

Сондықтан  заман талабына сай болып жатқан өзгерістерден қауіптенбей,  мақсатқа сай, нәтиже 

аламыз деп сенемін. 

Жаңартылған оқу бағдарламасымен арнайы мектепте үйден оқитын  балаларды оқыту әрбір 

баланың жекелей ерекшеліктерін ескере отырып жүргізіледі. Үйден оқитын  балаларды 

Алтынсарин бағдарламасы бойынша берілген жаңартылған оқу бағдарламасымен оқыту өзінің 

тиімділігін көрсетті. Ұзақ мерзімді жоспарды осы санаттағы білім алушылардың ерекшеліктері мен 

мүмкіндіктерін ескеріп, ортақ тақырыптарға сәйкес оқыту мақсаттарын тоқсан бойынша бөлу 

арқылы мұғалімнің өзі анықтайды. Бұл ретте жалпы білім беру оқу бағдарламаларында ұсынылған 

ортақ тақырыптар пайдаланылады. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша мұғалім оқушылардың жауаптарын жинап алып 

олармен танысып, келесі сабаққа содан шыққан мәселелерді шешуге қарай ыңғайланады. Мұғалім 

аралық тексеру жүргізу үшін қысқа тесттер дайындайды. Бұл бақылауды бағалау уақыты сабақтың 

3-5 минутын ғана алады. Бақылаудың негізгі талаптарын ескере отырып, оқушылар бірінің 

жұмысын бірі тексере алады. Келесі формативті бағалаудың әдістері ұстаз оқушының өз жұмысын 

жақсарту мақсатында қолданылады. 

Педагогикалық тәжірибе нәтижелері бойынша қорытынды үйден оқитын   балаларды 

жаңартылған бағдарламамен  түзете-дамыта оқытуды жүйелі түрде қолданып сабақ өту үдерісіне 

сандық және сапалық түрде өңдеу мен сараптаулар мынадай қорытынды жасауға мүмкін беріп отыр. 

- арнайы сыныптағы үйден оқитын   оқушылардың қалыпты оқушылармен бірге 

жаңартылған бағдарламамен  түзете-дамыта оқытуға деген қызығушылығы артып, барлық пәндер 

бойынша да білім сапасында ілгерілеушілік байқалды; 

- арнайы  сыныптағы пәндер бойынша берілген тапсырмаларды орындауда үйден оқитын   

оқушылар жаңартылған бағдарламамен  түзете-дамыта оқыту әрекетіне үйренді; 

- үйден, жеке сабақта және жеке сабақта ертегілермен мен әңгімелерді әдеби тілмен 

өрнектеудің тәсілін ғылыми тұрғыдан орындауға, оларға өздері үйренген тәсілдерді ауызша 

байланыстар негізінде қолдануға мүмкіндік болды. 

- іздестіру жұмыстарын әрбір үйден оқитын   оқушының өз бетінше ізденуіне, өзіндік 

пікірін айтып қорғауына мүмкіндік беру, оқушыларды жаңа технологияның элементтері арқылы 

жаңартылған бағдарламамен  түзете-дамыта оқыту іс-әрекетінің тууына қолайлы жағдай 

жасайтындығын көрсетті; 

- үйден оқитын   оқушылардың жаңартылған бағдарламамен  түзете - дамыта оқыту 

бағытындағы қызығушылығы артты. Үйден оқитын   оқушылар өз ойын айтуға қызығушылық 

танытып отырды.  

Қорыта айтқанда, мектептегі жүйелі жүргізілген педагогикалық тәжірибелеріміздің 

нәтижелері зерттеу болжамдарының дұрыстығын дәлелдеп, үйден оқитын   балаларды 

жаңартылған бағдарламамен  түзете-дамыта оқыту жүйелі қолдану тәсілдер жүйесінің тиімділігін 

көрсетті. 
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         Бұл мақалада мемлекеттік биліктің бөліну  теориясы мен институтының пайда болуы 

мен дамуы туралы сұрақтар қарастырылған  
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В данной статье рассматриваются  вопросы вознивновения и развития теории и 

института  государственной власти . 

Ключевые слова:  государство,  власть, государственные органы власти, 

законадательный орган,  исполнительная власть, судебная власть 

 

This article deals with the emergence and development of the theory and institution of state 

power 

Key words:   state , state authorities, legislative body, executive authority, judicial authority. 

 

Возникновение и дальнейшее развитие концепции разделения власти в Республике Казахстан 

осуществляется на основе изучения и применения опыта государственного строительства других 

зарубежных стран. При этом учитываются особенности условий и задач государственного 

строительства в нашем государстве и результаты ее применения и реализации в странах, откуда ее 

элементы были заимствованы. Таким образом, Республика Казахстан не пошла по пути прямого 

копирования, а выбрала свой вариант осуществления этого демократического института. 

Необходимость исследования принципа разделения государственной власти в Республике 

Казахстан связана с относительной «молодостью» самого государства, а следовательно и постоянной 

изменчивостью в развитии государственного строительства. 

«Проблема разделения властей – одна из ключевых в кратологии (наука о власти), в мировой 

властной практике. Разделение власти – это властно-правовая теория и практика, согласно которой 

государственная власть понимается не как единое целое, а как совокупность единых ветвей, видов 

властей (законодательной, исполнительной, судебной), осуществляемых независимыми друг от друга 

органами» [1]. 

Юридический смысл разделения властей выражен в следующем рассуждении великого 

французского просветителя Ш. Л. Монтескье в его основном сочинении «О духе законов»: «Если 

власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то 

свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические 

законы для того, чтобы так же тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, если 

судебная власть не будет отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена 

с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья 

будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает 

возможность стать угнетателем» [2]. 

В статье 3 Конституции Республики Казахстан закреплено, что государственная власть в 

Республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между собой с 

использованием системы сдержек и противовесов [3]. 
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Ветви власти не всегда совпадают с органами власти. К примеру, законодательной 

властью в Республике Казахстан вопреки устоявшемуся мнению обладает не только Парламент. 

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики, депутатам 

Парламента, Правительству и реализуется исключительно в Мажилисе. 

Президент Республики имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов 

законов, а также объявлять рассмотрение проекта закона срочным, означающее, что Парламент 

должен рассмотреть данный проект в течение месяца со дня его внесения. При неисполнении 

Парламентом настоящего требования Президент Республики вправе издать указ, имеющий силу 

закона, который действует до принятия Парламентом нового закона в установленном 

Конституцией порядке [3]. 

Особенность реализации института главы государства в Республике Казахстан 

заключается в том, что Президент не возглавляет исполнительную ветвь власти, как это 

установлено во многих странах, не является частью какой-либо ветви власти и не представляет 

их интересы. Согласно статье 40 Конституции Республики Казахстан Президент является 

главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления 

внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и в 

международных отношениях и обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей 

государственной власти и ответственность органов власти перед народом. Таким образом, все 

органы государственной власти в своей деятельности несут ответственность перед народом и 

Президентом. 

Как говорилось выше, разделение государственной власти на ветви не всегда совпадает с 

органами власти. К примеру, кроме законодательной у Парламента имеется ряд смежных 

функций: утверждение республиканского бюджета, в соответствии со статьей 53 Конституции 

утверждает отчеты Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета. Неутверждение 

Парламентом отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета означает 

выражение Парламентом вотума недоверия Правительств. 

Не менее важна и возможность каждой из Палат Парламента, на основании статьи 57 

Конституции, по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Палаты 

заслушивать отчеты членов Правительства по вопросам их деятельности. По итогам 

заслушивания отчета большинством голосов от общего числа депутатов Палаты вправе 

принимать обращение к Президенту Республики об освобождении от должности члена 

Правительства в случае неисполнения им законов Республики. Если Президент Республики 

отклоняет такое обращение, то депутаты большинством голосов от общего числа депутатов 

Палаты вправе по истечении шести месяцев со дня первого обращения повторно поставить 

перед Президентом Республики вопрос об освобождении от должности члена Правительства. В 

этом случае Президент Республики освобождает от должности члена Правительства [3]. 

Немаловажно и значение полномочий Парламента по формированию органов 

государства. 

Парламент участвует в формировании судебной системы путем избрания и 

освобождения от должности Сенатом по представлению Президента Председателя Верховного 

Суда и судей Верховного Суда. В формировании Правительства Парламент участвует путем 

дачи согласия Президенту Мажилисом на назначение Премьер-Министра. Кроме того, так или 

иначе Парламент участвует в назначении Председателя Национального Банка, Генерального 

Прокурора и Председателя Комитета национальной безопасности, в формировании 

Конституционного Совета, Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета. 

Кроме того, является спорным и вопрос о месте Прокуратуры в системе разделения 

государственной власти, как и нахождение статьи 83 Конституции, содержащей положения о 

ней в разделе VII «Суды и правосудие» [3]. 

«Прокуратура согласно конституционному закону «О судебной системе и статусе судей» 

не входит в систему правосудия как его структурное подразделение. Наоборот, Прокуратура 
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имеет свою структуру с вертикальным подчинением, и по закону «О прокуратуре» она 

подотчетна только Президенту. Суд и прокуратура имеют свои независимые друг от друга 

подразделения, и они не подчинены друг другу. Конечно, Прокуратура участвует в 

осуществлении правосудия в качестве представителя интересов государства в суде. Также 

прокурор  имеет право на опротестование постановлений суда, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Он может опротестовать только в вышестоящий суд. 

Осуществление надзора за точным и единообразным применением законов, указов 

Президента Республики Казахстан и иных нормативно-правовых актов на территории 

Республики Казахстан (статья 1 Закона «О прокуратуре») также входит в компетенцию 

Прокуратуры. И, как отмечает глава государства: «Ныне Прокуратура сосредотачивает свои 

усилия на надзоре за соблюдением законности в стране, невзирая на статус государственных 

органов и должностных лиц» [4]. 

Однако это не сожжет рассматриваться как основание для включения положений о 

Прокуратуре в раздел VII Конституции Республики Казахстан «Суды и правосудие». 

Прокуратурой осуществляется надзор, но не правосудие, а «Правосудие в Республике 

Казахстан осуществляется только судом» [3]. Поэтому Прокуратура не может войти в систему 

судебных органов 

Вопрос о месте Прокуратуры в системе разделения власти может подниматься не раз, и 

конституционно-правовой статус Прокуратуры будет носить дискуссионный характер. Поэтому 

в последующем в Конституцию Республики Казахстан может быть дополнительно включен 

раздел «Правоохранительные органы государства», куда, возможно будут входить 

Прокуратура, Комитет национальной безопасности и другие, не относящиеся к судебной ветви 

власти структурные подразделения. 

Существуют и другие органы, вопрос об отнесении которых к или иной ветви власти не 

может быть решен однозначно. К таким органам относятся: Конституционный Совет, Счетный 

комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, Национальный Банк, 

Высший судебный Совет». 

Некоторые ученые высказывают мнение о необходимости выделения в отдельную ветвь 

контрольную власть, в которую входили бы вышеуказанные органы. 

Система разделения власти находится в постоянном развитии и поиске путей для 

модернизации. В «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 

2020 года», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24.08.2009 г. указано: 

«Первое десятилетие 21-го века ознаменовалось в Казахстане новым этапом конституционного 

строительства.  

Таким образом мы видим, что в целом система разделения власти в Республике 

Казахстан является достаточно сформированной, но не лишенной задела для ее дальнейшего 

развития и модернизации [5]. 

Разделение властей - это одна из основных черт современного правового государства. 

Институт разделения властей, как и институт самого права стал зарождаться с древнейших 

времен. Если не учитывать общество при военной демократии, то уже и в Афинской и в 

Римской республиках граждане стремились не допустить концентрации власти в одних руках. 

Так в Греции существовало несколько политических институтов, которые не должны 

были позволить сосредоточения власти в одних руках. Таким образом после реформ Солона, 

Клисфена, Эфиальта и Перикла в стране образовались следующие взаимодействующие друг с 

другом органы. Народное собрание, обладающее законодательной инициативой. За ним следил 

суд Гелиэя, который к тому же обладал правом толкования законов. Исполнительную власть 

делили совет 500 и две коллегии - стратегов и архонотов. Контроль за всеми органами власти 

осуществляло так называемое особое народное собрание, которое собиралось раз в месяц и 

занималось проверкой деятельности властей и была ли эта деятельность правильной. 

В Римской республике положение было очень схоже с Афинской. Главным 

государственным органом в Риме были сенат, обладающий правом толковать законы, а также 

накладывать вето на некоторые решения народного собрания. Ко всему прочему из числа 
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сенаторов выбирались народным собранием лица, которые должны были занимать 

государственные должности (консулы, преторы, наместники, эдилы и т.д.). Не будучи 

судебным органом, сенат мог назначать судебные коллегии и давать указания о производстве 

расследования. Второй по значимости государственный орган в Римской республике - это 

народное собрание. Перед народным собранием отвечали все государственные служащие 

(кроме диктаторов). Народные собрания избирали коллегии, которые осуществляли 

правительственную власть. Народное собрание обладало правом принятия законов. Особое 

положение занимали плебейские (народные) трибуны. Они имели право запрещать исполнение 

любых приказов (за исключением приказов диктаторов). Они могли налагать вето на 

постановления сената. Помимо того, трибун был наделен правом арестовывать любое лицо и 

подвергать его публичному допросу. Судебные функции в Риме были возложены на восьмерых 

преторов, избираемых сенатом. Помимо трибун каждые пять лет из бывших консулов 

избирались два цензора сроком на 18 месяцев. Они занимались проверкой списка сената и 

исключали из него недостойных. 

В средние века роль противовеса неограниченной власти монарха частично выполняла 

церковь. Будучи духовным учреждением церковь нередко вмешивалась в светские дела. 

Клятвы, обязательства, обещания, которые монарх давал на кресте нередко обязывали его к 

обязательному выполнению их. И как  бы там ни было, принимая какое либо решение, монарх 

должен был обращать внимание на церковные правила. Так же церковные нормы нередко 

регулировали отношения и в обыденной жизни. Церковные труды являлись одно время 

источником права (а в мусульманских странах это чуть ли не единственный источник права и 

по сей день). Ко всему прочему в некоторых странах главы церквей обладали правом  

печалования (отмена  смертного приговора, утвержденного государем). Позже, конечно, 

церковь утратила свое значение, но в определенное время развития истории влияние церкви и 

церковных догм было велико. 

Помимо церкви ограничить власть правителя пытались и его подданные того или иного 

государства. В результате таких попыток в Англии, а позже и во Франции появились сословно-

представительные институты. (В Англии - парламент; во Франции -  генеральные штаты). 

Как в Англии, так и во Франции главной целью парламента (во Франции генеральных 

штатов) первоначально было взятие под свой контроль распоряжение финансами. 

Единственное же, что смогли получить они первоначально, это контроль за налогами. Таким 

образом, они могли всего лишь одобрять новые налоги, либо не одобрять. Но в последствие из 

этого права вырос полноценный законодательный орган. 

В полной мере принцип разделения властей был впервые реализован в Соединенных 

Штатах Америки, после принятия конституции 1787 года  [6]. 

Так впервые за всю историю человечества теория разделения властей, которая долгое 

время развивалась в Европе, была осуществлена на другом континенте. В так называемом 

«Новом свете» появилось «новое» по своей сути государство. 
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құқықтық  қамтамасыз етудің теориялық жəне тəжірибелік негіздері, баламалы энергия 

көздерін пайдалану мен дамытудың мемлекеттік-құқықтық мəселелері зерттелінді. Баламалы 

энергия көздерін пайдалану мен дамытудағы  Қазақстан Республикасы жəне шет 

мемлекеттерiнiң заңдары мен тəжiрибесiне салыстырмалы талдау жасалына отырып, 

баламалы энергия көздерін пайдалану мен дамыту саласындағы  ұлттық заңнаманы 

жетiлдiруге қатысты ұсыныстар мен тұжырымдар келтірілді. 

Кілт сөздер: құқықтық мəселелер, баламалы энергия, жер кодексі, қаржы,экология 

 

Изучены теоретические и практические основы правового обеспечения использования и 

развития альтернативных источников энергии в Республике Казахстан, государственно-

правовые вопросы использования и развития альтернативных источников энергии. 

Рекомендации и выводы по совершенствованию национального законодательства в области 

использования и развития альтернативных источников энергии были составлены на основе 

сравнительного анализа законов и практики Республики Казахстан и зарубежных стран в 

области использования и развития альтернативных источников энергии. 

Ключевые слова: правовые вопросы, альтернативная энергетика, земельный кодекс, 

финансы, экология 

 

Studied theoretical and practical bases of use of the right to use and development of alternative 

energy sources in the Republic of Kazakhstan, the use of state-of-the-art questions and the 

development of alternative energy sources. The recommendations and conclusions on the 

implementation of national legislation in the field of energy use and development have been based on 

comparative analysis of laws and practices in the Republic of Kazakhstan and other countries in the 

use and development of alternative. 

Key words: legal issues, alternative energy, land code, finance, ecolog 

 

Баламалы энергия көздерін енгізу мен дамытудың экономикалық тетігінің басты және 

бірінші мақсаты жасыл энергетиканы енгізудегі кедергілердің алдын алу деп қарастырған жөн. 

Себебі, отандық және шетелдік әдебиеттерді зерттеу көрсетіп отырғандай Баламалы энергия 

көздерін дамытуда бірқатар кедергілер орын алуы мүмкін. Сондықтан, баламалы энергия 

көздері экономикалық тетігінің мәнін анықтау үшін осы технологияның дамуына кедергі 

келтіретін факторларды анықтап алғанымыз жөн.. Баламалы энергия көздерін қолданысқа 

енгізуде келесі кедергілер орындалуы мүмкін: психологиялық, экономикалық, заңи, техникалық 

және ақпараттық ұйымдастыруылық кедергілер болуы мүмкін . [1] 

Қазақстан ғалымдары бірқатар мемлекеттердің экономикасы және технологиясын даму 

деңгейіне талдау жасай отырып, баламалы энергия көздерін қолданысқа енгізуде мынадай 

ортақ кедергілерді ұсынып отыр: 

1. Саяси, институционалды және заңдық кедергілер. Баламалы энергия көздерін 

қолдануға бағытталатын ортақ жоспарлардың болмауы осы саладағы нақты шараларды жүзеге 

асыруға мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар баламалы энергия көздеріне инвестиция тартуда 
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қиыншылық тудырады. Баламалы энергия көздерінен энергия өндіруші тұлғалар өздерінің 

жоспарларын бекітуде ұзақ уақыт процесті алуы кедергілері де болуы мүмкін, себебі, көптеген 

мемлекеттерде баламалы энергия көздеріне жауапты мемлекет ретінде бірнеше мемлекеттік 

органдар болуы мүмкін, мұндай құрылым бюрократиянын дамуына әкелетіні сөзсіз. 

2. Қаржылық кедергілер. Дамушы мемлекеттерде баламалы энергия көздерін енгізудегі 

бір ден бір маңызды мәселе капиталдың болмауы. Дамыған мемлекеттердің өзінде баламалы 

энергия жүйесін жасаушылар жаңартылатын энергия көздері технологиясын нарыққа енгізу 

үшін ұзақ мерзімді несиелерді жылдам алуда қиыншылықтарға кезігеді. Оның бірден бір 

себептері: баламалы энергия көздерін енгізу жобаларының көпшілігі аса көп қаржыны қажет 

етеді және инвестиция салынған да өзін өзі ақтау мерзімі ұзақ уақытты алады және дәстүрлі 

энергетикамен салыстырғанда шығыны едәуір  көп.  Баламалы  энергия  көздері  технологиясын  

орнату ауылдық мекендер  үшін  үлкен  шығын  әкеле   отырып,   пайдалану шығындары төмен 

болады, әсіресе мұндай үрдіс микро қаржыландырылуы жоқ ауылдык жерлерде байқалады. 

3. Экономикалық кедергілері. Баламалы энергия технологиясының экономикасы 

көбінесе тиісті деңгейде дамымайды. Ол көбінесе энергетиканы пайдалану мен ұсынуда және 

өзге де әлеуметтік экономикалық шығындардын орын алуымен түсіндіріледі. 

4. Техникалық кедергілер. Баламалы энергия көздерін енгізудің техникалық кедергілері 

категориясын техникалық мәселелермен байланысты кедергілері жатқызамыз. Техникалық 

кедергілердің ең негізгі мәселесі дамушы мемлекеттерде баламалы энергия көздері 

технологиясына көшуде жергілікті жағдайлардын талаптарына және ерекшеліктеріне сай 

болмайтын технологияны    қолдану.Сондай– ақ  баламалы    энергия көздері технологиясынын 

қосалқы бөлшектерінің болмауы, онын жұмыс жасауына нашар қызмет көрсетуі секілді өзге де 

техникалық сипаттағы мәселелер орын алуы мүмкін. 

5. Ақпараттандыру кедергілері. Көптеген дамушы мемлекеттерде баламалы        энергия     

көздері технологиясы жөнінде қоғамды ақпараттандыру үрдісі әлсіз жүреді.Тұтынушылардың 

баламалы энергия көздерін пайдалануға қатысты ақпараттардың болуы оларды осы 

технологияны қолдануға ынталандыруда қиыншылық туындайды. Жаңартылатын 

технологияны орнатушылар үшін де жергілікті климаттық жағдай туралы ақпаратардын 

болмауы сәйкесінше, технологияны ұсынуда қиыншылық тудыруда. Осындай ақпараттарды 

үйлестірумен айналысатын тиісті органның болмауы баламалы    энергия көздері жөнінде 

бұқараны ақпараттандыру мәселесінің орын алуына септігін тиігізіп отыр. 

6. Біліктіліктің жетіспеушілігі. Барлық салада үкіметтен бастап,жоспарлау мен 

техникалық қызмет көрсетуде білікті мамандардын болмауы осы саланы дамытуда кедергі 

келтіретіні сөзсіз. [2] 

Баламалы энергия көздерін пайдалану мен дамытудың шетелдік заңдары мен 

тәжірбиесін отандық жаңартылатын энергетикалық жүйені дамытуда салыстырмалы үлгі 

ретінде қолдануға болады. 

Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мен дамыту АҚШ – нда федералды деңгейде 

сонымен қатар жекелеген штаттарының деңгейінде жүзеге асады. АҚШ – ның кейбір штатында 

жаңартылатын энергетика технологиясына инвестиция көлемін арттыруды қолдайтын бірқатар 

нормативтік актілер де қабылданған. 

Баламалы   энергия   көздерін   дамыту мақсатында мәселелерді шешудегі бастамалар: 

- ғылыми зерттеу және тәжірбиелік конструкторлық жұмысты дамыту; 

- ауылшаруашылығында   баламалы энергия көздерін дамыту; 

- мемлекеттік жерге баламалы энергетика жобаларын орналастыру; 

- жаңартылатын энергия көздерін интеграциялау мен тиімділігін арттыру үшін 

желілерді жаңалау мен кеңейту; 

- экологиялық таза энергияға жаңа стандарттар енгізу; 

- баламалы энергия көздерін 25 жылда 40 пайыздан 80 пайызға дейін өсіру; 

- смарт инновациялық желілерді инвестициялау; 

- энергетика агенттігінің алдынғы қатарлы ғылыми зерттеу жұмыстарын 

инвестициялау; 



 

166 

Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

- таза энергия технологиясын дамытуда инвестицияларды синхрондау; 

- таза энергетикаға қолдау көрсету үшін пайдалы қазбаларға субсидияларды тоқтату; 

- негізгі энергетикалық мәселелерге назар аудару үшін инновациялық энергетикалық 

хабтар санын көбейту. 

-   инвестициялық несиелеуді тұрақты түрде кеңейту, күн және геотермальдік энергияны 

пайдалануға бағытталған басым технологияға 10 % инвестициялық несие беру; 

- жарықтандырудың электртиімлідігін арттыру жөніндегі ережелер; 

- электр құрылғыларының энергетикалық тиімділігін арттылу туралы ережелер; 

- ғимараттардың энергетикалық тиімділігін арттыру туралы ережелер; 

- көлікте энергетикалық тиімділікті арттыру ережелері; 

- көміртекті сақтау мен басқару саласында ғылыми зерттеу жұмыстарын қаржыландыру 

туралы ережелер; 

- сутегі технологиясы саласында ғылыми зерттеу жұмыстарын қаржыландыру 

байқағанымыздай, аталған заң актісі баламалы энергия көздерін пайдаланудың құқықтық 

негізін нығайтты. 

Жерді рәсімдеудегі орын алауы мүмкін тағы бір мәселе, жердің көлемін анықтау тәртібі 

мен реті. Ол заңнамада реттелмеген мәселе. Айталық, шетел инвесторлары тек қондырғы 

орнатылған аумақ үшін ғана төлемін төлеймін деп айтуы мүмкін, ал меншік иесі үшін ол 

тиімсіз. Осы тұрғыдан алғанда жобаны іске асыруда кедергілер орын алуы мүмкін. 

Жер кодексінің 43- бабына сәйкес, жаңартылатын энергия көздері объектілеріне 

құрылыс жұмыстарын іске асыру үшін жерге құқық беру тәртібінің өзі бірнеше сатылардан 

тұратын үрдіс: 

- жер учаскесiне тиiстi құқық беру туралы өтінішті қарауға қабылдау; 

- сұралып отырған жер учаскесін аумақтық аймақтарға бӛлуге сәйкес мәлімделген 

нысаналы мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін айқындау; 

- жер учаскесін алдын ала таңдау (елді мекен шегінде объектілер салуды қоспағанда, 

объектілер салу үшін жер учаскесі сұралған кезде); 

- тиісті жергілікті атқарушы органдар құратын комиссияның жер учаскесін беру туралы 

қорытындысын дайындауы; 

- жерге орналастыру жобасын әзiрлеу және бекiту; 

- облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық 

маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органының, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің жер учаскесiне құқық беру туралы шешiм қабылдауы; 

- сатып алу-сату немесе уақытша (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) ӛтеулі (ӛтеусіз) жер 

пайдалану шартын жасасу; 

- жергілікті жердегi жер учаскесiнiң шекарасын белгiлеу; 

- елді мекен шегінде объектілер салуға арналған жер учаскесін қоспағанда, жер 

учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау және беру[3] . 

Жаңартылатын энергия кӛздері объектілерін құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін жер 

учаскесіне құқық беру туралы ӛтінішті қараудың жалпы мерзімі ол түскен кезден бастап екі 

айда қаралуы тиіс. Бірақ, осы мерзімге жер кодексіне сәйкес дайындалатын жерге орналастыру 

жобасын жасау, осы Кодекстің 44-бабының 6-тармағында белгіленген келісу; жергілікті  

жердегі жер учаскесінің шекарасын белгілеу кезеңдері кірмейді [4]. 

Жер кодексінің жер жерді беру процесін реттейтін нормаларына талдау, мерзіміне 

қатысты қайта қарауды қажет етеді. Себебі, жалпы мерзім екі айға дейіңгі аралықты 

құрағанымен тәжірбиеде ол одан да ұзақ болуы мүмкін. Ал, ол ӛз кезегінде жаңартылатын 

энергия кӛздері жобасы иелеріне уақыт жағынан қолайсыздық тудыратыны сӛзсіз. Сондықтан, 

ұсынатынымыз, жаңартылатын энергия кӛздері объектілерін орналастыру үшін берілетін 

ӛтініштерді қарастыру мерзімдерін қысқарту қарастырылуы тиіс. [5] 

2009 жылы қабылданған «Қалпына келетін энергия көздерін пайдалануды қолдау 

туралы» Қазақстан Республикасының заңы электрлік және жылу энергиясы өндірісі үшін 

қалпына келетін энергия көздерін пайдалануды ынталандырудың құқықтық, экономикалық 
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және ұйымдастырушылық негіздерін бекітті. Бұл Заң қайта қалпына келетін энергия көздері 

жобасына арналған инвестициялық артықшылықтар беруді, нарықта және оларды желілер 

бойынша беру кезінде «таза» электр энергиясын пайдаланудың басымдықтарын қарастырады, 

сонымен қатар мемлекеттің бақылауындағы сертификаттар жүйесі арқылы қолдау көрсетеді. 

2020 жылға дейінгі Қазақстанның Стратегиялық даму жоспарына сәйкес, электр энергиясын 

тұтынудың жалпы көлеміндегі баламалы энергия көздерінің үлесі 2015 жылға қарай 1,5%-ды, 

2020 жылға қарай 3%-ды құрауы тиіс. 2010-14 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 

Үдемелі индустриялдық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы қойған басымдықтар 

2014 жылы қайта қалпына келетін энергия көздерінің көлемін жылына 1 млрд кВт/сағат 

деңгейіне жеткізуді көздейді. Қорыта айтқанда, еліміз қайта қалпына келетін энергия көздерін 

дамытуды заңдық тұрғыдан мықтап бекітіп алған. Нақты жұмыстар атқарылуда. Оның үстіне, 

баламалы 102 энергетиканы іске асыру үшін өзге елдердегідей шиеленіскен түйіндер жоқ бізде. 

Әлемдік монополистер «жүйеге қосылуға рұқсат бере ме, қуатымызды өткізе ме, жоқ па» деп 

бас қатырып жатпаймыз. Демек, баламалы энергетиканы қолдану ел экономикасын 

жаңғыртудың маңызды факторына айналатын күн де алыс емес деген сөз. [6] 

Қазақстанның климаттық жағдайы күн энергиясын пайдалануға қолайлы болып 

табылады. Елімізде күн энергиясын өндіру мүмкіндігі жылына 2,5 млрд кВт/сағатқа бағалануда. 

Қазақстан солтүстік ендікте орналасқанына қарамастан, республика аумағындағы күн 

радиациясының әлеуеті өте жоғары. Сонымен қатар, өңірде күн энергиясы электр қуатын 

өндіру үшін ғана емес, жылу алу үшін де пайдалануға болады. Ол үшін орталық электр және 

жылумен қамтамасыз ету жүйелерінен шалғай жатқан аудандарда күн қондырғылары 

орнатылуы тиіс. 2015 жылға дейін жалпы қуаттылығы 91 МВт күн қондырғыларын іске қосу 

қарастырылған. Сонымен бірге, Қазақстанда күн энергетикасын дамытуға қажетті кремний 

және фотоэлектрлік элементтер шығаратын өндірістік база құруға бағытталған шаралар 

қабылданып жатыр. Күн батареялары қатты кремний материалынан жасалынады, бұл жер 

қойнауындағы оттегіден кейін ең көп таралған элементтердің бірі. Фотоэлектрлік станциядағы 

1 келі кремний өндіретін энергияның көлемі жылу электр станциясында 75 тонна мұнай жұмсап 

өндірілген энергиямен пара-пар. Сондықтан кремнийді 21 ғасырдың мұнайы десек те артық 

айтпаймыз. Биологиялық отынды қолдану белгілі бір көлемде қордың жиналуына ықпал 

ететінін атап өту керек. Ауыл шаруашылығы өндірісі қалдықтарын қайта өңдеу есебінен жыл 

сайын 35 млрд кВт/с электрлік және 44 млн гигакалориялы жылу энергиясын алуға болады 

екен. Биогаз өміріміздегі экологиялық, энергетикалық, агрохимиялық проблемаларды шешуге 

қауқарлы. Биогазды жарықтандыруға, үй жылытуға, тамақ пісіруге, көлік, электр генератордың 

роторларын қозғалту мақсатында қолданады. Ғалымдардың есептеуінше, 1 м2 аумақты жылыту 

үшін жылына 45 м3 биогаз қажет, ал су жылыту үшін күніне 5-6 м3 биогаз керек. Қазақстанда 

қалпына келетін энергия көздерін пайдаланудың басты мақсаты энергетиканың қоршаған 

ортаға кері әсерін төмендету екенін айттық. Әлемдік тәжірибеде солай. Мысал үшін, бір ғана 

2009 жылдың өзінде ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметі көрсеткендей, 

атмосфераға шығарылған ластаушы заттардың көлемі 3,4 млн тоннаны құрап, оның 85%-ы 43 

ірі кәсіпорынға тиесілі болған. Оның үстіне, қазіргі таңда Қазақстанда жалпы өндірілетін электр 

энергиясы 85%-ға дейін органикалық отынды – негізінен, жергілікті көмірді және аз көлемде 

көмірсутекті шикізаттарды жағу жолымен алынатынын ұмытпаған жөн. Стационарлық 

көздерден еліміздің атмосферасына қалдықтардың 10%-ға жуығын және улы қалдықтардың 

басым үлесін мұнай және ілеспе газ өндіру саласында жұмыс істейтін кәсіпорындар шығарады. 

Осы ретте, қалпына келетін энергия көздерін қолдану арқылы энергетикадан бөлінетін парник 

газдарын 500 мың тоннадан 2,5 млн т СО2-ге дейін азайтуға мүмкіндік бар. Қалпына келетін 

энергия көздерін пайдаланудың экономикалық тиімділігі де бар. Атап айтсақ, оны электр 

қуатын өндіру және жеткізу үшін қолдану арқылы Қазақстанның 101 энергияға тапшы 

өңірлерінде үнемділікке қол жеткізуге болады. Сонымен қатар қайта қалпына келетін 

энергетика елдің шалғай өңірлерін дамытудың маңызды факторына айналмақ. Мемлекеттік 

деңгейде шаралар қабылданып жатқанына қарамастан, Қазақстанда қайта қалпына келетін және 

баламалы энергетика кенже қалған. Өкінішке қарай, бірнеше құрылысты, атап айтқанда, жел 
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Мақалада шетелдік элементтердің қатысуымен қаралатын азаматтық істерді өз 

уақытында жəне тиімді шешу мақсатында құқықтық мəдениеттің деңгейін арттыру 

қажеттілігі қарастырылады.  

Құқықтық ғылым үшін құқықтық мəдениеттің маңызы зор, өйткені ол біздің 

мемлекетіміздегі азаматтық қоғамның қалыптасуында негізгі роль атқарады. Аталмыш 

институттың дамуы құқықтық шынайылықты жəне жеке тұлғаның құқықтық құбылыстар 

мен құқықтық мінез-құлық үдерістеріне деген көзқарасын объективті тұрғыда көрсететін 

құқықтық білім мен ақпараттың біріздендірілуі болып табылатын құқықтық салаға ену 

процессі ретінде қарастырылады.  

Мақалада істі сотта қарауға дайындау мен тікелей сотта қараудағы бірқатар 

құқықтық ерекшеліктер анықталады. Автор азаматтық сот өндірісіндегі туындауы мүмкін 

проблемалық мəселелерге талдау жасап, оларды жою жолдарын қарастырады.  

Кілт сөздер: құқықтық мəдениет, шетелдік тұлғалар, азаматтық сот өндірісі, 

халықаралық актілер, істі сотта қарауға дайындау, дауды қарау, құқықтық тəрбие, шетелдік 

элемент  

В статье рассматривается необходимость повышения уровня правовой культуры в 

целях своевременного и эффективного разрешения гражданских дел с участием иностранного 

элемента.  
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Правовая культура имеет большое значение для правовой науки, т. к. играет 

главенствующую роль в формировании гражданского общества в нашем государстве. 

Развитие данного института представляет собой процесс приобщения к правовой сфере, а 

именно, унификацию правовых знаний и информации, объективно отражающих правовую 

действительность и отношение индивида к правовым явлениям и процессам правомерного 

поведения 

В статье определяется ряд правовых особенностей при подготовке дела к судебному 

разбирательству и при непосредственном рассмотрении спора. Автор анализирует 

проблемные ситуации, которые могут возникнуть в гражданском судопроизводстве, и 

предпринимает попытки их устранения.  

Ключевые слова: правовая культура, иностранные лица, гражданское 

судопроизводство, международные акты, подготовка дела к судебному разбирательству, 

рассмотрение спора, правовое воспитание, иностранный элемент 

 

The article discusses the necessity of the increasement of the level of legal culture in order to 

ensure a timely and effi cient resolution of civil cases involving a foreign element.  

Legal culture is of great importance for legal science, because it plays a leading role in the 

formation of civil society in our country. The development of this institution is a process of 

introduction to the legal sphere, namely, the unification of legal knowledge and information that 

objectively reflect the legal reality and the individual's attitude to legal phenomena and processes of 

lawful behavior. 

The feature identifi es a number of legal peculiarities in preparing the case for trial and direct 

examination of the dispute. The author analyzes some problem situations that might arise in civil 

proceedings, and attempts to eliminate them.  

Key words: legal culture, foreign persons, civil court procedure, international instruments, 

preparation of case for trial, dispute consideration, legal education, foreign element. 

 

Конституциямен бекітілген [1], Қазақстан Республикасының стратегиялық мақсаты 

болып табылатын құқықтық мемлекетте азаматтардың құқықтық мәдениетін дамытпай, 

заңнамаларға кең ауқымды үгіт-насихат жүргізбей құқықтық мемлекет ретінде қарастыру 

мүмкін емес. Билік және басқару органдарының, қоғамдық ұйымдардың, лауазымды тұлғалар 

мен азаматтардың барлығы оларға заңмен берілген құзыреттер шегінде ғана әрекет етуі қажет 

екендігі халық үшін ақиқат болуы тиіс. Басқаша айтқанда құқықтық мемлекетте барлығының 

заңға бағынуы ең жоғарғы қағида болу керек.  

Құқықтық мәдениет қазақстандықтардың жоғарғы саяси және патриоттық қасиеттерінің 

қалыптасуының ажырамас бөлігі болып табылады. Құқықтық мәдениет біздің 

азаматтарымыздың қоғамдық-саяси және мәдени өсуіне, олардың әлеуметтік-құқықтық 

белсенділігінің артуына, санасы мен мінез-құлқына демократиялық қоғам құқығының негізінде 

жатқан бірігіп өмір сүру мен қарым-қатынас жасау мәдениетінің жоғарғы қағидалары мен 

нормаларын ендіруге ықпал жасайды.  Қазақстандық патриотизмнің құқықтық мәдениетінің 

мәні тәрбиеленушілердің құқықтық санасымен идеялар мен қағидалардың қабылдануының 

терең және тұрақты процесі болып табылады, ал оның мазмұны – осы идеяларды бойына 

сіңдіруі, оны құқықтық тұрғыда әрбір адамның өзін-өзі немесе азаматтар тобын қорғай алу 

қабілеті деңгейіне дейін көтеруі және нарықтық қатынастарды тиімді жүргізе алуы мақсатында 

жеке тұлғалардың құқықтық санасына мақсатты бағытталған және жүйелі түрде ықпал ету 

процесі болып табылады.  

Дамыған демократияның қазіргі жағдайында азамат өз пікірін білдіруде басқарушы 

элитаға немесе референтті топқа тәуелді емес, сондай-ақ ол саясаттың шытырман тұстарын өз 

бетінше түсініп, өзінің жеке шешімін қабылдауға қабілетті. Бұл құқықтық білімнің деңгейінің 

жоғарылығын, әрекет етуге ішкі жігерінің болуының және өз әрекеттері үшін жауапты болуға 

дайын екендігінің дәлелі болып табылады.  
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Заң ғылымында құқықтық мәдениет көп жағдайда адамдардың қоғамдық өмірінің 

құқықтық нысанының барлық тұстарын қамтитын «құқықтық ғалам» ретінде кең ұғымда 

анықталады [2, 25-27 б.]. 

Біздің түсінігімізде «құқықтық мәдениет» терминінің мазмұнын мемлекетпен бекітілген 

мінез-құлық ережелері туралы қоғамның білімінің және азаматтардың осы ережелерге 

көзқарасының жиынтығына дейін тарылту қажет.  

Жүйесіздігімен, фрагментарлығымен, құқықтық білімнің үзік-үзік болуымен, құқық пен 

оның көрініс табу формалары туралы көзқарастардың қарама-қайшылықтығымен, құқықты 

бағалаудың біртекті болмауымен сипатталатын қоғам мен жекелеген тұлғалардың құқықтық 

мәдениеті мен құқықтық санасының деңгейінің төмендігі судьялардың, яғни кәсіби мәдениет 

пен құқықтық сананың сөзсіз жоғары деңгейінің иелерінің, өз қызметтік міндеттерін орындау 

барысында заңды саналы түрде бұзуға итермелеуші фактор болуы мүмкін.  

Құқықтық мәденит бір жағынан мәдениеттің бір түрі ретінде қарастырылатын болса, 

екінші жағынан құқықтық нормаларды қалыптастыру мен жүзеге асыру үшін жағдай жасайтын 

құқықтық құбылыс ретінде қарастырылады.  

Ресейдегі құқықтық мәдениет саласының алдыңғы қатарлы зерттеушілерінің бірі 

М.Б.Смоленский атап өткендей: «Құқықтық мәдениет – бұл құқықтық құндылықтарды жасау 

және бекітумен сипатталатын адамның құқық саласындағы шығармашылық процесі мен оның 

нәтижелері» [3]. Бұл анықтама құқықтық мәдениеттің мәнін толыққанды көрсетеді.  

Құқықтық мәдениет кең мағынасындағы құқықтық мәдениет және жеке тұлғаның 

құқықтық мәдениеті болып бөліп қарастырылады. Кең мағынасындағы құқықтық мәдениет – 

бұл құқықтың әрекет ету саласына қатысты мазмұнды және идеалды элементтер жүйесі. Бұл 

мағынасында құқықтық мәдениет қоғамның мәдениетінің құрамдас бөлігі болып табылады 

және нормалар жүйесінен, құқықтық қатынастардан, құқықтық мекемелерден және т.б. тұрады. 

Жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті өз қызметінде жеке тұлғаның өзімен субъективті 

қалыптастырылған құқықты меңгерудің деңгейінен, сонымен қатар жеке тұлғаның құқықтық 

санасынан, яғни қолданыстағы құқыққа деген қарым-қатынасы айқындалатын 

көзқарастарының, сезімдерінің жиынтығынан көрініс табады.  

Конституциялық-құқықтық тұрғыда құқықтық мәдениет қоғамның құқықтық және саяси 

жүйенің әрекет етуі мен дамуының құралдарының біріне кіретін құқықтық құндылықтардың, 

ережелердің, мінез-құлық үлгілерінің үйлесімді бірлігі болып табылады. Мазмұнына қарай 

құқықтық мәдениет – бұл құқықтық өмірдегі жинақталған білімдердің, көзқарастардың, 

нормалардың, дәстүрлердің  сипатымен негізделетін және нақты қол жеткізілген жаппай 

құқықтық сананың деңгейінен қалыптасатын құқық саласындағы өмір сүру тәсілдерінің нақты-

тарихи жүйесі.  

Құқықтық мәдениеттің құқық ғылымы үшін маңызы зор, өйткені ол біздің 

мемлекетіміздегі азаматтық қоғамның қалыптасуында негізгі роль атқарады. Аталмыш 

институттың дамуы құқықтық шынайылықты және жеке тұлғаның құқықтық құбылыстар мен 

құқықтық мінез-құлық үдерістеріне деген көзқарасын объективті тұрғыда көрсететін құқықтық 

білім мен ақпараттың біріздендірілуі болып табылатын құқықтық салаға ену процессі ретінде 

қарастырылады [4, 50-53]. 

Азаматтық іс жүргізудегі шетел азаматтарының қатысуымен болатын дауларды қарау 

мен шешу рәсімдерінің тиімді дамуына осы санаттағы істердің барлық тұстарын дұрыс түсіну 

жағдайында ғана қол жеткізуге болады, өйткені аталмыш тұлғалардың құқықтарын тиісінше 

қамтамасыз ету үшін тек ресейлік құқық нормаларынемес, сонымен қатар халықаралық 

конвенциялар мен құқықтық көмек туралы екі жақты келісімдердің де нормаларын басшылыққа 

алу қажет.  

ҚР АІЖК 472-бабына сәйкес шетел азаматтары, егер Қазақстан Республикасы қол қойған 

халықаралық шарттармен өзгеше көзделмеген болса, Қазақстан Республикасының азаматтары 

және заңды тұлғаларымен тең дәрежеде процессуалдық құқықтарға ие болып, процессуалдық 

міндеттерді орындайды. Дегенмен тәжірибе жүзінде іс жүргізушілік және өзге де іс-әрекеттерді 

шетелде жүргізу қажеттілігіне байланысты, мысалы, дәлелдемелер жинақтау, шетелдік 
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азаматтарды хабардар ету, соттың шетелдік нұсқадағы құжаттарды қабылдауы, қамтамасыз ету 

шараларын қолдану және т.б. жағдайларда, бұл норма барлық уақытта бірдей орындала 

бермейді[5]. Осылайша, шетел субъектілерінің қатысуымен болатын істердің ерекшелігін 

ескере отырып, азаматтық сот өндірісінің аталған бөліміне тиісті назар аудару қажет. Бірінші 

кезекте бұл жалпы құзыреттегі сот үшін шетелдік қатысушыларды сот отырысының уақыты 

мен орны туралы хабардар ету тәртібі ерекше қиындық тудыратын істің сотта қарауға 

дайындық сатысына қатысты. 60-тан астам мемлекет азаматтық немесе сауда істері бойынша 

сот және соттан тыс құжаттарды шетелде ұсыну туралы 1965 жылы 15 қарашада Гаагада қол 

қойылған Конвенцияның [6]  қатысушылары болып табылатындығына және мұнда негізгі тіл 

ретінде ағылшын және француз тілдері танылатындығына сүйене отырып, шетелдік 

азаматтарды француз немесе ағылшын тілдерінде хабардар етуді қарастыру дұрыс болар еді. 

ТМД елдеріне қатысты айтатын болсақ, хабардар етуді орыс тілінде жүзеге асыруға болады, 

өйткені бұрынғы КСРО мемлекеттерінде орыс тілінен өздерінің ана тілдеріне аударып алу 

бойынша еш қиындық туындамайды. Сонымен қатар, сот шетел азаматтарын хабардар етуде 

тиісті актілермен көзделген анағұрлым жедел болып табылатын қолданылуы ең оңтайлы тәсілді 

пайдалануы қажет, өйткені  процес қатысушыларының мүдделері, олардың істің сотпен ақылға 

қонымды мерзімдерде қаралуына құқығы басты басымдық болуы тиіс.  

Сондай-ақ, істі қарау сатысында, көп жағдайда процесс тараптарының құқықтық 

жүйелеріндегі сәйкессіздіктермен байланысты болатын бірқатар мәселелер туындайды. 

Мысалы, шетелдік құжаттардың іске жарамдылығы мен олардың қабылдануы бұл құжаттардың 

шынайылығы мен дұрыстығын куәландыратын заңдастыру рәсімін сақтауды талап етеді. Оған 

қоса, шетелдік актілерде азаматтық істі қарайтын сот елінің құқықтық жүйесіне беймәлім 

терминдер мен ұғымдар жиі кездеседі. Соған байланысты мұндай терминдерді түсіндіру үшін 

шетелдік құқықты қолдану қажеттілігі туралы мәселе туындайды. Ұғымдар мен терминдерді 

дұрыс түсіндіру үшін сот материалдық сияқты іс жүргізушілік құқықты да қолдануға құқылы, 

бірақ сөйте тұра сот олардың шет мемлекетте қандай ұғым ретінде қолданылуына қатысты 

мазмұнын анықтап алуы тиіс.   

Азаматтық іс жүргізуде шетелдік элементтің қатысуына байланысты құқықтық мәдениет 

деңгейін көтеруге ықпал ететін Тұжырымдаманың оң тұсы ретінде, сөзсіз, ҚР ӘІЖК сияқты ҚР 

АІЖК де қарастырылған анағұрлым сәтті жасалған ережелер, азаматтық іс жүргізуге толықтай 

таралуын айтуға болады. Бұл жерде сөз талап арызды (арыздарды) электрондынұсқада беру 

мүмкіндігі, жалпы құзыреттегі соттарда электронды құжаттармен қамтамасыз ету бөлімін құру, 

талап арызды немесе арызды өндіріске алу, сот отырысының уақыты мен орны туралы немесе 

жекелеген іс жүргізушілік іс-әрекеттердің жасалуы туралы ақапараттың Интернет желісінде 

орналастырылуы жөнінде болып отыр. Осылайша, аталмыш мүмкіндіктерді пайдалана отырып 

шетелдік тұлға істің барысын Интернет желісі арқылы бақылап отыра алады, ал бұл оның істі 

өз уақытында және дұрыс қаралуына құқығын қамтамасыз етеді.  

Қорытындылай келе, шетелдік элементтің қатысуымен болатын азаматтық істерді 

қарауда бірқатар шешімін таппаған құқықтық мәселелер бар екендігін атап айтқымыз келеді. 

Жоғарыда айтылғандар аталған санаттағы істерде шетелдік тұлғалар мен ресей азаматтарының 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау бойынша тиімді саясат құруға ықпалын тигізеді деп 

сенгіміз келеді. Ал бұл өз кезегінде біздің мемлекетіміздегі құқықтық мәдениеттің жалпы 

деңгейіне де әсер ететіні сөзсіз.  

Көрсетілген мәселе теориялық тұрғыда жаңашыл болып табылады, сондықтан құқықтық 

ғылымда алшақтықты, кәсіби құқықтық мәдениет пен жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті 

деңгейлерінің арасындағы үйлесімсіздікті жоюдың жан-жақты және терең қарастырылған 

тұжырымдамасы жоқ. Дегенмен, қоғамның құқықтық мәдениетін жетілдірудің терең 

ойластырылған, мақсатты бағытталған шаралар кешенін жасау қажеттілігі еш күмән 

тудырмайды. Мұндай шаралар қатарына, біздің ойымызша, халықта прогрессивті құқықтық 

сана мен тұрақты құқықтық көзқарастарды, заңға деген құрметті, яғни құқықтық мәдениетті 

қалыптастыру мақсатында олардың санасына және психологиясына әсер ету мен құқықтық 

ақпаратты беру және меңгерудің жүйелі әрі мақсатты бағытталған үдерісі ретіндегі жалпы 
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құқықтық білім беру бойынша қызметті белсенділендіру жатқызылады. Жалпы құқықтық білім 

беруді дұрыс ұйымдастырудың нәтижесі – бұл әруақытта да азаматтардың оларға заңмен 

берілген құқықтарын сауатты және саналы түрде қорғауға қабілеті болып табылады. Бұл өз 

кезегінде судьялардың өз лауазымдық құзыреттерін асыра пайдалануының, сыбайлас-

жемқорлық құқық бұзушылықтарының әртүрлі нысандарының шектеушісі қызметін атқаратын 

болады [7].  

Дегенмен, жалпы құқықтық білім беру міндеттері жеке тұлғаның негізгі құқықтық 

көзқарастары оның қоршаған шынайылықты тануының ең алғашқы кезеңдерінде, яғни жалпы 

білім беру мектептері жүйесінде мақсатты бағыттала отырып, тереңінен қалыптастырылғанда, 

ал сапалы меңгерілген, шынайы өмірге барынша бейімделген құқықтық білім, көзқарастар 

деңгейі білім беру жүйесінің келесі сатыларында немесе  адам қызметінің өзге де салаларында 

жоспарлы түрде қолдау жасалып, жетілдіріліп отырған жағдайда ғана нәтижелі түрде жүзеге 

асырыла алатындығын ерекше айта кету керек. 

Мұқият терең талдау жасау, ұқсас салалардағы шетелдік оң тәжірибелер мен алдыңғы 

қатарлы идеяларды насихаттау және белсенді түрде пайдалану, телевидение, баспа, Интернет 

желісінің қуатты ақпараттық әлеуетін сауатты қолдана білу Жалпы құқықтық білім беру 

бойынша қызметтің тиімділігін күшейтуге сөзсіз өзінің оң ықпалын тигізеді.  
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«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

В статье рассматриваются  вопросы становление и развитие института омбудсмена 

в Республике Казахстан, затрагивающей права и свободы человека. 

Ключевые слова: права и свобода человека, омбкдсмен, Уполномоченный по правам 

человека, полномочия. 

 

 In the article the questions of formation and development of Institute Ombudsman in the 

Republic of Kazakhstan concerning the rights and freedoms of man 

           Key words: human rights and freedom, Ombudsman, Commissioner for Human Rights, 

powers. 

 

Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты шет мемлекеттердің конституциялық 

заңнамасы арқылы жақсы таныс. Қазіргі кезде дүние жүзінің түрлі елдерінде жүзден аса 

омбудсмен бар. Бір мемлекеттерде бұл лауазымды тұлға (омбудсмен), екіншілерінде – 

медиатор, үшіншілерінде – парламенттік уәкіл, ал төртіншілерінде – азамат құқықтары 

жөніндегі уәкіл деп аталады.  

Омбудсмен институты демократияның өздігінен бекіген белгілерінің еркін нарықтық 

дамыған елдер ғасырлық тарихы бар жеке тұлғаның құқықтарын іске асыру мен қамтамасыз 

етудің тетіктері мен механизмдерінің назарынан тыс қала алмайды. Омбудсмен институтының 

құрылуы мен қызметі мемлекет пен жеке тұлға, жария билік өкілдері мен жеке тұлғалар 

араларындағы қарым-қатынастардың жаңа тарауын ашты. «Мемлекет – азамат» өзара қарым-

қатынастарындағы шиеленістің бәсеңдеуіне тек жеке тұлғалар ғана емес, мемлекеттің өзі де 

мүдделі. Дәстүрлі юстицияның барлық артықшылықтарына қарамастан, оның рәсімдерінің 

қолайсыздығы, күрделілігі мен ұзақтығы, сонымен бірге процестердің аса қымбатшылығы 

секілді кемшіліктері бар. Заңнама омбудсменнің бар құқықтық механизмдерге қосымша құқық 

қорғау құралы екендігін мойындайды. Омбудсмен институты заң шығарушы, атқарушы және 

сот билігінің ешқайсысына жатпайды, олардың орнына жүрмейді. Сонымен бірге оның 

ведомствосы елдегі биліктің жоғарғы органдарына жатады. Омбудсмен жеке тұлғалар 

араларындағы қарым-қатынастарды қарастырмайды, оның қызмет аясы жеке тұлға мен 

мемлекеттік орган, ұйым немесе мекеме араларындағы қарым-қатынастар. Омбудсмен 

институты формалдық процессуальдық талаптардан тәуелсіз және қатал құқықтық (заңдық) 

шеңбермен шектелмеген, барынша жекедараландырылған көмек көрсетеді. Жеке тұлғаның 

әдетте өз мүдделерін құқықтық қорғаудың бейресми жолдарын артық көретіндігі белгілі. 

Омбудсмен БАҚ-пен белсенді байланысты әрекет етеді, оны бәрінен бұрын «иландыру 

магистратурасы» деп атауға болады, өйткені ол жариялылық, сынау және иландыру «қаруын» 

қолданады. Ол жеке тұлғаның құқықтарын бұзушылықтың барлық жағымсыз фактілерін жария 

етеді. Ол әртүрлі елдерде ұқсас міндеттерді шешеді және құқықтық жүйені жандандырады. Оны 

ізгіліктендіреді және ондағы қарама-қайшылықтарды жұмсартады [1]. 

Қазақстан Республикасы Конституциясына 55-баптың 1 – тармағына 1-1 Парламенттің 

құқығына «Қазақстан Республикасының Президентінің ұсынуымен Қазақстан 

Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілді бес жыл мерзімге қызметке сайлау және 

оны қызметтен босату» туралы өкілеттілік енді; [2].  

Жеке тұлға мен толыққанды құқықтық және әлеуметтік мемлекеттің өзара қатынасқа 

түсуі барысында саяси құқықтар өздерінің бұрынғы басымдығынан айрылады. Олар екінші 

деңгейге түседі және азаматтардың құқықтары мен оларды жүзеге асыру нысандарын түсінуіне 

негіз болады. Бірақ, адам құқықтарының жүзеге асырылуына  байланысты түсініктің 

даралануына баса назар аударылады. Біртіндеп адамның өз құқықтары мен бостандықтарын 

жүзеге асырудың нысанын өздері айқындауға ерікті екендігі туралы идея орнықты. Мемлекет - 

жеке тұлғаның дамуына қолайлы жағдай тудыру, жеке бастамаларды қолдау құралы. 

Мемлекеттің Негізгі заңында, әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауы, өзінің және 

отбасының құпиясы болуы, ар ожданы, намысы, абыройы атының қорғалуына құқығы 

көрсетілген. Адам,, адамзат құқықтары мен бостандықтарының бұлжытпай жүзеге 

асырылуының нышаны, әрі кепілі Қазақстан Республикасының Президенті делінген.  
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           Адам, адамзат құқықтары мен бостандықтарын қалтықсыз жүзеге асуына Қазақстан 

Республикасының Конституциялық кеңесінің, адам құқықтары жөніндегі уәкілетті органның, 

құқық қорғау және сот органдарының қызметі заңмен, халықаралық қалыптарға сәйкес 

белгіленген [3].  

Президенттің адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының кепілі болу 

өкілеттілігі Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсанда қабылданған «Қазақстан 

Республикасының Президенті туралы» Конституциялық заңының 2- тарауында Президенттің 

мемлекеттік органдарымен өзара қатынастары арқылы көрініс тапқан [4].  

Омбудсмен институты мемлекет пен азаматтық қоғамның мүддесіне қызмет   етеді: 

- омбудсман жоғарғы мемлекеттік орган болып табылады; 

- омбудсман құқықты қамтамасыз етудің тура  емес, қосымша әдісі болып саналады;  

- омбудсман мемлекеттік органдар жүйесіне тәeелді емес; 

- омбудсман барлық азаматтарға қолжетімді [5]. 

Адам құқықтарын қорғау және оның жүзеге асырылуының негізгі механизмдері, оны 

іске асыру құралдары басқа мемлекеттерге қарағанда Еуропа елдерінде көбірек жүзеге 

асатындығы мәлім.  

1949 ж. мамырда құрылған Еуропа Кеңесінің осы қызметті жүзеге асырудағы орны 

ерекше деп көрсетеміз.  Құрылтайшы құжатында маңызды мақсаттары ретінде Еуропаны 

демократиялық және қауіпсіз кеңістікке айналдыруға ықпал ету, плюралистік демократия мен 

адам құқықтарын қорғау мен бекіту, парламенттік демократияны күшейту, заң билігін 

қаматамасыз етуін қалаған ұйым көптеген нәтижелерге жетті.  

1950 ж. 5 қарашада Адам құқықтары мен негізгі еркіндіктерін қорғау жөніндегі 

Еуропалық Конвенциясы қабылданып, таратылды.  Конвенция азаматтың жеке басының 

құқықтарын қорғауды көздейді, сонымен қатар оның іс жүзінде жүзеге асырылуына демеу 

болады. Бұл жүйе арқылы мемлекеттер нақты жағдайларда жеке азаматтар да, олардың 

құқықтары бақылау инстанцияларына жүгіну құқығына ие болды.  

Қазіргі кезде Еуропа кеңесінің институттары мүше елдердің өз міндеттерін 

орындауларын қадағалуды күшейтіп, әрі кеңейтіп, міндетті заңдық күшке ие болды. Екі жүзден 

астам еуропалық конвенциялар мен келісімдер шеңберінде адам құқықтарын сақтау, 

ұйымдасқан қылмыс, зорлықтың алдын алу, ақпараттық және мәдениет, денсаулық сақтау, 

білім беру, спорт саласында үкіметке ккеңестер беру қызметін орындап келеді. Ережеге сәйкес, 

Еуропа кңесінің құжаттарында мүше мемлекеттердің өз мойындарына алған міндеттемелерін 

бақылаудың нақты тетіктері қарастырылған [6]. 

Қазақстан Республикасында жалпыға ортақ танылған париж қағидаттарына сәйкес, адам 

құқықтары жөніндегі ұлттық екі мекеме:  

1. адам құқықтары жөніндегі комиссия; 

2. адам құқықтары жөніндегі уәкіл жұмыс жасайды. 

Қазақстан Республикасында Адам құқықтары жөніндегі Ұлттық комиссия (омбудсмен 

институты)  2002 жылы 19 қыркүйектегі мемлекет басшысының Жарлығымен құрылды, 

сонымен қатар адам құқығы жөніндегі уәкіл туралы ереже бекітілді.. 

           Адам құқықтары жөніндегі уәкіл - өз құзіреті шегінде адамның және азаматтардың 

бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдау 

өкілеттіктері берілген, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын 

бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға.  

Оның  мәртебесі бойыншп  адамның бұзылған құқықтарын қорғайтын өзіндік халықтық 

адвокат болып табылады. Халықаралық құқықтық стандарттарға сәйкес оның қызметінің 

жалпы бағыттары: азаматтардың өтініш, арыздары мен шағымдарын қарау болып табылады.  

Уәкілдің қызметтерінің бағыты мемлекеттік саясатпен ұштасады. Бірақ Уәкілдің қызметі 

ҚР Конституциясы мен заңнамасына сәйкес адамның құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын 

басқа мемлекеттік органдардың қүзіретін  шектемейді және халықаралық заңдарға қайшы 

әрекеттер жасамайды. 
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Өзінің құқықтық мәртебесіне сай қызметі тәуелсіз қызмет болып табылады. 

Уәкілдің өкілеттік мерзімі — тағайындалған күннен бастап 5 жыл.  

Тағайындалған уәкіл: 

1. Уәкілетгі лауазымды тұлғалар мен ұйымдардан түскен арыз, шағымдарды қарау үшін 

қажетті мәліметтер, тиісті құжаттарды сұратуға; мемлекеттік органдардың, өзге де ұйымдар 

басшыларының және басқа да лауазымды тұлғалардың кідіріссіз қабылдауында болуға құқылы; 

2. Адамның және азаматтың құқықтарының бұзылуымен байланысты анықтауға жататын 

мән-жайлар бойынша қорытынды дайындау үшін сарапшылық және консультативтік 

жұмыстарды орындауға мүмкіндігі бар; 

3. Шарт негізінде ұйымдарды жұмысына тартуға, сонымен қатар қажетті мамандарды өз 

қызметіне тартуғ өкілеттілігі бар; 

4. Адамның және азаматгың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнінде 

шаралар қолдануға; қызметтік куәлігін көрсетіп мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, соның 

ішінде әскери бөлімдер мен құрамалардың аумағына және үй-жайларына кіруге және ол арада 

болуға өкілеттілік берілген; 

5. Уәкілдің азаматтардың бас бостандығынан айыру орындарына баруға, оларда 

ұсталатын адамдармен кездесіп, әңгімелесуге; іс-әрекеттері адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына әкеп соқтырған адамдарды заңмен белгіленген 

жауаптылыққа тарту туралы ұсыныстар енгізу құқығы бар; 

6. Құқығы бұзылған азаматтардың пайдасына материалдық және моральдық зиянды өтеу 

шараларын қолдану туралы тиісті мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізуге құқылы; 

7. Енгізілген ұсыныс бойынша немесе арнайы жүргізілген тексерулер нәтижелері 

бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына ресми хабарламалар жариялауға құқығы бар. 

           Қазақстан Республикасы адам құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдің: 

- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарын: 

- Қазақстан Республикасы Парламентінің және оның депутаттарының; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің; 

- Конституциялық Кеңестің, Бас прокурордың, Орталық сайлау комиссиясының, 

соттардың шешімдеріне жасалған шағымдарды қарамайды [7]. 

Уәкілдің қызметін мемлекеттік мекеме болып табылатын Адам құқықтары жөніндегі 

ұлттық орталық қамтамасыз етеді.  

Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіровтің 2015 жыл бойынша есебінде 

көрсеткендей, құқық бұзу туралы шағымдарды (1544 сауал) билік органдарымен бірлесіп қарау 

өзара ықпалдастық және консультативтік-кеңесшілік органдардың жұмысына қатысу арқылы 

жүзеге асырылды.   

Омбудсмен мекемесі 212 ұлттық және 53 халықаралық іс-шараға қатысты. Мекеменің өзі 

республиканың барлық өкілдерін қамти отырып, елдің 7 өңірінде жабық мекемелердегі құқық 

қорғау, мониторинг, балалар құқығы және халықтың басқа да әлсіз топтары үшін 12 оқыту 

шарасын ұйымдастырды және өткізді.    

Халықаралық деңгейде адам құқықтары жөніндегі барлық жаһандық, өңірлік 

ұйымдармен, шет елдердегі әріптестермен, соның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымымен, 

Еуразиялық Одақпен, Еуропалық Ынтымақтастық Ұйымымен Еуропа кеңесі, ұлттық құқық 

қорғау  мекемелерінің халықаралық үйлестіру комитеті және басқа да ұйымдармен тығыз 

ынтымақтастық орнатылды. Халықаралық Қызыл Крест комитетінің, Көші-қон жөніндегі 

халықаралық ұйымның, БҰҰ адам құқықтары комитетінің, БҰҰ-ның Адам құқықтары және 

босқын істері жөніндегі жоғарғы комиссариаттарының, Ислам ынтымақтастығы ұйымының, 

Нидерланд, Норвегия, Біріккен Араб Эмираты,, Ұлыбритания, Ресей құқық қорғау 

мекемелерінің басшыларымен, сондай-ақ БҰҰ-ның Түрлі мәселелер жөніндегі арнаулы 

баяндамашыларымен кездесулер өткізеді және қатысты сұрақтарды талқылай алады. 

Жалпы, ұлттық құқық қорғау мекемесі алдағы уақытта адам құқықтарын қорғауды 

қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының халықаралық құқықтық міндеттемелерін 

орындау жөніндегі мемлекеттік саясатқа атсалысу жұмыстарын жалғастыратын болады [8].  



 

176 

Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

В.В. Бойцова атап көрсеткендей, омбудсмен институты, бұл азаматтардың құқығын 

қорғаушы, соның қызметінің нәтижесінде азаматтардың әкімшілікке қорқа қарауы жойылып, 

өкіметтің билігіне деген сенімі арта бастайды, әділеттілік орнатады, құқығы қалпына келеді деп 

санайды [9].  

         Адам құқықтары жөніндегі уәкіл өзінің мемлекеттік органдарға жіберетін ұсыныстарында, 

сұратуларында, ең алдымен, конституциялық құқықтардың бұзылуына, одан кейін басқа 

құжаттарға сілтеме жасайды, осылайша Конституцияның маңыздылығын  көрсетеді.  

         Жалпы, Омбудсмен институты өз міндетін атқарып келе жатқан мерзім ішінде 

мемлекеттің құқықтық жүйесінде лайықты орнын алды, мемлекеттік органдарға, азаматтық 

қоғамға, сонымен қатар азаматтарға танымал болды деп айтуға әбден болады. 
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АУЫСПАЛЫ ӘЛЕМДЕГІ АРНАЙЫ ПЕДАГОГ ТҰЛҒАСЫ ЖӘНЕ КӘСІБИ ӘРЕКЕТІ 

 

Нурекеева А., 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: Г.Ж. Ержанова
 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Мақалада ауыспалы əлемдегі арнайы педагог тұлғасы жəне кəсіби əрекеті 

қарастырылады. Сонымен қатар, педагог позициясына талдау жасалынады.  Арнайы 

педагогтың жалпы педагогикалык дайындығы күнделікті кəсіби біліктілікті жетілдіру 

жүмысын білдіреді. Педагог дефектологтың кəсіби əрекеті,кəсіби шеберлігі, арнайы 

педагогтың кəсіптік қызметі, міндеттері, талаптары жəне де сауықтыру, түзету 

жұмыстары, əлеууһметтік бейімдеу, арнаулы білім беру туралы айтылған. 

Кілт сөздер: педагог позиция, кəсіби позиция, қатер тобындағы бала, психикалық 

кемістік, логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, түзету-дамыту окытудың оқытушысы, 

тифлопедагог, түзету мекемелердегі педагог-психолог, күрделі кемістік, ерте қолға алу (ерте 

қолдау), əлеуметтік бейімдеу, скрининг, компенсация, сауықтыру. 
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В статье рассматривается профессиональный педагог и профессиональная деятельность 

в меняющемся мире. В это же время проводится анализ позиций учителя. Общая педагогическая 

готовность специального учителя отражает ежедневное профессиональное развитие. 

Профессиональный педагогический профессионализм, профессионализм, профессионализм, 

профессиональная деятельность учителя, задачи, требования, а также реабилитация, 

коррекционная работа, социальная адаптация, специальное образование. 

 Ключевые слова: позиция учителя, профессиональная позиция, ребенок в группе риска, 

психическое заболевание, логопед, педагог, олигофренопульмональный педагог, педагог 

коррекционно-развивающего развития, тифлатолог, педагог-психолог в исправительных 

учреждениях, сложный дефект, ранний выход на пенсию (ранняя поддержка), социальная 

адаптация, скрининг, компенсация, реабилитация. 

 

The article discusses the professional teacher and professional activities in a changing world. At 

the same time, an analysis of the position of the teacher is carried out. The general pedagogical readiness 

of a special teacher reflects the daily professional development. Professional pedagogical professionalism, 

professionalism, professionalism, professional activity of the teacher, tasks, requirements, as well as 

rehabilitation, remedial work, social adaptation, special education. 

 Key words: teacher's position, professional position, child at risk, mental illness, speech 

therapist, oligophrenopedagogy , teacher of correctional and developmental development, tiflopedagogy, 

educational psychologist in correctional institutions, complex defect, early retirement (early support) , 

social adaptation, screening, compensation, rehabilitation. 

 

Педагогтардың әлеуметтік және кәсіби позицияларының нақты болуы педагогикалық 

мамандыққа қойылатын маңызды талаптардың бірі. Білім беру жүйесін одан әрі жетілдіру міндеттері 

әдетте мұғалімге қойылатын талаптардың өсуімен және сапасын дамытумен байланысты. Көп 

жылдар бойы педагог іс-әрекетінің объектісі ретінде оқушы саналды. Ал, мұғалім педагогикалық іс-

әрекетінің объектісі ретінде көрінеді. 

Педагог позициясы – интеллектуальды, ерік, эмоционалды-бағалы қатынастардың қоршаған 

ортаға, педагогикалық шындыққа, педагогикалық іс-әрекетке қатынастарының жүйесі. Ол бір 

жағынан, қоғам қоятын талаптардан көрінсе, екінші жағынан, белсенділік сапаларынан – педагогтың 

мотив, мақсат, бағалы құндылықтары, дүниеге көзқарасы, мұраты арқылы көрінеді. 

Педагог позициясынан оның жеке басы, әлеуметтік бағалы сапасы, азаматтық мінез-құлқы, 

әрекеті көрініс береді [1]. 

Педагогтың əлеуметтік позициясы жалпы білім беретін мектепте қалыптасқан пікір, 

түсінік, бағалы құндылықтары жүйесінен туындайды. Кәсіби даярлық негізінде оларда 

педагогикалық мамандыққа, мақсатқа, педагогикалық іс-әрекет құралдарына деген 

мотивациялық-бағалы қатынас қалыптасады. Педагогикалық іс-әрекетке деген мотивациялық-

бағалы қатынас мұғалім бағыттылығынан көрінеді. 

Педагогтың әлеуметтік позициясы кəсіби позицияны да анықтайды. Педагогтың кәсіби 

позициясының таңдауына көптеген факторлар әсер етеді. Бірақ олардың арасында жеке тұлғаның 

кәсіби бағдары, дара типологиялық ерекшелік, темперамент, мінез көп әсер етеді. 

"Баланың психикалық немесе дене дамуы негүрлым төмен болса, ұстаздың білімділігі мен 

біліктілігі соғүрлым жоғары болуы қажет", деп жазган XX ғасырдың басында атақты неміс- 

педагог-дефектологы П. Шуман. 

Педагог-дефектологтың кәсіби әрекеті дәстүрлі ұстаздың әрекетінің белгіленген 

шеңберінен әлдеқайда кең болып келеді өйткені әлеуметтік-педагогикалык, оңалту, 

консультативтік-диагностикалық, психотерапиялық жеке коррекцияның көптеген түрлерімен 

бағытталган, яғни мүмкіндігі шектеулі түлғаның әлеуметтік бейімделуіне және арнайы білім 

алуына ықпал ету [2]. 

Қазіргі уақытта арнайы педагогиканың түрлі мамандықтарың игеруге 

болады. Педагог-дефектологтың кәсіптік іс-әрекетінің шеңбері маман 

дайындау бағытына, олардың жұмысы мазмұнына тәуелді ерекшеленеді. 
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Дефектология     мамандығы     бойынша: логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, түзету-

дамыту окытудың оқытушысы, тифлопедагог, түзету мекемелердегі педагог-психолог. 

Олигофренопедагог - зиятында ауытқуышылықтары бар балаларды оқыту, тәрбиелеу мен 

түзету-дамыту; 

Сурдопедагог - естімейтін , нашар еститін және кейін естімей қалған балаларды оқыту, 

тәрбиелеу мен түзету-дамыту; 

Тифлопедагог - көрмейтін және нашар көретін балаларды оқыту, тәрбиелеу мен түзету-

дамыту; 

Логопед - сөйлеу тілінде ауытқуы бар тұлғалармен түзетушілік дамытушылыкты жұмысын 

атқарады. 

Мектепке дейінгі арнайы педагог - мектеп жасына дейінгі мүмкіндіктері шектеулі балаларды 

тәрбиелеу, оқыту мен дамуындағы кемістіктерді түзету. 

Дефектологтың яғни арнайы педагогтың қызметі (мамандыққа байланысты) келесі: 

- арнайы оқытуды қажет ететін мектепке дейінгі балаларға арналған арнаулы 

мекемелерінде тәрбиеші; ПДТБ, зиятында және есту, сөйлеу, көру, тірек-қимыл қозғалысында 

ауытқуы бар балаларға арналған мектеп-интернаттарында тәрбиеші; 

- ПДТБ зиятында және есту, сөйлеу, көру, тірек-қимыл козғалысында ауытқуы бар балаларға 

арналған мектептерде бастауыш сыныптардың оқытушысы; жалпы білім беретін мектептерде түзету 

сабактарының окытушысы; арнайы (түзету) мектептердегі мұғалім; 

- мектепке дейінгі және мектеп жасындаға кемтар балаларға арналған ұйымдарында; емдік-

алдын алу мекемелерде, арнайы кабинеттерде; жалпы білім беретін мектептерде логопедтік 

пункттердегі логопед; 

- арнайы оқытуды қажет ететін мектепке дейінгі жэне мектеп балаларга арналған 

мекемелерінде педагог-психолог. 

Арнайы мектеп мұғалімін білім, медицина мен әлеуметтік салаларында мүмкіндіктері 

шектеулі балалармен оқыту-тәрбиелеу және накты арнайы білім беру үйыдарында ғылыми-

эдістемелік, ұйымдыстыру-басқару жумыстарын атқаруға бағытында дайындайды. Ол оқыту-

тәрбиелеу, ғылыми-әдістемелік мекемелерінде типтік номенклатураға сәйкес жоғары білімді 

мамандарының орнын басатын бастапкы қызметгерді аткара алатындығына бағыттайды [3]. 

Қоғамның даму деңгейіне сәйкес маманның кәсіби дайындығы, демократиялық және 

гуманистік сенімдері, жалпы адамзаттык рухани байлығы жоғары дәрежеде болуы қажет. Қазіргі 

маман кен фундаментальді және тәжірибелік дайындыққа ие болу, өз мамандығын жетелдіре ала 

білу, оз білімін өрістете білу, іс жүзінде қызмет ұйымдастыру принциптерін колдана алу, сонымен 

қатар педагогикалық процесті басқару озық әдістеріне ие болу қажет. 

Арнайы педагогтың кэсіптік қызметінің сферасы: педагогикалық, әлеуметтік, медициналық. 

Ал кәсіптік қызмет нысаны болып әлеуметтік-мәдениеттік және педагогикалық феномен ретінде 

арнайы оқытуды қажет ететін балаларға арнайы білім беруде төмендегі терминдермен жұмыс 

жүргізу басты орынға қойылады: 

Қатер тобындағы бала (балалар) – ерте қолға алынбағандықтан әлеуметтік және 

медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау көрсетілмегендіктен , дене және (немесе) 

психикалық дамуында кенжелеп қалу ықтималдығы жоғары болатын үш жасқа дейінгі бала 

(балалар). 

Дене кемістігі-ағзасы (ағзалары) дамуының және (немесе) жұмыс істеуінің ұзақ уақыт бойы 

әлеуметтік, медициналық, педагогикалық түзеу арқылы қолдауды кажет ететіндей созылмалы 

бұзылуы. 

Психикалық кемістік-адамның психикасы дамуының және (немесе) жұмыс істеуінін уақытша 

немесе тұрақты кемістігі, соның ішінде: сенсорлық бұзылыстардың салдары; сөйлеу бұзылыстары; 

эмоция-еркі жағынан бұзылыстары; ми зақымдануының салдары; ақыл-ой дамуынын бұзылыстары, 

соның ішінде ақыл-ой жағынан кенжелеп қалу; психикалық дамуының тежелуі және осыған 

байланысты оқып-үйренудегі өзіндік қиындықтар. 

Күрделі кемістік – дене және психикалық кемістігінің кез-келген ұштасуы. 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

Ауыр кемістік – мемлекеттік (оның ішінде арнаулы) білім беру стандартарына сәйкес 

білім беру қолжетімді болмайтын және оқыту мүмкіндіктері өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын, қоршаған дүние туралы қарапайым білімдерді және қарапайым еңбек дағдыларын 

немесе аясы тар кәсіби даярлықты меңгерумен шектелетін дәрежедегі психикалық және 

(немесе) дене кемістігі. 

Ерте қолға алу (ерте қолдау) - психикалық - дене бұзылыстары скринингін, 

медициналық психологиялық-педагогикалық диагностиканы, емдеуді, дамыта окытуды 

қамтитын, сәби жастағы (үш жасқа) дейінгі балаларды әлеуметтік және медициналық - 

педагогикалык түзеу арқылы қолдау. 

Әлеуметтік бейімдеу - нысаналы әлеуметтік және медициналық -педагогикалық қолдау 

арқылы қолдау процесінде дамуында ауытқуы бар  балалардың қоғамда қабылданған 

құндылықтарды, мінез-құлық ережелері мен нормаларын игеруі мен қабылдауы және еңбекке 

даярлануы жолымен әлеуметтік орта жағдайларына белсенді түрде икемделуі. 

Әлеуметтік жұмыс - жекеленген адамдарға, отбасыларына олардың толық мәнді 

әлеуметтік жұмыс істеуіне кедергі келтіретін бұзылған немесе жойылған функцияларының 

орнын толтыра отырып әлеуметтік құқықтары мен кепілдіктерін іске асыруда көмек көрсету 

жөніндегі қызмет. 

Скрининг - "қатер" тобындағы балаларды анықтау мақсатымен жаппай стандартталған 

тексеру. 

Арнаулы білім беру - дамуында ауытқуы бар  балаларға арнайы жағдайлар жасай отырып 

білім беру. 

Мұнда оқыту мүмкіндігі қоршаған орта туралы қарапайым білім алуымен, өзіне-зі қызмет 

ету дағдысын менгеру мен, қарапайым еңбек дағдысын және кәсіби даярлыкты менгерумен 

шектеледі. 

Білім алу үшін арнайы оқыту, арнайы білім беру бағдарламасы мен оқыту эдістері, оқытудың 

жеке-дара техникалық күрапдары педагогикалық, медициналық, элеулеуметгік және т.б. қызмет 

көрсету. 

Түзету - акыл ойы кем және дене дамуында кемістігі бар түлғаның ақауын түзету, емдеу, 

азайтуға мүмкін болса жоюға бағытталған педагогикалық шаралар немесе құралдар жүйесі. 

Түзету адамның компенсациялық бейімделу негізінде құрылады. 

Компенсация (латын сөзі - орын толтыру) сақталған функциялар арқылы бұзылған 

қызметінің орнын толтыру негізінде ағза қызметін қайта құру үрдісі. Компенсация (толықтыру, 

теңестіру) арнайы әдістер мен түрлі техникалық құралдарды қолданатын мақсатқа бағытталады 

және арнайы ұйымдастырылған оқыту жағдайында тиімді болмақ. Компенсация процестері 

әлеуметтік еңбеке бейімделу жағдайын қамтамасыз ету үшін және қалыпты дамыған тұлғалар 

ортасына дамуында ауытқуы бар  балаларды біріктіру үшін қажет. 

Сауықтыру – өзара тығыз байланысты бірнеше формалары бар, медициналык, 

психологиялық, педагогикалық, әлеуметік-экономикалық, кәсіби еңбек және тұрмыс 

шараларының кешенді жүйесінен тұрады. Олардың біреуінсіз толық сауықтыру мүмкін емес. 

Медициналық тарғыдан алғанда мүгедектердің денсаулығын толық сауықтыру, белсенді өмірге 

араластыру. Психологиялық тұрғыдан қарағанда сауықтыру өзін-өзі бағалауды 

қалыптастырудың тұлғалық психокоррекциясы. 

Педагогикалық тұрғыдан сауықтыру - білім алуға қажетті білім, іскерлік, дағдылы менгеруге 

бағытталған тәрбие шаралары. 

Әлеуметтік - экономикалық сауықтыру – мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды тұрғын үймен, 

пенсиямен, кемістікке тәуелді қажетті арнайы техиикалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету. 

Кəсіби еңбекпен сауықтыру- кәсіби еңбектің дәйекті түрін анықтап, оған оқыту, жүмысты 

жеңілдететен арнайы техникалық құралдарды пайдалануға үйрету, жұмыс орнына бейімдеу 

Тұрмыстық сауықтыру- мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар үйінде және көшеде еркін жүру 

үшін арнайы протездермен қамтамасыз ету және ғимаратгар мен нақты баспалдақтарын тірек-

қимыл қозғалысында ауытқуы бар тұлғалар үшін бейімдеу. 
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Арнайы педагогтың кәсіптік кызметінің пәні: арнайы мектеп, мектепке дейінгі арнайы 

(түзету) ұйымдарында, емдік мекемелер (жанұялық дэрігерлік амбулаториялар, емханалар, 

ауруханалар), коғамдық үйымдар (естімейтін, көрмейтін, мүтедек қоғамдары, оңаяту 

орталықтары), әлеуметтік, эділеттік салалар, от басындағы жеке басты қызмет, жэне -

педагогикалық-ғылыми іс-әрекет. 

Арнайы педагогтар кәсіптік қызметтін төменгідей түрлерін орындай алады: 

- ұйымдастыру-басқарушы; 

- оқыту-зерттеу; 

- білім беру (педагогикалық). 

- консультативтік-диагносгикалық; 

- әлеуметтік (педагогикалық) 

Арнайы педагогтың кәсіптік кызметтің мазмұны нақты келесіде: 

- ұйымдастыру-басқарушы (арнайы мектептердің және оңалту орталықтардың, 

психологиялы-педагогикалық түзету кабинеттер басшысы, мектепке дейінгі және мектеп 

балаларына арналған ұйымдарының оку-тәрбие жұмысы бойынша орынбасары, арнайы түзету 

және жалпы білім беру мектеп әдістемелік бірлігінің басшысы); 

- окыту-зерттеу (білім беру саласындағы қызметкерлердің біліктілігін жоғарлату мен 

жетілдіру институтында әдіскер, түрлі институтгарының ғылыми қызметкерлері); 

- білім беру (педагогикалык) (олигофренопедагог, логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, 

түзету мекемелердің педагог-психологы, мектепке дейінгі және мектеп балаларына арналған 

мекемелерінің тәрбиешісі). 

- кеңес беру - диагностикалық (психологиялық-медициналық -педагогикалық 

консультациясының терайымы мен мүшесі, диагностикалық орталығының қызметкері); 

- әлеуметтік-педагогикалық (дефсктолог, отбасында әлеуметтік көмек көрсететін 

белімдерде логопед). 

Арнайы педагогтың кәсіптік қызметтің багыты: дамудағы ауыткұларды анықтап 

белгілеу; арнайы окытуды кажет ететін адамдарға емдеу және аддын алу комегін көрсету; ерте 

жастан кемек керсету; мектепке дейін тәрбиелеу; мекгепте білім беру; кәсіби - окыгу; 

әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік көмек [4]. 

Арнайы педагогтың кәсіптік кызметтің мазмүны: мүмкіндіктері шектеулі балаларға түрлі 

тузету-педагогикалық, әлеуметтік жэне емдік кемекті ұйымдастыру: дамуында пайда болған 

ауыткулардың түрлерін ерте анықтау, арнайы мектеп жасына дейінгі жэне мектеп мекемелерін, 

оңалту орталықтарын толықтыру, ерте араласу және мектепке дейінгі тәрбие, мектеп білімі; 

кемтар балаларға әлеуметтік және емдік кемек көрсету, денсаулық жағынан мүмкіндіктері 

шектеулі және арнайы білімді кажет ететін адамдарға әлеуметтік көмек және қызмет көрсету, 

дәрігерлік мекемелерінде денсаулык сауықгыру орталыктарының жүмысы, емдік 

мекемелеріндегі логопедиялык кабинеттерінде кеңестік және түзету жұмысы. 

Жалпы арнайы педагог - бұл жан-дүниесі ете кең, ерекше рухани құндылыктарға ие, 

мейірімді, ақ көңілді, жан-жақты кәсіби құндылықтар жүйісін меңгерген, өзінің кәсіби әрекетін 

нәтижелі әрі сәтті болатынына сенімді тұлға. Оның кәсіби әрекеті соншалықты кең, тіпті оған 

әлеуметтік - мейірімділік акциялардың жетекшісі және белсенді қатысушысы болуына, 

мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың құқығын қорғаушы болуына тура келеді. 

Арнайы педагогтың, яғни дефектологтың кәсіби әрекеті денсаулыққа кері әсерін 

тигізетін мамандықтар катарынан болып табылады. Сондықтан денсаулығы нашар тұлғалар бұл 

мамандық бойынша жұмыс жасауда қиналады. Бұл мамандық бойынша жұмыс жасаймен деген 

тұлғада есту, көру, жүйке мен жүрек-тамыр, иммунитет жүйелер жағдайы, жалпы денсаулығы 

жақсы болуы қажет. 

Өмірден түңілген жандарға және олардың отбасына колдау көрсету, толыққанды, еркін 

өмір сүруге үміт беру, ойнау, күлу, оқу, катарлас құрбылармен араласу, мектеп немесе 

балабақша сахнасында өнер керсету, қол өнер жасау және сурет салу, ересек өмірге дайындау, 

өз еліне, халқына қажетті азамат болу мүмкіндігін сыйлай алатын маман - арнайы педагогтар. 
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Арнайы педагогтың жалпы педагогикалык дайындығы күнделікті кәсіби біліктілікті 

жетілдіру жүмысын білдіреді. 

Мұғалімнің нақты сынып тобымен жұмыс жасауы алдын ала білім беру н бағдарламалар 

жэне оқулықтармен сонымен қатар, өз әрептестерінін тәжірибесімен танысуын қамтиды. 

Оқушылар кұжаттарымен зерттей отырып, мұғалім бағдарламаға сәйкес оқу сабақтарынын 

жүйесін жобалайды, күнтізбелік жоспарды әзірлейді, техникалық және көрнекі оқу құралдарын 

дайындайды. Мұндай алдын ала дайындық жұмысы мұғалімнің күнделікті сабақты өткізу 

әрекетің жеңілдетеді. 

Арнайы педагогтың сабаққа дайындығы екі деңгейді қамтиды: 

- жалпы педагогикалық; 

- сабақ бағытындағы дайындық. 

Жалпы педагогикалық бағытында арнайы педагог ғұмыр бойы білім алады, оны 

жетілдіреді. Ол үнемі кэсіби шеберлігін шындан, дамытып жэне әріптестерімен жэне 

мүмкіндіктері шектеулі баланың ата-анасымен үздіксіз бөлісіп отыруы тиіс. Арнайы педагог 

өзін ешқашан белгілі бір міндетті кәсіби әрекетпен шектемейді 

Ал сабақ бағытындағы дайындық әр күн сайын арнайы педагоггың жұмысы. Дәстүрлі 

бүл жұмыс сабақта меңгерілетін оку материалын талдайды, тақырыбын анықтайды. Оқу 

материалын іріктей отырып, қандай білім беру, тәрбиелік және түзету-дамыту міндеттерді 

орындауға тиіс екенін белгілейдіи [5]. 

Арнайы ұйымдастырушылық дайындық жұмыс орнын ұқыпты ұстау, көрнекілік пен 

таратылатын оқу материлды алдын ала дайындау арқылы қамтиды. Ең негізгі жұмыс бұл жерде 

сабақ конспектісін дайындау. Сонымен арнайы педагогтың қызметі педагогалық түрлі 

әрекеттерді қамтиды, тұлғасына көптеген талаптарды білдіреді. 
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қазірге дейін анықталған мұнай қорының 3 пайызына тең. Сонымен қатар Қазақстанның 

толық зерттелген табиғи газының қоры 3,7 трлн. текше метрден асып отыр. 2010 жылы 

еліміз 81 млн. тоннадан астам мұнай өндіріп, оның 68 млн. тоннасын экспорттаған. Ал 2020 

жылға қарай Қазақстанда 130 млн. тонна мұнай өндіріледі деп болжануда. Есеп-қисаптарға 

жүгінсек, еліміз алдағы 50 жыл бойы жылына 80-100 млн. тонна мұнайды экспорттамақ. Бұл 

дегеніміз -Қазақстанның тек қана Еуразия кеңістігінде ғана емес, əлемдегі энергетикалық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызы одан сайын арта түсетінін білдіреді. Тіпті, қазірдің 

өзінде мұнай мен газға бай Қазақстанның өңірлік энергетикалық қауіпсіздік саясатында 

маңызды ойыншы екенін төрткүл дүние мойындады. Сондықтан да əлемдік мұнай 

нарығындағы баға ОПЕК секілді ұйымға ғана емес, Қазақстан, Ресей секілді мұнай жеткізуші 

елдер мен Қытай, Еуропа секілді тұтынушы өңірлердің өзара ынтымақтастығына тығыз 

байланысты болып отыр. Осы орайда Қазақстан өзінде өндірілетін мұнай өнімдеріне деген 

сұранысты қамтамасыз ету үшін сенімді жəне қауіпсіз жеткізушінің позициясын ұстанып 

келеді жəне бұл позиция жыл өткен сайын өзінің тімділігін көрсетуде. 

Кілт сөздер: Энергетика, отын-энергетика, энергетикалық қауіпсіздік, мұнай, газ. 

 

Можно сказать, что Казахстан вносит значительный вклад в энергетическую 

безопасность и стабильность в Евразии. Согласно данным, в настоящее время извлекаемые 

запасы нефти в Казахстане оцениваются в 5 миллиардов тонн. Эта цифра равна 3 процентам 

запасов нефти, обнаруженных на поверхности Земли. В то же время полностью разведанные 

запасы природного газа Казахстана составляют 3,7 трлн. куб. В 2010 году наша страна 

заработала более 81 миллиона тонн нефти, в том числе 68 миллионов тонн нефти на экспорт. 

В 2020 году Казахстан получит 130 миллионов тонн. Прогнозируется добыча около 40 

миллионов тонн нефти. По подсчетам, наша страна будет тратить 80-100 миллионов тонн в 

год в течение следующих 50 лет. Это означает, что Казахстан становится все более важным 

не только в Евразии, но и в области энергетической безопасности мира. Сегодня весь мир 

признал, что Казахстан, богатый нефтью и газом, является важным игроком в политике 

региональной энергетической безопасности. Именно поэтому мировой рынок нефти тесно 

связан не только с ОПЕК, но и с сотрудничеством между Казахстаном, Россией и Китаем, 

Европой и потребляющими регионами. В то же время Казахстан выступает за надежного и 

безопасного поставщика для удовлетворения спроса на нефтепродукты, и эта позиция 

каждый год отражается на его эффективности. 

 Ключевые слова: энергетика, топливоная энергетика, энергетическая безопасность, 

нефть, газ. 

 

It can be said that Kazakhstan makes a significant contribution to energy security and stability 

in Eurasia. According to the data, currently recoverable oil reserves in Kazakhstan are estimated at 5 

billion tons. This figure is equal to 3 percent of the oil reserves found on the surface of the Earth. At 

the same time, the fully explored reserves of natural gas in Kazakhstan amount to 3.7 trillion. cc In 

2010, our country earned more than 81 million tons of oil, including 68 million tons of oil for export. 

In 2020, Kazakhstan will receive 130 million tons. Production is projected at about 40 million tons of 

oil. According to estimates, our country will spend 80-100 million tons per year over the next 50 years. 

This means that Kazakhstan is becoming increasingly important not only in Eurasia, but also in the 

field of world energy security. Today the whole world has recognized that Kazakhstan, rich in oil and 

gas, is an important player in the regional energy security policy. That is why the world oil market is 

closely connected not only with OPEC, but also with cooperation between Kazakhstan, Russia and 

China, Europe and consuming regions. At the same time, Kazakhstan stands for a reliable and safe 

supplier to meet the demand for petroleum products, and this position every year affects its efficiency. 

 Key words: energy, fuel energy, energy security, oil, gas. 

 

Энергетика геосаясаттың бір санаты болып табылады және бүгінгі таңда энергетикалық 

ресурстар мемлекет экономикасының алдыңғы қатарын иеленеді. Әрбір мемлекеттің өндірістік 



 

183 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

күштерінің даму деңгейі белгілі бір дәрежеде энергетикалық ресурстарды тұтыну көлемімен 

анықталады. Әлемдегі маңызды кендердің 70%-дан астамы энергия көздеріне жататындығы 

энергетикалық ресурстардың маңызды рөлге ие екендігін көрсетеді. 

ХХІ ғасырдың басында әлемдік  энергетика құрылымында оң өзгерістер белең алды. 

Энергетикалық ынтымақтастықты екіжақты және көпжақты бағытта дамыту әлемдік 

экономикалық державалардың саясатының бөлінбес бөлігіне айналды. Қазіргі таңда көптеген 

жобалар құрылып, келіссөздер қабылдануда, сонымен қатар әлем елдері арасында қуат 

көздерінің кең көлемдегі сауда айналымы жүзеге асырылып жатыр. 

Ғаламдық дәрежедегі мәселелерді зерттеу жұмыстарында  «энергетикалық  

қауіпсіздік»,«энергетикалық тұрақтылық» және «энергетикалық әлем үлгісі» сынды терминдер 

көптеп кездеседі. Бұл терминдер елдегі энергетикалық ресурстардың  жетіспеушілігін  жою,  

сонымен қатар энергетикалық қуат көздеріне қол жетпеушілік немесе сапасыз шикізат көздерін 

тұтыну қаупін білдіреді. 

Халықаралық энергетикалық агенттіктің (бұдан әрі  –  ХЭА)  пайымдауы  бойынша,  

2020 жылға дейін органикалық отын энергия өндірісінің негізгі көзі болады және мұнайдың 

үлесі азайғанмен, ол әлемдік энергетикалық тепе-теңдікте өзінің көшбасшылық бағытын сақтап 

қалады [1]. 

 Өзара тәуелділік күшейіп жатқан әлемде энергетикалық қауіпсіздік, көбінесе, 

мемлекеттердің екіжақты болсын, көпжақты болсын негізде бір-бірімен қатынастарын қалайша 

орнататынына байланысты. Осылайша, энергетикалық қауіпсіздік алдағы жылдары әлемдік 

саясаттағы маңызды мәселелердің біріне айналды. 

Энергетикалық қауіпсіздік мәселесінің өзектілігі оның жан-жақты зерттелуін қажет 

етеді. Бұл тұрғыдан, бірінші кезекте, оның теориялық аспектілеріне ерекше назар аудару қажет. 

Алайда энергетикалық қауіпсіздікті тұжырымдық тұрғыдан зерттеу бірқатар қиыншылықтарды 

тудыруда: біріншіден, «энергетикалық қауіпсіздік» ұғымының  жалпытанылған тұрақты 

анықтамасы жоқ; ал екіншіден, оған қоса уақыт өте келе оның мағынасы да өзгереді екен. 

Ұғымның өткен ғасырда қалыптасқан мағынасы бүгінгі таңдағы мағынасымен сай келмейді. Ал 

түрлі құжаттар мен зерттеу жұмыстарындағы ұғымның жүздеген анықтамалары заманға сай 

толықтыруларды қажет етеді. 

«Энергетикалық қауіпсіздік» ұғымының белгілі   бір   ортақ   анықтамасының   болмауы 

мемлекеттердің тарапынан бассыздық әрекеттердің орын алуына соғады. Яғни ресурстар үшін 

күрес саяси-дипломатиялық және бірлескен әдістермен ғана емес, күш қолдану арқылы да 

жүзеге асуда. Мәселен, АҚШ-ның 2003 ж. наурызда басталған Ирактағы соғыс науқаны 

Вашингтонның мұнай кен орындарына бекіну себебімен де ұйымдастырылғаны белгілі. 

Әлемдегі мұнай қорының көлемі бойынша үшінші орынды иеленетін Иракқа өз бақылауын  

орнату  вице-президент  Ричард Брюс Чейни құрған американдық энергетикалық стратегияның 

орталық элементі еді. Яғни Вашингтон қауіпсіздікті қамтамасыз ету сылтауымен өзінің менмен 

саяси мақсаттарын жүзеге асыруды қолға алды.  АҚШ-ның  Ауғанстан мен Ирандағы да 

мақсаттары  осындай  сипатта деген ойлар бар. Мысалы, Вашингтонды Ауғанстанның Каспий 

маңындағы Орталық Азия мемлекеттеріне жақындығы қызықтырады, сондай-ақ 

Түркменстаннан Ауғанстан және Пәкістан арқылы Үнді мұхитына шығатын газ құбырын салу 

идеясы да бар [2]. Сол себептен энергетикалық қауіпсіздік анықтамасы мәселесі мұқият 

зерттеуді қажет етеді. 

Энергетикалық қауіпсіздік анықтамасындағы айырмашылықтар, бірінші кезекте, 

тараптар мүдделеріндегі өзгешеліктерімен байланысты. Бір   мемлекет   экспорттаушы   болса,  

екіншісі импорттаушы, яғни олардың мүдделері де  әр түрлі. Мұнайды жеткізуші өнім 

бағасының жоғары болуын қаласа, тұтынушы төмен болуын қалайды. 

Мәселен, Қытай және Үндістан үшін энергетикалық қауіпсіздік әлемдік нарықтардан 

жаңа тәуелділікке бейімделу икемділігін білдіреді. Ал Жапония үшін бұл ішкі ресурстар 

жеткіліксіздігін диверсификация, сауда және инвестициямен орын толтырумен байланысты. 

Сондай-ақ, Еуропада энергетикалық қауіпсіздік импортталушы табиғи газ бен мұнайды 

әртараптандыруды қалайша ұйымдастыру мәселесімен байланысты  болса,  Ресейде ол 
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стратегиялық ресурстар мен әлемдік нарыққа көмірсутегін жеткізетін құбырларға мемлекеттік 

бақылауды қалпына келтірумен дәлме-дәл келеді екен. Жалпы алғанда, импорттаушы-

мемлекеттерде қауіпсіздік үздіксіз және тұрақты жеткізіп тұрумен байланысты болса, 

экспорттаушы-мемлекеттер үшін бұл сұраныс тұрақтылығы мен бағалардың ұзақ мерзімді 

орнықтылығын білдіреді [3]. 

Энергетикалық қауіпсіздік мәселесіне қатысты мемлекеттердің ұстанымдары ұлттық 

заңнамаларда   бекітілген.   Осыған   қатысты  өз көзқарастарын анық түрде  Ресей,  АҚШ және 

Еуропалық Одақ баяндады. Бірінші кезекте, осындай ресми құжаттарда бекітілген 

энергетикалық қауіпсіздік түсініктемесін келтіріп, мемлекеттердің бұл мәселеге қатысты 

ұстанымдарын келтірген жөн. 

Ресей Федерациясының Қауіпсіздік Кеңесінің Экономикалық қауіпсіздік жөніндегі 

мекемеаралық комиссиясы шешімімен 1998 ж. 27 ақпанда қабылданған «Энергетикалық 

қауіпсіздік доктринасында» тұжырымдалған «энергетикалық   қауіпсіздік»  анықтамасын 

келтірейік: 

«Мемлекеттің энергетикалық қауіпсіздігі – қоғамның сыртқы не ішкі қауіптердің және 

экономикалық, әлеуметтік-саяси, табиғи, техногендік сипаттағы тұрақсыздандырушы 

факторлардың болуы жағдайында, сол факторлардың кері әсерлерін жою мен қалпына келтіру 

арқылы мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігінің қажетті деңгейін келесі жолдармен ұстап тұруға 

қабілетті жағдайы: 

• қоғамның экономикалық және әлеуметтік базасының дамуына қажетті шараларды 

жасау; 

• отын-энергетикалық кешенінің берік қызмет етуін, сондай-ақ оның өнімін 

тұтынушыларының кепілді энергиямен қамтылуын қамтамасыз ету; 

• отын-энергетикалық ресурстардың қолданылу тиімділігін арттыру және мемлекет 

экономикасын ресурстарды үнемдеуші даму жолына көшуіне қажетті шаралар жасау; 

• отын-энергетикалық ресурстардың экономикалық тұрғыдан дәйектелген экспортын 

жүзеге асыру және өткізу нарықтарын кеңейту; 

• энергетика объектілерінің технологиялық және экологиялық қауіпсіздігін тиісті 

деңгейде ұстап тұру; 

• ішкі және сыртқы интеграциялық байланыстарды нығайтып, энергетикалық саладағы 

халықаралық ынтымақтастықты кеңейту». 

Энерготасымалдаушыны сату немесе сатып алу заңды түрде әртүрлі халықаралық 

келісімдермен реттеледі. 

Бұл келісімдердің көбі энергетикалық қауіпсіздікті дамыту үшін жасалады. Көбінесе, олар өз 

мақсаттары ретінде өндіру жұмыстарынан тасымалдауды және үлестіруді бөліп қарастыру 

арқылы энергетикалық рынокты ашып либеризациялауды қарастырады. 

Энергетикалық қауіпсіздікке байланысты алғашқы маңызды құжатты өндіруші мемлекеттер 

жасаған. Ол негізінен мемлекеттердің өз табиғи ресурстарына егемендігін бекітуге бағытталған. 

1960 жылдарлың басында Б¥¥ мемлекеттердің өз табиғи ресурстарына егемендігін бекітті. Бұл 

Б¥¥ резолюциясы белгілі - бір мөлшерде энергетикалық либеризациялауды қарастырады. 

Энергетикалық қауіпсіздікке байланысты алғашқы маңызды құжатты өндіруші 

мемлекеттер жасаған. Ол негізінен мемлекеттердің өз табиғи ресурстарына егемендігін бекітуге 

бағытталған. 1960 жылдарлың басында Б¥¥ мемлекеттердің өз табиғи ресурстарына егемендігін 

бекітті. Бұл Б¥¥ резолюциясы белгілі - бір мөлшерде энергетикалық қауіпсіздікке 

бағытталғанымен, көбіне тұтынушы мемлекеттерге рақым етеді. Осыған байланысты, өндіруші 

мемлекеттердің энергоресуртарына деген бақылауын қайтару үшін мұнай экспорттаушы 

мемлекеттер ұйымы (ОПЕК) пайда болды. 1968 жылы маңызды құжат - энергетикалық 

қауіпсіздікті жаһандастырудың басы болып есептелетін ¥йым мүшелері болып табылатын 

мемлекеттердің мұнай саясаты туралы Декларациясы қабылданды. 

Келесі бір маңызды оқиға болып - 1974 жылы Халықаралық энергетикалық агенттік пен 

Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының құрылуы табылады. Халықаралық 

энергетикалық агенттіктің мүше мемлекеттері дағдарыстардан шығуға арналған Халықаралық 
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энергетикалық бағдарлама қабылдады. Осыдан соң, Халықаралық энергетикалық бағдарлама 

бойынша Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының мұнайдан кіріптарлығын тежеп, 

альтернативті отын көзі ретінде көмірді ұсынды. 

1991 жылыдың желтоқсан айында Еуропалық энергетикалық хартия қабылданды. Ол 

келесі жұмыстарға бастама нүкте ретінде рөль ойнап, 1994 жылы Энергетикалық хартия туралы 

Келісімге алып келді. Бұл құжат 30 мемлекетпен, оның ішінде ТМД мемлекеттерінің көбімен, 

Япониямен, Астралиямен, Монғолимен және Еуропа елдерімен ратификацияланды. Ресей ұзақ 

келіссөздерден кейін Хартияны ратификациялаудан бас тартты. Хартияда басты акцент 

тасымалдау мәселелеріне және тұтынушы мен өндірушінің құқықтарын үшінші мемлекттен 

қорғауға негізделді. Дегенмен, оның заңды мүмкіндіктері энергетикалық қауіпсіздік орнатуда 

өте шектелген. Сонымен бірге, бұл хартия энергетикалық ресурстарды өндіруден бастап 

үлестіруге дейінгі барлық іс-әрекеттер жүйесін қамтитын жалғыз құжат. 

Ал «2030 ж. дейінгі Ресейдің энергетикалық стратегиясы» құжатында келесі анықтама 

берілді: «энергетикалық қауіпсіздік – мемлекеттің, оның азаматтарының, қоғамының, 

экономикасының отын-энергетикалық қамтылуына төнетін қауіптерден  қорғаныста  болу  

жағдайы» [4]. Ресейлік заңнамалардағы энергетикалық қауіпсіздік мәселесінің кең ауқымда 

қамтылуынан   бұл   мәселенің   мемлекетке   ерекше маңызды екенін байқауға болады. Ресей 

Федерациясының энергетикалық нарықта айтарлықтай рөл ойнайтынын  ескере  отырып, бұл 

мәселенің мемлекетке тікелей әсерін тигізетінінде еш күмән жоқ. 

2005 ж. кейін АҚШ-да да бірқатар заңнамалық актілер қабылданады: мысалы,  2007ж. 

«Энергетикалық тәуелсіздік пен  қауіпсіздік жөніндегі заң». Ал Еуропалық комиссия 

энергетикалық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі 2005-2006-жылдарға «Жасыл кітап» 

жариялайды. Сондай-ақ, Еуропалық Энергетикалық хартияның да орны ерекше. Ол 1991 ж. 

желтоқсанда пайда болып, 1994 ж. желтоқсанда Энергетикалық хартияға Келісімнің 

қабылдануына түрткі болады. Оған сәйкес «энергетикалық қауіпсіздік»  ұғымына  экологиялық  

және техногендік қауіптерден  қорғаныста  болу, ядролық қауіпсіздікті жүзеге асыру, 

экономикалық дамуға еш кедергілердің болмауы сияқты қағидаларды қамтыды [5]. 

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасынан   энергетикалық   қауіпсіздік 

ұғымының анықтамасын келтіретін болсақ, ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 29 маусымдағы N1002 

Қаулысымен қабылданған "Энергия үнемдеу туралы" ҚР Заңының жобасында келесі анықтама 

бар: «энергетикалық қауіпсіздік – шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың отын-

энергетика ресурстарына қажеттіліктері қанағаттандырылатын сыртқы және ішкі жағдайларға 

қарамастан, тиісті ресурстармен, әлеуетпен және кепілдіктермен қамтамасыз етілген сыртқы 

және ішкі қауіптерден қорғалу жағдайы». Алайда бұл заң жобасы Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісінен  ҚР  Үкіметінің 2010 ж. 26 мамырдағы N473 Қаулысымен кері 

қайтарып алынды. Ал 2012ж. 13 қаңтарда қабылданған ҚР "Энергия үнемдеу және 

энергетикалық тиімділікті арттыру жөніндегі" Заңында энергетикалық қауіпсіздік мәселесі 

мүлдем қозғалмаған. 

Алайда оның орнына 2012 ж. 6 қаңтарда қабылданған ҚР «Ұлттық қауіпсіздігі туралы» 

Заңында энергетикалық қауіпсіздік ұлттық қауіпсіздіктің құрамдас бір бөлігі ретінде айтылып 

өтіледі. 22-бапта экономикалық қауіпсіздіктің    энергетикалық қауіпсіздікті де 

қамтитындығына көңіл аударылған. Ал энергетикалық қауіпсіздіктің «мемлекет қоғам мен 

мемлекеттің  энергия  ресурстарына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін энергетикалық 

тәуелсіздік пен экономиканың жылу-энергетикалық, мұнай-газ және атомэнергетикалық 

кешендерінің орнықты дамуын қамтамасыз етуге қабілетті олардың нақты және ықтимал қауіп-

қатерлерден қорғалу жай-күйін» білдіретіндігі жазылған [6]. 

Жалпы осы бірнеше мемлекеттердің заңнамасындағы энергетикалық қауіпсіздік 

түсініктемесін салыстырып, олардың ұқсас екендігіне көз жеткізуге болады. Яғни 

энергетикалық қауіпсіздік мемлекеттің, қоғамның энергетикалық секторына тиетін ішкі және 

сыртқы қауіптерден қорғаныста болу жағдайын білдіреді, сондай-ақ, экономикалық дамуына  

кедергі жасалынбау, ресурстардың лайықты сапада қолжетімді бағамен сатылу мәселелері 

қозғалған. Сондай-ақ, барлығына да ортақ қағида – энергетикалық ресурстармен қамтылу 
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кепілдігі. Мемлекет импорттаушы болсын, экспорттаушы болсын – барлығы да энергетикалық 

ресурстарды қажет етеді. 

Энергетикалық қауіпсіздік анықтамасы мәселесі жаһандық деңгейде түрлі халықаралық 

ұйымдар шеңберінде де қарастырылады. Мысалы, ХЭА энергетикалық қауіпсіздікті көлемі 

жағынан жеткілікті, берік және бағасы жағынан қолжетімді энергияға ие болумен түсіндірді. 

Сонымен қатар бұл салада мемлекеттер мүдделеріндегі айырмашылықтар да айтып өтіледі, 

яғни импорттаушы-мемлекеттер мен экспорттаушы-мемлекеттер үшін бұл ұғымның мағынасы 

екі бөлек. Импорттаушы мемлекеттер үшін ол энергиямен қамтамасыз етілудің беріктілігін, 

ресурстар көздерінің диверсификациясын, импорттан тәуелділікті төмендету үшін жаңа 

технологияларды енгізуді білдірсе,   экспорттаушы-мемлекеттер  үшін  ол инвестициялардың 

болуы және тиімді бағалармен стратегиялық нарықтарда нық бекінумен тең келеді. Бұл 

саладағы ХЭА қызметі 1991 ж. құрылған Халықаралық энергетикалық форумның көмегімен де 

толықтырылады. Форум шеңберінде энергетика мәселесі жан-жақты талқыланып, бірыңғай 

анықтама беру мәселелсі де қозғалған. 

Сондай-ақ, энергетикалық қауіпсіздік мәселелеріне НАТО да қызығушылығын білдірді. 

Бұл, өз кезегінде, Ресей сияқты кейбір мемлекеттердің наразылығын тудыруда. 2008 ж. 

Бухарестегі кездесуде ұйым мүшелері «Энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі НАТО 

рөлі» баяндамасын есепке алып, оның қағидалары  2010  ж.  Лиссабондағы   кездесуде де қайта 

бекітілді. «Қырғи-қабақ» соғыс кезінде энергетикалық қауіпсіздік ұғымы НАТО мүшелері үшін 

Солтүстік атлантикалық одақтың әскери күштерінің үздіксіз отынмен қамтамасыз етілуін 

білдірген, тіпті сол мақсатпен НАТО құбырларының жүйесі де құрылады [7]. Бүгінгі таңдағы 

жағдайлар мен жаңа қауіптердің пайда болуы ұйымның бұл мәселеге қатысты ұстанымдарын 

қайта қарастыруды талап етеді. 

«Одақтың әскери күштерінің үздіксіз отынмен қамтамасыз етілуі» анықтамасы енді 

НАТО үшін бүкіл энергетикалық қауіпсіздік мәселесін қамти алмайды, оған қоса ұйым бүгінгі 

таңда әскери блок ғана емес басқа да жан-жақты саяси мәселелермен айналысушы ұйымға 

айналып отыр. Алайда еш халықаралық ұйымда, олардың құжаттарында нақты «энергетикалық 

қауіпсіздік»   ұғымының  анықтамасы  табылған   жоқ. 

Олардың шеңберінде ұғымның ортақ анықтамасының болмауы таңғаларлық  емес,  

өйткені соншалықты мүшелерінің мүдделерін қанағаттандыру мүмкіндігі өте төмен. Сонда да 

энергетикалық қауіпсіздік мәселесін шешудің ең тиімді тәсілі де осы халықаралық ұйымдар 

болып табылады. Бірақ жақын болашақта оның жүзеге асуы күмән тудыруда. 

Энергетикалық қауіпсіздік анықтамасы мәселесіне қатысты түрлі авторлардың 

еңбектеріне сүйенетін болсақ, мұнда да ұғымның анықтамасындағы айырмашылықтарды 

көреміз. Мысалы, «Энергия және қауіпсіздік: жаңа сыртқысаяси стратегияға жол үстінде» атты 

еңбектің авторлары энергетикалық қауіпсіздікті былай түсіндіреді: «ол – ұлттық күшқуаттың 

үдемелі дамуына қажетті энергетикалық ресурстармен қамтамасыз етілу. В.Вильсон атындағы 

Халықаралық  ғылыми   орталық   президенті Ли Гамильтонның ойынша, энергетикалық 

қауіпсіздік – мемлекеттік қауіпсіздік саясатының маңыздылығы жағынан ұлттық қорғаныстан 

кейінгі екінші құрамдас бөлігі». 

Ал  Кембридж   энергетикалық   зерттеулер  ассоциациясының  негізін  салушы Дж. 

Станислоу энергетикалық қауіпсіздік ұғымының кеңейтілген мағынасы жөнінде келесідей 

пайымдайды: «ол ендігәрі тек мұнайдың жеткізілуінің кепілін ғана білдіріп қоймайды.  

Энергетикалық   қауіпсіздік   саяси, экологиялық және инфрақұрылымдық салалардағы 

қауіпсіздікті, сондай-ақ лаңкестік пен климаттық өзгерістер мәселелерін де қамтиды», ал 

ресейлік зерттеушілер В.И. Анненков  пен  Н.М.  Лахтовскийдің  мақаласында «энергетикалық 

қауіпсіздік» терминінің үш анықтамасы келтірілген: 

- «Энергетикалық қауіпсіздік – белгілі бір экономикалық жағдайларда қажетті энергия 

көлемі мен сапасының қолжетімді болуындағы сенімділік»; 

- «Энергетикалық  қауіпсіздік  –  тұлға,   қоғам  және  мемлекеттің  өмірлік  маңызы   бар 

- «Энергетикалық мүдделерінің» ішкі және сыртқы қауіптерден қорғаныста болу 

жағдайы»; 
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-  «Энергетикалық қауіпсіздік – мемлекеттің, оның азаматтарының, қоғамының және 

экономикасының энергиядағы қажеттіліктеріндегі экономикалық тұрғыдан қолжетімді әрі 

лайықты сападағы отынэнергетикалық жанармаймен тапшылық қаупінен қалыпты жағдай мен 

төтенше жағдайда қамтамасыз етудегі тапшылық пен тұтынушылардың отын-энергетикалық 

қамтамасыз етілуіндегі тұрақтылықтың бұзылуынан қорғаныста болу жағдайы» [8]. 

- «Ұлттық  қауіпсіздіктің  жалпы  теориясы» атты ресейлік оқулықта «энергетикалық 

қауіпсіздік «мемлекеттің тұрақты ілгері дамуын қамтамасыз ететін түрлі тіршілік әрекеті 

ортасындағы тұлға, қоғам және мемлекеттің өмірлік маңызды мүдделерінің ішкі және сыртқы 

қауіптерден қорғалу жағдайы»,-деп көрсетіледі. [9]. Алайда бұл анықтама тым абстрактілі 

сипатқа ие. 

Кей авторлар энергетикалық қауіпсіздік анықтамасы мәселесін зерттеуде ұғымға ортақ 

анықтама беру емес, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің нақты шараларын 

көрсетуді жөн көрген. Бұл тәсілдің де маңыздылығы зор, өйткені ол энергетикалық қауіпсіздік 

жөніндегі анық түсініктіктің қалыптасуына жәрдемдеседі. Біріншіден, нақты шараларды 

тармақтарға бөліп, кейін соның нәтижесінде «энергетикалық қауіпсіздік» ұғымының тиянақты 

анықтамасын шығару мүмкіндігі туады. 

Мысалы, Кембридж энергетикалық зерттеулер  ассоциациясының  (CERA)  төрағасы   Д. 

Ергинның пайымдауынша, энергетикалық қауіпсіздікті қолдау үшін мемлекеттер бірнеше 

қағиданы ұстануы қажет. Біріншіден, 90 жыл бұрын Черчилль айтқандай: шикізат жеткізуді 

әртараптандыру.  Бір  экспорттаушы   мемлекет тұрақсыздықты көрсетсе, басқа жеткізіп 

тұрушыға тезарада жүгінуге болады. Екіншіден, тұрақтылық: стратегиялық қорлардың болуы, 

жаңылыстарға жедел жауап беру, резервты электр қуаты, т.б. Үшіншіден, интеграцияны 

мойындау. Күн сайын 86 млн. баррельды тасымалдап, пайдаланатын күрделі әлемдік жүйені 

құрайтын бір ғана мұнай нарығы бар. Осы нарықтың тұрақтылығы тұтынушылар үшін 

қауіпсіздіктің басты қайнар көзі болып табылады. Оқшаулануға мүлдем жол жоқ. Төртіншіден, 

ақпарат маңыздылығы. Нарықтардың ұтымды қызмет етуіне жоғары сапалы ақпараттардың 

тигізетін әсері зор [10]. 

Мәселен, осы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету саласында 2000 ж. алдыңғы қатарлы 

халықаралық ұйымдар – Азия-Тынықмұхиттық энергетикалық     зерттеулер  орталығы, ЕО 

Статистикалық бюросы, Латынамерикалық энергетикалық ұйым, Халықаралық энергетикалық 

агенттік, ОПЕК және БҰҰ Статистикалық департаменті мұнайдың әлемдік қорлары жөніндегі 

ақпаратты жинаудың ортақ механизмін құруды ұсынады. Бұл бағдарлама 2003 ж. сәуірінен 

бастап ресми түрде Joint Oil Data Initiative атауына ие болып, ең сенімді ақпаратқа ие болуға 

жол береді [11]. 

Алайда Д. Ергиннің тұжырымдамасына қайтып келетін болсақ, оның қағидаларының тек 

импорттаушы-мемлекеттерге қатысты екендігі айқын байқалады. Шикізат көздерінің 

диверсификациясы, стратегиялық қорлар, жедел жауап беру – бұның барлығы 

тұтынушымемлекеттердің мүдделеріне жауап береді. Яғни бұл тұжырым да біржақты сипатқа 

ие және әмбебап анықтамаға жол бермейді. 

Жалпы соңғы жылдары энергетикалық қауіпсіздікке қатысты тұтынушылардың өз 

түсінігі, қамсыздандырушылардың өз түсінігі қалыптасып, мүдделерінің нағыз қарама-қайшы 

келуінен олардың келісімге келуі мүмкін емес деген теория кең таралған. Яғни бұл екі тараптың 

осы ұғымға қатысты көзқарастары мүлдем басқа. Алайда тұтынушылардың энергоқауіпсіздігі 

мен оған қайшы келетін қамсыздандырушылардың бөлек энергоқауіпсіздігі жоқ –  ол  

барлығына да ортақ болуы тиіс. Яғни энергетикалық қауіпсіздіктің ондаған түрлі анықтамасы 

болса да, олар бір мағынаны білдіруі керек және де сол мағынасында барлық тараптардың 

мүдделерінің қамтылуы басты  міндет  болып  табылады.  Егер мемлекеттер энергетикалық 

қауіпсіздікті жаһандық деңгейде орнатқысы келсе, олар ақырында бір ымыраға келуі тиіс. 

Осыған қатысты Ресей Федерациясының бұрынғы сыртқы істер министрі Е.М. 

Примаковтың ойы келесідей: «Энергетикалық қауіпсіздік  батыс  өкілдері   түсіндіретіндей тек 

біржақты жеткізу кепілін ғана білдіріп қоймайды. Қауіпсіздік үш кепілмен қамтамасыз етілуі 

қажет: тұтынушы-мемлекеттер тарапынан сұраныстың болуы, өндіруші-мемлекеттердің 
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тарапынан ресурстардың кепілді түрде жеткізілуі, территорияларынан  осы  ресурстар өтетін 

үшінші мемлекеттердің тарапынан сол ресурстардың тасымалдануының кепілі. Олардың 

барлығы жауапкершілікті бірдей көтереді және жаһандық энергетиканың үздіксіз қызмет етуіне 

теңдей жауап береді». 

Осылайша, энергетикалық қауіпсіздіктің ортақ анықтамасына келу әлі де мүмкін 

болмаса да, ортақ қағидалардың бар екендігін байқауға болады. Ең бастысы, энергетикалық 

қауіпсіздік ұлттық   қауіпсіздікттің   маңызды   құрамдас бір бөлігі болып табылады. 

Энергетикалық қатынастарға іліккен тараптардың барлығының бір мақсаты бар – 

энергетиканың қауіпсіздігінің кепілі, кепілді түрде ресурстармен қамтамасыз етілу. Сондай-ақ 

қолжетімді баға тек импорттаушы  ғана  емес,  экспорттаушы   мемлекетке де қажет. Жоғарыда 

айтылғандай, бағаның өсуі екі жаққа да кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал мемлекеттің 

энергетикалық қауіпсіздігі оның азаматтарының, қоғамының сыртқы және ішкі қауіптерден 

қорғаныс жағдайында болуын білдіреді деуге де болады. 

Импорттаушы-мемлекеттер мен экспорттаушы-мемлекеттердің екі бөлек 

энергоқауіпсіздік түсінігі жоқ, ол барлық тараптарға ортақ болуы тиіс. Энергетикалық 

қауіпсіздікті әлемдік деңгейде орнату үшін барлық тараптар ымыраға келуі тиіс. Тараптардың 

мүдделері ақырында ұқсас келеді, екеуі де энергетикасының қауіпсіздігінің кепілін, энергия 

көздерімен  қамтамасыз  етілуді  қажет етеді. Сол себептен келешекте энергетикалық 

қауіпсіздік мәселесінің нақты бір мәмілеге келуі мүмкін жағдай болып табылады. 
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Мақалада рухани-адамгершілік тəрбиенің негізгі кезеңдері, өзін-өзі бағалаудың 

болмауның теориялық мəселелері мен  «руханият» жəне «адамгершілік» түсінігін анықтау. 

Кілт сөздер: əдет-ғұрып құқығы, адамгершілік тəрбиесі,жалпықазақстандық 

құндылықтар, рухани-мəдени мұралар 

В статье рассматривается основополагающий этап духовно-нравственного 

воспитания, решение проблемы теоретического роста и отсутствия самооценки, наиболее 

существенного понимания "духности" и "нравстенности". 

Ключевые слова: обычаи, нравственное воспитание, национальные ценности, духовное 

и культурное наследие 

 

The article discusses the fundamental stage of spiritual and moral education, the solution of the 

problem of theoretical growth and lack of self-esteem, the most essential understanding of 

"spirituality" and "morality". 

Key words: customs, moral education, national values, spiritual and cultural heritage 

 

Тәуелсіздік алғаннан бері уақыт аралығында қазақ халқының қоғамдық санасындағы 

түбегейлі өзгерістер тағдыр тәлкегімен ұмытыла бастаған ұлттық салт-дәстүрлерімізді және төл 

мәдениетімізді жаңғыртты. Еліміздің алдында мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылуы тиіс 

жаңа міндеттер тұр: ұлттық мәдениет негізін құрайтын құндылықтарды қайтару; ұлттық тіл мен 

дәстүрді қайта жаңғырту; тарихи шындықты қалпына келтіру; тарихи сананы қалыптастыру 

арқылы мәңгүрттік жағдайдан арылу; қазақ халқының асыл мұрасын барша халық, әсіресе 

еліміздің ертеңі – жас ұрпақ меңгеру және т.б. Осы міндеттерді шешу арқылы бәсекелестікке 

төтеп бере алатын, ұлттық намысы мен жігері бар, ұлттық құндылықтарға бай қазақ мәдениетін 

барша жұртшылыққа таныта аламыз. 

Өткен ғасырларда өмір сүрген даналарымыз өз еңбектерінде халықты рухани-

адамгершілікке бағдарлаған. Әл-Фараби замандастарына «қайырымды, ізгілікті қаланың» 

қажеттілігін айтса, Жүсіп Баласағұн қоғамда әрбір адамның әділетті болуын көксеген, Абай 

қазақ баласына «Адам бол!» деп нақты кеңесін берді, ал дана Шәкәрім әлеуметтік болмыстың, 

адам өмірінің түп қазығы ар-ұятта, ұжданда деп білген. Осылардың барлығы түптеп келгенде 

еркіндікті сүйетін, еркін ойлайтын тұлға қалыптастыруға саяды. Қазақ халқының мәдениетін 

осы сипаттары ерекшелеп, еліміздің әлемдік кеңістіктегі орнын анықтап отыр. 

Қазақ халқымен өмірлік тұрмыс жағдайларының әсерімен  өңделген  әдетғұрып құқығы 

халықтың жалпы құқықтық көзқарастарын қамтып, көптеген ғасырлар бойы оны бірауыздан 

сақтау арқылы жүзеге асырылды. Қазақтардың әдет-ғұрып құқығында дәстүрлі сипатпен қатар 

өмір ағымына қарай өзгеру қабілеттіліктері де көрініс табады. Бұл орайда  академик  Зиманов  

былай  деп  жазады: «Қазақ құқығының Қазақстанның кеңбайтақ даласында  болып  өткен  

барлық  өзгерістер мен революцияларға қарамастан алғашқы кейпінде өмір сүргіштігі оның 

негізінде, оның құқықтық жүйесінде адамның ерікті, шынайы бостандығының, яғни адам мен 

адамзаттың ұдайыталпынысынаүндесрухани идеалдаржәне қағидалар жатқандығымен 

түсіндіріледі. Бұл – қазақ құқығының узурпаторлар қанжалдарынан мен олардың режимдерінен 

бекем болуының ең бірінші себептерінің бірі» [1]. 
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Осындай пікірлерді атай келе, қазақ қоғамы өмірінің реттеушісі болған қазақтардың 

әдетғұрып құқығының ғасырлар бойы өмірдің талай ағымына төзіп келуін: 

- руханият пен әдептілік қағидаларын дәріптейтін тайпалық және қауымдық 

өркениеттің құқықтық әдет-ғұрпын ұзақ уақыт бойы қолданылуымен; 

- адамның рухани болмысы мен әділдік және бостандыққа талпынуымен; 

- халықтың өзіне анағұрлым жақын шаруашылық-тұрмыстық көзқарасын 

қалыптастыруға әсер ететін көшпенді өмір сүру ерекшеліктерімен сипаттауға болады. 

XIX ғасырдың ғұлама ойшылы Абай Құнанбайұлы өзінің қара сөздерінде әділеттілік пен 

құнықтылыққа негізделген нормалар халықпен мұқият сақталатын дәстүр мен әдет-ғұрып 

түрінде қызмет етіп өмір сүреді, сондықтан да олар ғасырлар бойы тәжірибелік мәнді және 

қолданымды деп атап көрсетеді. Қазақ қауымының  өмірін  реттеген  әдетғұрып құқықтық 

нормалардың гуманистік идеяларының жариялығын Абай қазақ халқының жоғары 

руханияттылығынан көрді. Қазақ даласында патшалық текен феодалдықтуыстық қатынастар 

жағдайында да Абай түрік тілдес көшпенді өркениеттің рухани тереңдігін тиісінше бағалай 

білді және солардың ішінде қазақтардың әдет-ғұрып құқығын атап көрсетеді. Абай адам 

бостандығы толық болуы тиіс, демократиялық бостандық болмаған жерде экономикалық 

бостандық та болмайды деп көрсетеді [2]. 

Қазақстан бүгінгі таңда қарама-қайшылыққа толы қоғамда өмір сүріп жатқандықтан, осы 

кезең үшін рухани-адамгершілік бағдарлардың жұтаңдануы тән. Осы келеңсіз жағдайдан арылу 

үшін бала тәрбиесінде ұлттық рухани- мәдени мұраларды игерту қажет. Ал, жаһандану 

үдерістерімен келген тұтынушылық психологиясы мен дарашылдық, өзімшілдік қасиеттер 

қазіргі жастардың санасын улайтыны анық. Сол себепті, қоғамда кісілік, ізгілік, 

қайырымдылық, құт, береке, төзімділік сияқты осыған дейін бәрінен жоғары тұрған 

құндылықтар өзгеріске ұшырауда. 

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары Қазақстан мәдениетінің алдында мемлекеттік 

дамудың 3 бағыты тұрды:  

- кеңестік заман мәдени саясаты бағытын жалғастыру;  

- мәдени дамудың қазақстандық жаңа үлгісін қалыптастыру;  

- Ммәдени дамудың батыстық үлгісін қабылдау. 

Бастапқыда Қазақстанда осы үш бағыт қатар жүрді. Ұлттың өткен тарихы мен дәстүрлі 

рухани дүниетанымдық тұғырларын қалпына келтіруге ұмтылушылықпен қатар қазіргі заманға 

сай озық батыстық өркениеттік құндылықтар мен жаңашылдықтар жөн-жосықсыз қабылданды. 

Кейінірек қоғамда осы үшеуіне ортақ белгілері бар мәдениет үлгісі қалыптаса бастады. Оған 

Қазақстандағы көпұлттылық өз ықпалын тигізбей қойған жоқ. Ал, дәстүрлі еуроцентрлік 

көзқарас ұлттың рухани құндылықтарының жұтаңдануына жеткізді. 

Сондықтан да бүгінгі күннің басты міндеті ұлттық дәстүрді заман талабына сай өзгерте 

отырып, жаңартуды жүзеге асыру болып отыр. Қазіргі таңда республикада болып жатқан оқиғалар 

ұлттық-саяси өзіндік сананың, рухани мәдениеттің, ана тілінің және т.б. жаңарып жатқанын 

дәлелдеп отыр. Мысалы, қазақ халқының кезінде ұмыт болған ұлттық салт-дәстүрлері, әдет-

ғұрыптары қазір ұлттық моральдық-адамгершілік құндылықтар ретінде қабылдануда. Ұмыт болған 

құндылықтарымыз оралды, тіліміз бен ділімізді сақтап қала алдық [3]. 

Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, зайырлы, унитарлық, ұлттық мемлекет құрамыз деген 

тұста жалпықазақстандық мәдениетіміз қандай болуы керек деген сауал туындап отырғаны 

заңды. Үш ғасырлық бодандық пен жетпіс жылдан астам уақыт қызыл кеңестік саясат кезінде 

жоғалтқан қазақы салт-дәстүр, әдет-ғұрып, әдеп пен иман секілді тектілік қасиеттерімізді 

жаңғырта дамыту – бүгінгі күннің басты талабы. Нағыз Қазақ болудың, Мәңгілік Қазақ елі 

болудың алғы шарты міне осылар. 

Ұмыт болған дәстүрлеріміз, әдет-ғұрыптарымыз жаңғыртылып, наурыз, ораза айт, 

құрбан айт мерекелері жыл сайын тойлана бастады. Шындыққа шөліркеген халық тарихи 

ақтандақтардың беті ашылуына байланысты кезінде кеңестік идеологияның қысымымен 

бұрмаланған жәйттермен және есімдермен қайта қауышты. Сан ғасырлар бойы қалыптасқан 

қазақ ұлтының асыл дүниесі – мәдени-рухани мұрасы қайта игеріле бастады. Қоғамның қазіргі 
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таңда тәлім-тәрбие, үлгі өнегеге салт дәстүрлері, әдет-ғұрыптары, діни салт жоралары осының 

барлығы Қазақстанның әр аймағында әртүрлі деңгейде аталып өтеді. 

Ұлттық әдет-ғұрыптары мен дәстүрлер жүйесін жаңғырту арқылы ғана кез- келген халық 

өзінің рухани мәдениеті мен өзіндік дүниетанымын қалыптастыра алады. Ата-бабадан қалған 

дәстүрге, мәдени мұра мен рухани құндылықтарға деген немқұрайлылық, ассимиляциялармен 

сипатталатын ұлттық трансформацияның келенсіз құбылыстарына әкеліп соқтырады. Ал 

мәдени мұраға деген ілтипаттық және оны байыту жалпы адамзаттық, әлемдік мәдениетке 

қосылған үлес болып табылады. Әлемдік өркениетке бірігу және өзіндік атсалысу осы ұлттық 

ерекшеліктерді сақтай отырып, оны дамыту арқылы ғана жүзеге асады. 

Сондықтан да егеменді ел болып, өз тіліміз бен дініміздің тізгіні өз қолымызға берілген 

кезде қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүрін, оның тұнып жатқан асылдарын жинақтап, 

өскелең ұрпаққа жеткізу – аға ұрпақ алдында тұрған үлкен міндет. Бүгінгі таңда, Қазақстан 

реформалау мен жаңару жолына түскен кезде, ұлт өз таңдауын жасау барысында түрлі 

құбылыстар мен қызығушылықтарға, сол сияқты қалыптасқан әлеуметтік-саяси, этникалық, 

ұлттық және өзге де таптаурындарға тап болуы мүмкін. Ол өткендегі түсініктерді шынайылық 

ретінде басшылыққа алуы және өзге ұлттар және халықтармен қайшылыққа түсуі ықтимал. 

Құндылықтарды және құндылықты бағдарлануды таңдаудағы қателіктер кей кезде басқа 

ұлттарға зиян келтіре отырып, ұлтты оқшаулауы тіпті дара биліктен айыруы мүмкін. 

Сондықтан, қоғамда келеңсіздіктер тудырмау үшін өз ұлттық мүдделер мен құндылықтарды 

анықтаудың басқа критерилерін анықтау керек. 

Т.М. Культелеевтың жинағында «XIX ғасырдың екінші жартысында жарық көрген әдет-

ғұрып құқығы  жинақтарынан  біз  Қазақстанда  тауар-ақша қатынастарының дамуымен 

байланысты, адамгешілік нормаларында байқаймыз [4]. 

Жалпықазақстандық құндылықтар дегеніміз Қазақстан халқының материалдық-мәдени, 

әлеуметтік-саяси жетістіктері, қазақстандықтардың, Қазақстандағы өзге де субъектілердің 

халықтар арасында бейбітшілік сақтау мен табиғатты қорғаудағы, ұлтаралық келісімді 

бекітудегі, жалпықазақстандық мақтаныш сезімі, сондай-ақ көпұлтты Қазақстанның дамуы 

үшін тиімді жағдайлар жасаудағы жалпыға ортақ принциптерін жүзеге асыру. 

Сол себепті жалпықазақстандық құндылықтар өз бастауын ұлттық мүдделер мен 

қызығушылықтардан алады және олардың ұлттық құндылықтардан ерекшелігі – ол жеке бір 

халықтың ғана емес, қазақ жерін мекендейтін барлық халықтардың мүдделерін қорғайды. Бұл 

жалпықазақстандық құндылықтарды елдегі саяси-әлеуметтік құндылықтар жүйесінің жоғары 

деңгейі ретінде сипаттайды. Өскелең ұрпақ білім мен ұлттық тәрбие негіздерін өзінің ұлттық 

мектебінен алатыны сөзсіз. Ұлттық мектеп – ұлттық рухта тәрбие беретін орын. Өз ұлтын сүйе 

білу – ол Ұлтжандылық! Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің негізгі бағдарлы идеялары ел 

Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» бағдарламасында  көрсетілген: 

«Толық өркениетті ел болу үшін алдымен өз мәдениетімізді, өз тарихымызды бойымызға 

сіңіріп, содан кейін өзге дүниені игеруге ұмтылғанымыз жөн». Олай болса, басты мақсат – жас 

ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар, рухани-мәдени мұралар сабақтастығын 

сақтай отырып тәрбиелеу [5]. Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға 

қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін: 

- оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру; 

- жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін 

ұялату, ұлттық рухын дамыту; 

- ана тілі мен дінін, оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін, рухани-мәдени 

мұраларды қастерлеу; 

- жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді ұлттық мінездерін 

қалыптастыру сияқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз  

Әр адам өзінің ұлттық тамырын, әдет-ғұрпын, мәдениетін түсінуінің маңызы зор болмақ. 

Өз халқына және өзінің туған жеріне деген сүйіспеншілігі өз халқы өмір сүретін ортаға деген 

сезіммен ұласып жатуын мектеп қабырғасында үйрету – әр баланың ұлттық рухта 

қанаттануының негізі болмақ. Ұлттық рухты бойына сіңіре отырып, халықтың әдет-ғұрып, 
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салт-санасының байлығын меңгеру барысында патриоттық сезім, Отанға деген сүйіспеншілік 

қалыптасады. Бұл мақсатта білім беру органдарымен бір деңгейде отбасы институты да тұр. 

Жалпықазақстандық мәдениет әрбір жеке адамның жан дүниесінің рухани байлығынан 

басталатыны баршаға мәлім. Ендеше, қоғамдағы әрбір адамның мәдениеті, білімі, білігі, ақылы, 

адалдығы, рухани байлығы, ұстамдылығы, инабаттылығы, ізеттілігі, кішіпейілділігі, т.б. толып 

жатқан жақсы қасиеттері жинақталып келіп Ұлт мәдениетін құрайды. Қазақ елінің де ата-

бабалар тағылым-тәрбиесінен бастау алып, олардың бүгінгі ұрпағымен жалғасатын ұлттық 

мәдениетін, ұлттық зиялылығы дүние жүзіне танытуға лайық. 
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Қазақстан Республикасының білім беру жүйемізбен салыстырғанда  шет ел оқу жүйесі 

көш ілгері  дамыған  жəне осы заманғы талаптарға  сай келеді. Мысалы: шетелге оқуға немесе 

жұмыс істеуге барса, оңайлықпен сіңісіп кетеді. Біздің бəсекелік артықшылықтарымыздың 

бірі де осы деп білемін. 

Кілт сөздер: Білім беру жүйесі, көш ілгері дамыған, заман талаптарына сай, бəсекеге 

қабілетті.  

 

По сравнению с нашей образовательной системой Республики Казахстан, зарубежная 

образовательная система отвечает передовым и современным требованиям. Например, если 

вы отправитесь на работу или учебу за границу, вы легко к этому привыкнете. Это одно из 

наших конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: система образования, продвинутый, конкурентоспособный, 

конкурентный. 

 

Compared with our educational system of the Republic of Kazakhstan, the foreign educational 

system meets the advanced and modern requirements. For example, if you go to work or study abroad, 

you will easily get used to it. This is one of our competitive advantages. 

Key words: educational system, advanced, competitive, competitive. 

 

ҚР-ның  Президенті Н.Назарбаев жыл сайынғы жолдауында білім саласына ерекше 

басымдылық беріп, жастардың білім-біліктілігін жетілдіру үшін барлық жағдай жасауда 

«Қазақстан-2050» Стратегиясында: «Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді игеруге, 

жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға 
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тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз 

керек….» «Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған 

экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру. Мықты мемлекет 

экономикалық жедел өсу жағдайын қамтамасыз ету үшін аса маңызды болмақ» деп, 

Қазақстанның алдыңғы қатарлы жоғары дамыған 30 мемлекеттің дамуына кіру үшін нақты 

мақсаттар жүктеген болатын. Аталған бағыттардың табысты іске асырылуы ең алдымен, тек 

білімнің сапасымен анықталатыны белгілі. 

Қазақстан Республикасының әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену міндеті 

елде ғылыми сыйымды технологиялық білімі бар, басқарушылық қабілетке ие, нарықтық 

экономикада дұрыс бағыт таңдай алатын жоғары білікті мамандар болған кезде және 

дүниежүзілік нарықтық экономиканың қажеттіліктеріне жауап беретін тиімді білім беру жүйесі 

құрылғанда шешіле алады.  

 Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесі «Білім туралы» Заң (1999 жыл) 

  «Білім» мемлекеттік бағдарламасы (2000 жыл),  

 «2010 жылға дейінгі білімді дамыту стратегиясы» (2001 жыл),  

 «2005-2010 жылдарға арналған білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» (2004 

жыл) сияқты стратегиялық нысандағы құжаттармен бекітілген. 

 Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында айтылған: 

«Қазақстандық ЖОО міндеті - әлемдік стандарттар деңгейінде білім беру, ал жетекші ЖОО 

дипломдары әлемде танылуы тиіс. Олар мұны жасауға міндетті. Біз әрбір қазақстандыққа 

жоғары білім алудың нақты мүмкіндігін беруіміз керек. Студенттердің оқуын 

қаржыландырудың бірыңғай жүйесін құру мақсатында үкіметке бюджеттен білім беру 

несиелерінің есебінен білім беру гранттарының көлемін 50% арттыруды тапсырды. Сонымен 

қатар екінші деңгейлі банктер арқылы несиенің қайтарымын мемлекеттік кепілдемемен 

қамсыздандыру жолымен студенттік несиелендірудің заманауи жүйесін құру».  Қазақстандағы 

ЖОО білім беру бағдарламаларының санына, ғылыми-зерттеу жұмыстарының көлеміне, 

ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілік деңгейіне байланысты бірнеше типтерге 

бөлінеді, атап айтатын болсақ: университеттер, академиялар және институттар.  

Қазақстанның азаматтарына тегін орта білім алуға кепілдік беріледі және ол міндетті 

болып  табылады.   

Сондай-ақ  олардың  конкурстық  негізде  жоғары  білім  алуларына  да (Қазақстанда да, 

шетелде де) құқықтары бар. Азаматтардың білім алу құқығы жалпы білім беру жүйесінің даму 

арқылы жүзеге асырылады.  Сапалы  білім  мен  оған  қол жеткізуге  жағдай  

жасау, оқу орындарының  желісін кеңейтіп,  олардың  ресурстық  базаларын  жақсарту  

мақсатында   мемлекет  білім беру жүйесін қаржыландыруды жыл сайын арттырып, тиімді 

саясат жүргізуде.  Тәуелсіздігін алғаннан бері Қазақстанда университеттер саны артып, ол 

көпшілікті құрап отыр. Әрбір екінші қазақстандық студент университетте білім алады. 

Университет – бұл жоғары білім жүйесіндегі білім беру мекемелерінің маңызды типі болып 

табылады. Университет жөніндегі дәстүрлі таным яғни ғылыми-зерттеу және оқыту қызметі тең 

мағынада болуы, келешекте де өз маңызын сақтап қалатын тәрізді. Университеттер бүкіл әлем 

бойынша тараушы жаңа ғылыми мәліметтердің бұқаралық ағымынан базалық мәндегі 

идеяларды алудың ерекше және дербес  қызметін орындауға бағытталған. Ізденіс, анықтау, 

өңдеу, біріктіру, тәжірибелік нәтижелерге жеткізу ғылыми-техникалық прогреске ықпал етеді. 

Бұл міндет университеттік біліммен біріге отырып ойтайлы шешімін табады. 

Конституциялық құқықтың негізгі санаттарын білу;  

 құқық ғылымының санатты құрылымын меңгеру;  

 Қазақстан Республикасы мен шет елдердегі құқықтық үрдістер, саясат субъектілері мен 

саяси өмір туралы көрінісінің болуы;  

 саяси жүйелер мен қоғам өміріндегі режимдердің мәні мен рөлін түсіну; 

  қоғамның мемлекеттік-құқықтық құрылымын білу;  

 сот жүйесі, прокуратура органдарының барлық сатыларының мемлекеттік басқару 

органдарының жүйесін түсіне білу.  
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Дамыған елдердегі (Ұлыбритания, Жапония, Норвегия, Франция,Финляндия т.б.) 

жоғары білім беру жүйелеріне салыстырмалы-педагогикалық талдау жасау, негізінен, 

әдіснамалық мәселе болып табылады. Ең басты мәселе сапалы білім беру, жоғары 

педагогикалық білім берудің сол елдердің әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық 

процесте алатын орнын нақты анықтау болып отыр. 

 Мысалы: Ұлыбританияда білім берудің 2 секторы бар: 

-  мемлекеттік (тегін білім алу); 

-  жеке білім беру (ақылы оқу орындары, жеке меншік мектептер); 

Альтернативтік білім алу: Мектеп жасындағы оқушы мектепке бармаған жағдайда, 

үйде білім алуға мүмкіндігі бар. Бұл білім беру түрін таңдаған ата-аналар балаларының 

эффективті әрі толық, өзінің жасы, қабілеттіліктері мен мүмкіндіктеріне сай білім алып 

жатқанына жауапты болады. Егер бала мектепке бармаса, кез келген альтернативті оқытуды 

Ұлыбританияның Білім беру Министрлігі тексеруге алады. 

Қазақстан Республикасының 1999 жылы қабылданған "Білім туралы" Заңында тұңғыш 

рет гимназия мен лицейге түсінік беріліп,оның мәртебесі, құқықтық негізі айқындалды. 

Гимназия - негізгі және қосымша жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын, 

оқушыларды олардың бейімділігі мен қабілетіне сәйкес тереңдетіп, салаға бөліп, саралап 

оқытуды көздейтін, жалпы орта білім беретін оқу орны. 

Лицей - негізгі және қосымша жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын, жоғары 

сатыдағы оқушыларды кәсіби бағдарлап оқытуды жүзеге асыратын жалпы орта білім беретін 

оқу орны. Лицейлердің ең басты ерекшелігі - ақыл-ой (интеллектуалдық) қабілеттері жоғары 

жастарды топтап оқытып, оларды жоғары оқу орындарына даярлайтын бірыңғай элитарлық 

мектеп болуында. Лицейге жастарды қабылдау ең алдымен олардың табиғи мүмкіндіктерін, 

интеллектуалдық ерекшеліктерін айқындау негізінде жүргізіледі, кейін де бала дамуын 

қадағалай отырып, бірнеше іріктеу сатыларынан өткізеді. Ал оны аяқтаған жастар жоғары оқу 

орнында білім алу құқығына ие болады. Бұл оқу орындарының басты принципі баланы дәл 

болашақ мамандығына сәйкес қабілетіне қарай іріктеу және сол мамандықты жоғары деңгейде 

меңгеруіне көмектесетіндей бірнеше жыл бойы арнайы дайындықтан өткізу болып табылады. 

 Шағын жинақты мектеп – білім алушылар контингенті шағын, сынып-жинақтары 

біріктірілген және оқу сабақтарын ұйымдастырудың өзіндік нысаны бар жалпы білім беретін 

мектеп; 

Тірек мектеп (ресурс орталығы) – шағын жинақталған мектеп оқушыларының сапалы 

білім алуына қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында қысқа мерзімді сессиялық сабақтарды 

және аралық әрі қорытынды аттестаттауды өткізу үшін базасында таяу маңдағы шағын 

жинақталған мектептердің білім беру ресурстары шоғырланатын жалпы орта білім беру ұйымы; 

Арнаулы мектептер: «Мирас», «Арман», «Болашақ»  жəне тағы басқа  халықаралық 

мектебінің білім беру қызметінде Қазақстан Республикасының орта білім беру саласындағы 

ұлттық стандарт пен халықаралық бакалавриат бағдарламасының талаптары орынды үйлесім 

тапқан. Көптеген пәндер ағылшын тілінде оқытылады. 

Ал Ұлыбританиядағы мектеп түрлері өте көп. Ең танымал түрі – мектеп-

пансион (Boarding school). Бұл мектепте оқушылар оқып қана қоймай, сол мектепте тұрады да. 

Бұл мектептер ортағасырда монастырьда пайда болды. ХІІ ғасырда Рим Папасының 

бұйрығымен қайырымдылық мақсатымен ашылған бұл мектептер уақыт өте келе ақылы бола 

бастады. Ақсүйек отбасылары үй ішінде оқытуды ұнатса да, жеткіншектердің әлеуметтік шығу 

тегіне тәуелсіз жастас балалармен оқуы жөн деген пікір қалыптасқан соң, өз ойларын өзгертті. 

Бұлардың арасында қазіргі заманғы британдық қоғамның элитасын оқытып қалыптастыратын 

мектеп-пансиондары да бар. Әлемдегі ең қымбат әрі ең беделді мектептер тізімінде британдық 

мектеп-пансиондары да кездеседі. 

Қазақстан Республикасында жастарға білім беру үдерісі халқымыздың ұлттық салт-

дәстүріне, мәдениетіне, экономикасына және саяси өміріне негізделіп іске асырылады. 

Қазіргі таңда білім беру саласында әлем мемлекеттерінің озық тәжірибесін зерттеу, озық 

тәжірибенің қажеттісін өз мемлекетіміздің білім беру саласына енгізуіміз заман талабы. Осы 
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орайда Қазақстан мектептік білім берудің кадорлық әлеуетіне әсер етіп жатқан «Өрлеу» БАҰО 

Ұлыбританияның «Кембридж» білім беру бағдарламасын қолданып жүруі шын мәнінде 

мектептік білім беру сапасына оң әсер етіп жатқаны сөзсіз.  Әлемдік ғылым-білім кеңістікті 

толық интеграциялану кезінде салыстырмалы педагогикалық зерттеулер соның ішінде білім 

беру саласында озық ел болып есептелеті Ұлыбритания білім беру жүйесін зерттеу  маңызы 

ерекше. 

Жалпы айтқанда Қазақстан мен Ұлыбританияның білім беру жүйелерінің ерекшеліктері 

де  ұқсастықтары да бар. 

Ұлыбританияның білім беру жүйесі Еуропа стандарттарына толығымен сәйкес келеді. 

Біздің елімізде шетелдің білім беру жүйесі негізінде білім беру мәселелері де жолға қойылып 

келе жатыр. Еліміздің экономикасы мен әлеуметін көтеретін  жастардың білім алу  жолдары 

заман қажеттілігі сай даму үстінде. 

Заңда көрсетілген білім беру жүйесінің негізгі міндеттері. 

Халыққа білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асыру білім берудің мемлекеттік саясат 

принциптеріне тәуелді. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы бойынша мына 

мемлекеттік принциптер басшылыққа алынады:  

1) Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының білім алу құқықтарының теңдігі:  

2) Әрбір азаматтың интеллектуалдық дамуы, психикалық физиологиялық және жеке 

ерекшеліктері ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі тұрғындарының білімге қол 

жеткізуі;  

3) білім берудің зайырлы сипаты;  

4) жеке адамның білімділігін ынталандыру және дарындылығын дамыту;  

5) білім беру сатыларының сабақтастығын қамтамасыз ететін білім беру процесінің 

үздіксіздігі; оқу мен тәрбиенің бірлігі;  

6)   білім беру ұйымдарының меншік нысандары бойынша, оқу мен тәрбиенің 

нысандары, білім беру бағыттары бойынша алуан түрлі болуы;  

7) білім беруді басқарудық демократиялық сипаты және білім беру ұйымдарының 

академиялық бостандықтары мен өкілеттілігін кеңейту; 

8)  білім берудің ізгілікті және дамытушы сипаты;  

9)   білімнің, ғылымның және өндірістің интеграциялануы;  

10) білім беру жүйесін ақпараттандыру. 

Норвегияда мемлекеттік мектептер басым болғандықтан, ондағы білім алу тегін жүзеге 

асырылады. Толық орта білімді меңгеру 13 жылға дейін ұзартылған (6 жастан 19 жасқа дейін). 

Жоғары мектеп – білім беру ұйымының өзіндік түрі. Барлық норвегиялық жоғары мек- тептер 

бейіндік болып табылады және олар оқу- шыларға академиялық немесе кәсіби бағытын 

таңдауға мүмкіндік береді. Академиялық бағытта оқыту 3 жыл, ал кәсіптік оқыту 4 жыл 

(өндірістегі практикасымен қоса алғанда). 

Сонымен, шетелдік тәжірибені зерттеу және талдау барысында мынадай үдерістер 

айқындалды: - дүние жүзінің көптеген елдерінде 12 жылдық оқыту моделі енгізілген және оның 

мазмұны оқушылардың қазіргі заманғы білім алу қажеттіліктерін мейлінше толық 

қанағаттандыруға бағытталған. Соңғы онжылдықта орта білімнің құрылымында да, оқытудың 

мазмұнында да айтарлықтай өзгерістер болды. Мектептік білім берудің теориясы мен тәжіри- 

бесіндегі осындай жаңа үрдістер әлеуметтік- экономикалық жетілдірудің және ақпараттық 

қоғамға көшудегі міндеттерінен туындаған ;  

- экономикалық жағынан дамыған елдерде 12 жылдық білім берудің стандарттары мен 

оқу бағдарламалары оқушылардың өмірлік маңызды дағдыларын, жеке басының талғамы мен 

қабілеттерін ескеруге, олардың бойындағы жалпы іскерліктерін қалыптастыруға, сондай-ақ 

әрбір оқушының және қоғамның мүддесі мен қажеттіліктерін басшылыққа ала отырып, білім 

беруге, тәрбиелеуге, дамытуға бағытталған;  

- жастардың күнделікті қоғам өмірінде болып отыратын өзгерістерге тез бейімделуіне 

жағдай жасалған;  

- білімнің нәтижелері, ақпараттарды өздігінен таба білу мен өңдеу біліктілігін 
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қалыптастыру, ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану, өздігінен даму және өзін-өзі 

бағалау дағдыларын қалыптастыру оқушылардың жеке мақсаттарымен байланыстырылған. 

Мақаланы қорытындылай келе, бүгінде білім беру терең, жан-жақты өзгерістерге мұқтаж. 

Әрине, білім беру проблемалары кез келген мемлекеттің қызметінде әрдайым маңызды 

орын алады: білім - қоғам мен адам мәдениетін, қоғамның рухани, интеллектуалды және кәсіби 

әлеуетін көбейтудің және дамытудың іргелі құралы. 

Қазіргі жағдайда білім берудің нақты проблемаларын түсіну қажеттілігі барынша 

маңызды болып келеді. 

Тұтастай алғанда, бүгінгі күні бүкіл білім беру жүйесін дереу және сапалы жаңғырту 

қажеттілігі бар. 

Бұл қазірдің өзінде қалыптасқан білім беру жүйелерінің ерекшеліктерін түсіну, оларды 

реформалаудың негізгі үрдістерін анықтау, әлемдегі білім беру жағдайын бағалау үшін қажет. 

Жетекші елдердің білім беру жүйелерін дамытудағы қазіргі үрдістерді талдай отырып, 

осы елдердің әрқайсысы өздерінің әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктерін, тарихи 

және ұлттық жағдайларды ескере отырып, білім беру саласында белгілі бір дәстүрлерге ие деп 

қорытынды жасауға болады.  

Сонымен қатар, олар білім беру мазмұнын жаңғыртуға байланысты мектеп 

реформасының проблемалары бойынша белгілі бір ұқсастыққа ие, бұл бүкіл әлемдік 

қоғамдастықтың осы мәселелерді шешуге күш-жігерін біріктіруге әкеледі. 

Сондықтан  білім берудің әр түрлі жүйелерін салыстырмалы талдау және білім беру 

мазмұнына нақты көзқарастарды анықтау бірыңғай білім беру кеңістігін қалыптастырудың 

алғышарттары мен үрдістерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Әлемдік білім жүйесінің ерекшеліктерін зерделей келе, түйгенім: 

Біздің мемлекеттік  білім беру жүйемізбен салыстырғанда  шет ел оқу жүйесі көш ілгері  

дамыған және осы заманғы талаптарға  сай келеді. 

Қарап отырсаңыз, қазақстандықтар өзіне жат кез-келген әлеуметтік – мәдени ортаға тап 

болғанда, мәселен, шетелге оқуға немесе жұмыс істеуге барса, оңайлықпен сіңісіп кетеді. Біздің 

бәсекелік артықшылықтарымыздың бірі осы. Көшпелі өркениет ұрпақтары ретінде біз тағдырдың 

кез-келген өзгерістерін аяғымыздан нық тұрып қарсы ала аламыз.   Қазақстан Республикасы 

ғаламдану үрдісіне енгелі бері білім саласындағы  халықаралық  ынтымақтастыққа біраз 

жетістіктерге  жетті. 

Осыған сәйкес жоғары мектептің педагогикалық және ғылыми-зерттеу функцияларын қайта 

ұйымдастыру қажет, ол академиялық пәндерді әрі қарай әртараптандыру барысында пайда болатын 

ғылым мен техниканың көптүрлі жетістіктерін ескеруі керек. Оқу жоспарларының түрлілігі, оған 

енетін пәндер мен курстардың тізімі, кадрларды даярлауды әмбебаптандыру пәнаралық және 

көппәндік бағыттардың күшеюіне, оған қатысты оқыту әдістері мен ғылыми зерттеулерді жүргізуді 

күшейтеді. Жоғары білімді қайта ұйымдастыру мен бетбұрыстандыру ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялардың  жедел дамуын және оған деген жоғары білім мекемелерінің 

артып отырған қажеттіліктерін басты назарда ұстауы қажет. Көптеген елдер шешуші маңызды 

экономикалық міндеттердің арасынан жылдам өзгеруші экономика, технология мен халықаралық 

сауда жағдайларына бейімделу мүмкіндіктерін күшейту қажеттілігін ерекше көрсетеді. Жоғарыда 

аталған үдерістердің қарқынына теңсіз әсер теріс өңірлік, ұлттық, жергілікті салдарға алып келетін 

тұтас бір мәселелер кешенін тудыруға қабілетті. Жоғары білім осындай көптеген теріс үрдістерді 

болдырмауға қабілетті болып табылады. Мұндай үрдістерден шығу жөніндегі шешімдер ұлттық, 

жергілікті, өңірлік, әлеуметтік және мәдени құндылықтарды ескерумен жүзеге асырылуы тиіс.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Нурмагамбетов М.И.,  магистрант 1 курса специальности 6М030100 – юриспруденция 

 Академии Кайнар, г. Алматы 

 

Бұл мақалада қылмыстық іс жүргізуге қатысушы шетелдік азаматтардың қорғалу 

құқығын қамтамасыз етудің негіздері талқыланған.. Кез келген қорғаушы, мейлі ол шетелдік 

болсын қылмыстық сот өндірісінің дербес субьектісі болып табылады. Сонымен бірге ол 

айыпталушымен (сезіктімен) тығыз іс жүргізу қатынастарымен байланысты, сондықтан 

оның іс жүргізу дербестігінің белгілі бір шекаралары бар. "Қорғаушы  - заң шегінде-қорғауды 

жүзеге асырудың нысандары мен əдістерінде"дербес субьект. 

Кілт сөздер: қылмыстық процесс, қорғау, күдікті, айыпталушы ұсталған, 

тұтқындалған, адвокат, қорғаушы, шетел азаматы. 

 

В данной статье проанализированы характерные особенности обеспечения права на 

защиту иностранным гражданам, участвующим в уголовном процессе. Любой защитник, 

иностранный или нет, признаётся самостоятельным субъектом уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем он связан с обвиняемым (подозреваемым) тесными процессуальными 

отношениями, поэтому его процессуальная самостоятельность имеет определенные границы. 

«Защитник свободен - в пределах закона - в формах и методах осуществления защиты». 

Ключевые слова: уголовный процесс, защита, подозреваемый, обвиняемый 

задержанный, арестованный, адвокат, защитник, иностранный гражданин. 

 

In this article characteristics of ensuring the right to protection to the foreign citizens who are 

involved in criminal proceedings are analysed. Any defender, foreign or not, admits the independent 

subject of criminal proceedings. At the same time he is connected with accused (suspect) the close 

procedural relations therefore his procedural independence has certain borders. "The defender is free 

- within the law - in forms and methods of implementation of protection". 

Key words: criminal proceedings, protection, the suspect, the accused detainee, the arrested, 

the lawyer, the defender, the foreign citizen. 

 

Одним из основополагающих начал отечественного уголовного процесса является 

обеспечение права на защиту, которое подозреваемые и обвиняемые могут осуществлять как 

лично, так и с помощью защитника (ч.1ст.26 УПК РК). Также данное право гарантировано 

Конституцией РК, где в ст. 16 закреплен, что каждый задержанный, арестованный, обвиняемый 
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в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента, соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения. Согласно ст. 70 

УПК РК защита возложена на - «лицо, осуществляющее в законном порядке защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь». Согласно 

ч.2 ст. 70 УПК РК 1997г. в качестве защитников допускаются адвокат, супруг (супруга), 

близкие родственники или законные представители обвиняемого, представители профсоюзов и 

других общественных объединений по делам членов этих объединений. 

 Верховным судом Республики Казахстан принято нормативное постановление за № 26 

от 06.12.02г. «О практике применения уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего право на защиту». При этом обращают на себя внимание следующие моменты, 

которые отрегулированы данным постановлением и требуют неукоснительного соблюдения в 

ходе уголовного процесса. Верховный суд впервые закрепил правило, по которому право на 

защиту должно реализовываться с участием профессиональных адвокатов или иных лиц, 

указанные в ч.2 ст. 70 УПК РК, только при условии наличия у них специальных юридических 

знаний и способности оказать подзащитным реальную квалифицированную юридическую 

помощь. Эти меры служат дополнительной гарантией всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела, постановлению справедливого, законного и обоснованного 

приговора. 

 В основе данного принципа лежит право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и 

осужденного на защиту, которое состоит из совокупности всех предоставленных законом 

процессуальных возможностей для опровержения возникшего подозрения, предъявленного 

обвинения или смягчения ответственности и наказания, а также из права оправданного на 

возмещение вреда, причиненного незаконным задержанием, привлечением в качестве 

обвиняемого, применением меры пресечения, преданием суду и осуждением (п. 2 нормативного 

постановления Верховного суда РК № 26 от 6 декабря 2002 года «О практике применения 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего право на защиту») [1]. 

Реализация такого конституционного положения обеспечивается обвиняемому на всех 

стадиях посредством совокупности его процессуальных возможностей, предоставленных УПК 

РК. Например, установленный ст. 16  п. 3 Конституции РК допуск адвоката (защитника) к 

участию в деле с момента задержания, ареста или предъявления обвинения детализируется 

уголовно-процессуальным законом, который дополняет его моментом возбуждения уголовного 

дела против определенного лица (ст. 68 ч. 1 УПК). 

 Право на защиту возникает у подозреваемого, обвиняемого с момента обретения ими 

соответствующего процессуального статуса, зафиксированного органами дознания и 

предварительного следствия в процессуальном акте (постановление о возбуждении уголовного 

дела в отношении определенного лица, протокол задержания, постановление об избрании меры 

пресечения до предъявления обвинения, постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого). 

 Как существенное нарушение уголовно-процессуального закона, связанное с не 

обеспечением права обвиняемого на защиту, расценивается ведение процесса без защитника в 

случаях, когда его участие является обязательным, или когда иным путем нарушено право на 

приглашение защитника. Такое нарушение права на защиту влечет отмену приговора. 

 Органы, ведущие процесс, обязаны обеспечивать право на защиту не формально, а с 

учетом уровня профессиональной и иной подготовки защитника, назначаемого из числа 

близких родственников или законных представителей обвиняемого по основаниям, 

предусмотренным ст. 71 п.п. 2, 3, 4, 6 (принудительное направление на стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу) УПК. Нельзя признать, что обвиняемому обеспечено право на 

защиту, если защиту по уголовному делу осуществляет его близкий родственник или законный 

представитель, не обладающий необходимыми юридическими познаниями, достаточными для 

осуществления функции защиты. В таких случаях органы, ведущие уголовный процесс, 

обязаны обсудить вопрос о привлечении в качестве защитника адвоката, наряду с которым в 

деле может участвовать лицо, первоначально избранное в качестве защитника [2]. 
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 Для теории и практики защиты в уголовном судопроизводстве большое значение имеет 

правильное уяснение процессуального положения защитника в уголовном деле и его 

взаимоотношений с обвиняемым, поскольку от этого в значительной мере зависит 

эффективность участия защитника в процессе. 

 Выявление процессуального положения любого участника уголовного судопроизводства 

предполагает определение его места среди других субъектов уголовно-процессуальной 

деятельности и степени процессуальной самостоятельности этого лица, исходя из тех прав и 

обязанностей, которыми наделяет его законодатель. 

 Согласно п.1 ст.70 УПК РК защитник - лицо, осуществляющее в установленном законом 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 

юридическую помощь. Защитник необходим в процессе для осуществления защиты, именно 

этого ждет от него и обвиняемый, и государство. Государственные органы, участвующие в 

уголовном судопроизводстве, должны принимать все меры к тому, чтобы защитник имел 

реальную возможность осуществления своих прав. По образному выражению А.Ф. Кони 

«фарватер между Сциллой и Харибдой обвинения и оправдания узок и извилист»[3]. В этом 

фарватере защитник никогда не должен двигаться в сторону обвинения. Выяснять 

обстоятельства, оправдывающие или исключающие ответственность обвиняемого, смягчать, не 

допускать никаких искажений, неблагоприятные для подзащитного обстоятельства, 

опровергать не только ошибочную часть обвинения, но и настаивать на не доказанности всего 

сомнительного в обвинении - это и есть защита. Основная норма поведения защитника в 

процессе должна напоминать ему об обязанности защищать. 

 Более того, законодательно в ч. 2 ст. 70 УПК РК установлены некоторые категории лиц, 

которые способны вступать в уголовно-процессуальные отношения в качестве защитника. 

Среди других следует отметить иностранных адвокатов, которые допускаются к участию в 

деле, если иное не предусмотрено нормами международного договора. 

 Так, Кишиневская конвенция о правовой помощи (ст.76), регулируя вопрос обеспечения 

права на защиту, декларирует данное право в условиях задержания или содержания под 

стражей. 

 Следует отметить, ещё тот факт, что закреплено правило, по которому право на защиту 

должно реализовываться с участием профессиональных адвокатов или иных лиц, допущенных 

в качестве защитника, - супруга(супруги), близких родственников или законных 

представителей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, представителей профсоюзов и 

других общественных объединений, - только при условии наличия у них специальных 

юридический знаний и способности оказать подзащитному реальную квалифицированную 

юридическую помощь, что является важнейшей гарантией обеспечения права на защиту. 

Органы дознания, следствия и суды обязаны выяснить этот вопрос и, если защитник, 

избранный подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, не способен представлять 

интересы подзащитного, обсудить вопрос о привлечении к делу профессионального адвоката. В 

таких случаях лицо, избранное в качестве защитника, может участвовать в деле наряду с 

профессиональным защитником. Профессиональная защита обладает специфичными 

свойствами. Во-первых, процессуальный режим осуществления профессиональной зашиты, 

отличается от процессуального режима деятельности другого защитника. Например, для 

некоторых категорий дел существуют особые правила, устанавливающие обязательное участие 

защитника. Адвокат непременно участвует по делам несовершеннолетних или глухих, слепых и 

других лиц, которые в силу физических или психических недостатков не могут сами 

полноценно осуществлять свое право на защиту; в делах лиц, не владеющих языком, на 

котором ведется судопроизводство, а также обвиняемых в преступлении, за которое может 

быть назначена смертная казнь (ст.71 УПК РК). В этих случаях, даже если обвиняемый по своей 

инициативе откажется от защитника, следователь, прокурор или суд должны отклонить этот 

отказ. При этом выносится постановление, обязательное для профессиональной организации 

адвокатов. 
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 Подобное невозможно представить для непрофессионального защитника. Во-вторых, 

субъект реализации - адвокат - «гражданин РК, обязательно являющийся членом коллегии 

адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамке 

адвокатской деятельности, регламентируемой настоящим Законом. Адвокатом может быть 

лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности 

не менее 2-х лет и получившее лицензию на право осуществления адвокатской деятельности!». 

Также по смыслу ст.70 УПК РК профессиональную защиту может осуществлять иностранный 

адвокат, если это предусмотрено международным договором. «Для адвоката защита является 

профессиональной деятельностью, то есть основным родом занятий, трудовой деятельностью, 

защита является профессией, основным источником дохода адвоката - защитника». В третьих - 

объем прав и обязанностей для адвоката. Например, в соответствии с ч.5 ст.70 УПК РК адвокат 

не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого, что не 

распространяется на непрофессионального защитника. Осуществление защиты является для 

него профессиональной обязанностью, профессиональным долгом, от исполнения которого он 

отказаться не может. Такие действия будут не только процессуальным нарушением, но и 

дисциплинарным проступком, преследуемым в особом порядке. В четвертых, правовой статус 

адвоката-защитника имеет особенности, которые предусмотрены Законом РК « Об адвокатской 

деятельности». Например, в этом законе имеются положения о гарантиях адвокатской 

деятельности, об адвокатской тайне, нормы профессионального поведения, дисциплинарной 

ответственности и т.д. Обвиняемый вправе сам защищаться, но также он вправе пригласить в 

качестве защитника лиц, перечисленных в ч.2 ст. 70 УПК РК, если они обладают специальными 

юридическими знаниями, как было указано выше, но он также вправе воспользоваться 

услугами лица, осуществляющего защиту по уголовным делам профессионально - адвоката. 

Этот последний вид защиты поэтому называют профессиональным. 

 Как было отмечено ранее, защитник должен соответствовать определенным 

требованиям. Необходимо отметит, что привлекаемый к участию в деле иностранный 

защитник, также должен соответствовать данным требованиям. 

 Иностранным гражданам, которые нуждаются в профессиональной защите могут 

назначаться как защитники иностранного единого с подзащитным государства, так и 

представители казахстанской защиты. Более того, нет запрета и назначения двух защитников, 

которые могут быть представителем одного или разных государств. 

 В отечественном уголовном процессе допускается отказ от услуг адвоката, который не 

может быть обусловлен отсутствием средств на оплату его труда. Такой отказ признается 

вынужденным и не должен приниматься органами, ведущими уголовный процесс. Согласно ст. 

72 ч.5 УПК РК оплата труда производится в соответствии с действующим законодательством. 

Орган, ведущий уголовный процесс, при наличии к тому оснований вправе освободить 

подозреваемого, обвиняемого полностью или частично от оплаты юридической помощи. В этом 

случае оплата труда производится за счет государства. Ст.27 Нормативного постановления 

Верховного суда РК « О практике применения уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего право на защиту» гласит: « разъяснить судам, что при вынесении 

постановления об оплате услуг адвоката за счет бюджетных средств одновременно необходимо 

решить вопрос о возмещении государству процессуальных издержек, связанных с этой оплатой, 

путем взыскания их с осужденного, в силу ст. 176 УПК РК (взыскание процессуальных 

издержек), кроме случаев, указанных в ч.4 названной нормы», а именно: если подозреваемый 

или обвиняемый заявил отказ от защитника, но он не был удовлетворен и защитник участвовал 

в деле по назначению, то расходы по оплате труда адвоката принимаются на счет государства. 

 По другому следует взглянуть на ситуацию, когда защитник приглашен из другого 

государства. Оплата его труда не должна осуществляться из бюджетных средств. Материальное 

обеспечение деятельности иностранного гражданина должно осуществляться государством, из 

которого он прибыл, или же стороной, которая его пригласила для участия в уголовном деле. 

 Любой защитник, иностранный или нет, признаётся самостоятельным субъектом 

уголовного судопроизводства. Вместе с тем он связан с обвиняемым (подозреваемым) тесными 
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процессуальными отношениями, поэтому его процессуальная самостоятельность имеет 

определенные границы. «Защитник свободен - в пределах закона - в формах и методах 

осуществления защиты». 

 Приглашённый из другого государства защитник, как и любой другой иностранный 

гражданин должен участвовать в уголовном процессе в соответствии с законодательством 

государства пребывания. Так, для успешного осуществления защиты в соответствии со ст. 74 УПК 

РК защитник наделен широкими процессуальными правами. С момента допуска к участию в деле 

вправе: иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания наедине и конфиденциально, без 

ограничений их количества и продолжительности; собирать и представлять предметы, документы и 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи; присутствовать при предъявлении 

обвинения, участвовать в допросе подозреваемого и обвиняемого, а также в иных следственных 

действиях, производимых с их участием или по их ходатайству, а также в следственных действиях, 

проводимых по ходатайству самого защитника; заявлять отводы; знакомиться с протоколом 

задержания, постановлением о применении меры пресечения, с протоколами следственных 

действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с 

документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому и 

обвиняемому, а по окончании дознания или предварительного следствия - со всеми материалами 

дела, выписывать из него любые сведения в любом объеме; заявлять ходатайства; участвовать в 

предварительном слушании дела, в судебном разбирательстве в суде любой инстанции, выступать 

в судебных прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам; знакомиться с протоколом судебного заседания и приносить на него замечания; 

получать копии процессуальных документов; возражать против незаконных действий стороны и 

лица, ведущего уголовный процесс, требовать внесения этих возражений в процессуальные 

документы; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда 

и участвовать в их рассмотрении; использовать любые другие средства защиты, не противоречащие 

закону. 

 Более того, иностранный гражданин, как защитник наделен правом иметь свидания с 

подзащитным не только на предварительном следствии, при подготовке к судебному 

рассмотрению дела и при обжаловании приговора, но и в ходе судебного разбирательства. Для 

этого могут быть использованы перерывы судебного заседания, во время которых находящийся на 

свободе подсудимый вправе беседовать со своим защитником без специального разрешения суда. 

«Когда подсудимый находится под стражей, разрешение на свидание дается 

председательствующим. При необходимости свидания защитник или подсудимый вправе 

ходатайствовать об объявлении для этого перерыва судебного заседания. В силу закона такая 

возможность должна быть предоставлена, причем своевременно, а не после окончания судебного 

следствия». 

 Следует отметить, что иностранный адвокат, равно как его подзащитный иностранный 

гражданин, обладает правом полного ознакомления с материалами дела (ст.74 УПК РК), что имеет 

большое значение. Без изучения дела защитник не в состоянии помочь обвиняемому и тем самым 

разрешению задач уголовного судопроизводства. Наличие материалов в уголовном деле 

обеспечивает права участников процесса, дает возможность проверить законность, обоснованность 

и справедливость принятых по делу решений. 

 Другая сторона вопроса видится в том, что иностранный защитник, как иностранный 

гражданин всё же ограничен в посещении определённых государством территорий, о чём было 

отмечено ранее. Более того, такие ограничения могут относится и к документам, например, 

ознакомление с протоколом осмотра местности, которая закрыта для посещения иностранными 

гражданами. 

 Допуск иностранного гражданина к участию в уголовном судопроизводстве в качестве 

защитника допускается, но его допуск на режимные объекты ограничен. Ограничения связаны с 

возможной угрозой безопасности государства. В таких случаях участвующий в деле иностранный 

защитник допускается на такие территории по согласованию с органами национальной 

безопасности Республики Казахстан. 
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 Право защитника представлять доказательства также предусмотрено ст. 74 УПК РК. 

Кроме того, согласно ст. 14 Закона РК «Об адвокатской деятельности», адвокат вправе 

запрашивать во всех государственных органах и негосударственных организациях сведения, 

необходимые для осуществления адвокатской деятельности; самостоятельно собирать 

фактические данные заявлять ходатайства и т.д. Право представлять доказательства 

осуществляется защитником прежде всего путем заявления ходатайств, участия в 

процессуальных действиях. Защитник вправе заявлять ходатайства по всем вопросам, 

имеющим значение для значения защиты. Адвокат вправе запрашивать на договорной основе 

заключения специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием 

юридической помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и 

в других сферах деятельности (п.6 ч.З ст. 14 Закона РК «Об адвокатской деятельности»). 

 Защитник обязан использовать, в соответствии со своей функцией, «все указанные в 

законе средства и способы защиты» (ч. 1 ст. 74 УПК РК), активно защищать права и законные 

интересы обвиняемого, подозреваемого. Он обязан не разглашать сведения, сообщенные ему в 

связи с осуществлением защиты и оказание другой юридической помощи; не разглашать 

данные предварительного следствия без разрешения следователя или прокурора; подчиняться 

порядку судебного заседания и распоряжениям председательствующего; указывать, для 

установления каких обстоятельств им возбуждено ходатайство. 

 Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого или 

обвиняемого (п.5 ст.70 УПК РК). В этих словах подчеркнута важность уголовно-

процессуальной деятельности адвоката-защитника, ее необходимость для разрешения задач 

уголовного судопроизводства. Это служит для обвиняемого (подозреваемого) гарантией 

пользоваться помощью юриста - профессионала независимо от тяжести преступления. В 

соответствии с п. 3 ст. 13 Конституции РК: " Каждый имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи". 

 В результате исследования вопросов обеспечения прав на защиту иностранным 

гражданам можно придти к выводу, что участие в уголовном судопроизводстве иностранных 

граждан в качестве подозреваемого или обвиняемого нуждается в дополнительны гарантиях. В 

качестве гарантирующих такое положение постулатов может служить расширение случаев 

обязательного назначения защитников на законодательном уровне. Думается, что возникает 

необходимость участия защитника в уголовном судопроизводстве по делам, где в совершении 

преступления подозревается или обвиняется иностранный гражданин. 
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В данной статье рассматриваются теоретические вопросы, о лицах, подлежащих 

административной ответственности по законадательству Республики Казахстан. 

Ключевые слова: административное правонарушение, закон, статья, 

административная ответственность 

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының занамасы бойынша əкімшілік 

жауаптылыққа жататын тұлғалар туралы теориялық сұрақтар қарастырылған. 

Кілт сөздер:  әкімшілік құқықбұзушылық, заң, бап, əкімшілік жауапкершілік 

 

Theoretical questions are examined in this article, about persons subject to administrative 

responsibility for законадательству Republics of Kazakhstan. 

Key words:  administrative crime, law, article, administrative responsibility 

 

Әкімшілік жауапкершілік  - азаматтар мен лауазымды адамдардың 

өздерінің әкімшілік құқық бұзушылық әрекеттері үшін заң алдындағы жауапкершілігінің бір 

түрі [1]. Кінәлі адамдар өзі құқық бұзған уақытта және территорияда қолданылатын заңдар 

негізінде әкімшілік жауапкершілікке тартылады.  

Қазақстан Республикасының  2014 жылғы 5 шілдедегі  «Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы» Кодексінің  28-бабына сай, әкiмшiлiк жауаптылыққа: 

1) әкімшілік құқық бұзушылық аяқталған немесе оның жолын кескен кезде он алты 

жасқа толған, ақыл-есi дұрыс жеке тұлға; 

2) заңды тұлға жатады [2]. 

Қазақстан Республикасының Кодексі 1994 жылғы 27 желтоқсандағы қабылданған 

Азаматтық кодекстің жалпы бөлімі, 12-бабына сай,  Қазақстан Республикасының азаматтары, 

басқа мемлекеттердiң азаматтары, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар жеке тұлғалар болып 

ұғынылады.  

Ал, 33-бапта қарастырылғандай, меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару 

құқығындағы оқшау мүлкi бар және сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi бойынша жауап беретiн, өз 

атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге ие болып, оларды жүзеге 

асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлға деп танылады. 

Заңды тұлғаның дербес балансы немесе сметасы болуға тиiс, сонымен қатар, заңды 

тұлғаның өз атауы жазылған мөрi болады [3]. 

Ал, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің  30-бабқа сәйкес: 

Лауазымды адам өз қызметтiк мiндеттерiн орындамауына немесе тиiсiнше 

орындамауына байланысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жағдайда әкiмшiлiк 

жауаптылыққа тартылады. Мұндай мән-жай болмаған кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың 

жасалуына кiнәлi лауазымды адам жалпы негiздерде жауаптылыққа жатады [2].  

Лауазымды адам - ұдайы, уақытша немесе арнайы өкілеттілік бойынша өкімет өкілінің 

міндеттерін жүзеге асыратын не мемлекеттік органдарда ұйымдастырушылық - өкім етушілік 

немесе әкімшілік - шаруашылық қызметтерді орындайтын адам [4]. 

Лауазымды тұлғалар адамдарды басқарумен байланысты биліктік сипаттағы заңи 

әрекеттер жасайды, бірақ олар көлемі және өкілеттілік сипаты жағынан әртүрлі болады. Кеңірек 

mailto:Tin_019@mail.ru
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
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биліктік өкілеттіліктерді мемлекеттік органдардың жетекшілері иеленеді. Жетекшілер олардың 

қызметтерінің әртүрлі мәелелері бойынша, сондай-ақ бағынысты жұмыскерлерді көтермелеу 

және жауапқа тарту мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.  

Лауазымды тұлғалардың арасында ерекше мәртебені әкімшілік билік өкілдері алады. 

Бұлар, заңи биліктік талаптар қоюға құқықты иеленетін (нұсқаулықтар беру)және өзіне 

бағыныстылықта емес органдар мен адамдарға әкімшілік ықпал ету шараларын қолдана алатын 

лауазымды тұлғалар (мысалы, бас санитарлық дәрігер, құқыққорғау органдарының 

қызметкерлері) [5].  

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызметі туралы» 

Заңына сай: 43-бап. Мемлекеттік қызметшілердің жауаптылығы 

1. Мемлекеттік қызметшілер өздерінің қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе 

тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес азаматтық-

құқықтық, тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық жауаптылықта болады 

Мемлекеттік қызметші атқару үшін алынған өкімнің құқыққа сыйымды екеніне 

күмәнданған кезде ол жөнінде өзінің тікелей басшысына және өкімді берген басшыға жазбаша 

нысанда дереу хабарлауға тиіс. Лауазымы бойынша жоғары тұрған басшы осы өкімді жазбаша 

түрде растаған жағдайда, егер оны орындау қылмыстық жазалануға тиіс әрекеттерге әкеп 

соқпайтын болса, мемлекеттік қызметші оны орындауға міндетті. Мемлекеттік қызметшінің 

құқыққа сыйымсыз өкімді орындауының салдарлары үшін осы өкімді растаған басшы жауапты 

болады. 

2. Лауазымды адамдардың лауазымдық өкілеттіктерді атқаруға қатысы жоқ және 

(немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтар мен 

нұсқаулар беруіне тыйым салынады. 

3. Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік орган өздеріне қатысты қабылдаған 

шешімдер мен әрекеттерге жоғары тұрған лауазымды адамдарға, уәкілетті органға немесе оның 

аумақтық бөлімшелеріне немесе сотқа шағым жасауға құқығы бар [6]. 

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің  31-бабына сай құқық бұзушылық 

сертификатталған арнайы техникалық бақылау-өлшеу құралдарымен және аспаптарымен 

тiркелген кездегі әкiмшiлiк жауаптылық қарастырылған: 

1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық автоматты режимде жұмыс істейтін сертификатталған 

арнайы техникалық бақылау-өлшеу құралдарымен және аспаптарымен тiркелген кезде жол 

жүрiсi саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн әкiмшiлiк жауаптылыққа көлiк 

құралдарының меншiк иелерi (иелерi) тартылады. 

2. Егер көлiк құралының меншiк иесiнiң (иесiнiң) хабарламасы немесе арызы бойынша 

тексеру барысында құқық бұзушылық тiркелген кезде көлiк құралы иелiгiнде болған тұлға 

анықталса не басқа тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттерiнiң нәтижесінде көлiк құралына ие 

бола алмай қалса, осы көлiк құралының қатысуымен жасалған құқық бұзушылық үшiн ол 

әкiмшiлiк жауаптылықтан босатылады [2]. 

Мәселен, Әкімшілік құқықбұзушылық кодексіне енгізілген ережелерге сәйкес, жол 

ережелерінің бұзылуына қатысты айыппұлдың 22 түрі азайтылды. Cондай-ақ 2018 жылдан 

бастап төменгі айлық есептік көрсеткіш мөлшері де (AEK) артты. Қазіргі уақытта 1 АЕК 

мөлшері 2405 теңгеге тең. 

Жылдамдықты 10-20 км/сағ арттыру 12025 тенге, жылдамдықты 20-40 км/сағ арттыру 

24050 тенге,  жылдамдықты 40 км/сағаттан арттыру өлшенсе, 48100 тенге айыппұлмен 

әкімшілік жаапкершілік қарастырылған [7]. 

Осы кодекстің 32-бабында былай деп қарастырылған: әскери қызметшiнің, прокурордың 

және тәртіптік жарғылардың не арнайы ережелердің күші қолданылатын өзге де адамдардың 

өздері әкімшілік құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкiмшiлiк жауаптылығы болады. 

Арнаулы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерi 

қызметтік міндеттерін атқару кезінде жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтары үшiн тиiстi 

органдарда қызмет өткеру тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес 

жауаптылықта болады. 
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Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн, Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттiк шекарасы және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк 

шекарасы арқылы өткiзу пункттеріндегі режимдi, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

құпиялар, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы туралы заңнамасын, өрт 

қауiпсiздiгiнiң талаптарын, жол жүрісі қағидаларын, қызмет орындарынан тыс жерде кеден 

қағидаларын, Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы 

заңнамасын, Қазақстан Республикасының бюджет және салық заңнамасын, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын, аң аулау, балық аулау қағидаларын, 

табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қорғаудың басқа да қағидалары мен нормаларын 

бұзғаны үшiн осы баптың бірінші бөлігінде аталған адамдар жалпы негiздер бойынша әкiмшiлiк 

жауаптылықта болады. Аталған адамдарға атыс және суық қаруды алып жүру мен сақтау 

құқығынан айыру және әкімшілік қамаққа алу түрiнде әкiмшiлiк жазалар қолдануға болмайды. 

Мерзімді әскери қызметін өткеріп жүрген әскери қызметшілер мен әскери және арнайы оқу 

орындарының курсанттарына әкімшілік айыппұл түріндегі әкімшілік жаза қолданылмайды. 

Әкімшілік жазаны қолдану құқығы берілген органдар (лауазымды адамдар) осы баптың 

бірінші және үшінші бөліктерінде аталған адамдарға әкімшілік жазалар қолданудың орнына 

кінәлілерді тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы мәселені шешу үшін тиісті органдарға құқық 

бұзушылықтар туралы материалдарды беруге тиіс [2]. 

33-бапта жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, дара 

кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың әкiмшiлiк жауаптылығы қарастырылған: 

1. Жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, дара кәсіпкерлер және заңды 

тұлғалар осы бөлiмнiң Ерекше бөлiгінде көзделген жағдайларда әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн 

әкiмшiлiк жауаптылыққа жатады. 

2. Егер осы бөлімнің Ерекше бөлігінде көзделген іс-әрекетті (әрекетті не әрекетсіздікті) 

заңды тұлғаны басқару функцияларын жүзеге асыратын орган, тұлға немесе дара кәсіпкердің және 

заңды тұлғаның ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларын 

орындайтын қызметкері жасаса, рұқсат берсе, мақұлдаса, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар 

әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылыққа жатады. 

3. Заңды тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылықтар жасаған және дербес салық төлеушiлер 

болып табылатын құрылымдық бөлiмшелерi (қаржы ұйымдарын қоспағанда) заңды тұлғалар 

ретінде әкімшілік жауаптылықта болады. 

4. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тарту дара кәсіпкердің 

және заңды тұлғаның қызметкерін осы құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылықтан 

босатады. 

34-бапта шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалардың және азаматтығы жоқ адамдардың 

әкiмшiлiк жауаптылығы бар: 

1. Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

континенттік қайраңында әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасаған шетелдiктер, шетелдiк заңды 

тұлғалар, олардың филиалдары мен өкілдіктері және азаматтығы жоқ адамдар жалпы негiздерде 

әкiмшiлiк жауаптылыққа жатады. 

2. Шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктердiң 

құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) Қазақстан Республикасының қоғамдық 

бiрлестiктер туралы заңнамасын бұзғаны үшiн заңды тұлғалар ретiнде әкiмшiлiк жауаптылықта 

болады [2]. 

«Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 шiлдедегі Заңында: 

«Нотариустың:  Прокуратура органдарының, не Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң, не 

Республикалық нотариаттық палатаның талап қоюы бойынша сот шешiмiмен мынадай 

жағдайларда: 

-  жекеше нотариус Нотариустың әдеп кодексiн бiрнеше рет бұзғанда; 

- нотариус нотариаттық iс-әрекеттер жасаған кезде Қазақстан Республикасының заңдарын 

бiрнеше мәрте бұзғанда не мемлекеттiң, жеке және заңды тұлғалардың мүдделерiне зиян келтiрiп, 

заңдарды бұзғанда; 
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- лицензияның күшiн тоқтата тұру себептерi жойылмағанда; 

- нотариус кәсіптік қызметін аумақтық әділет органын хабардар етпей жүзеге асырғанда 

нотариус лицензиясы кері қайтарылып алынады»,- деп қарастырылған .[8].  

«Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы Заңына сай,  Әскери қызметшiлер қылмыстар, 

теріс қылықтар және өзге де құқық бұзушылықтар жасағаны үшiн Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес қылмыстық, әкiмшiлiк, азаматтық-құқықтық және тәртіптік жауаптылықта 

болады,- делінген [9]. 

Қорыта келгенде, жеке және заңды тұлғалардың, сертификатталған арнайы техникалық 

бақылау-өлшеу құралдарымен және аспаптарымен тiркелген кездегі құқықбұзушылықтар, 

лауазымды адамдардың жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының континенттік 

қайраңында әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасаған шетелдiктер, шетелдiк заңды тұлғалар, 

олардың филиалдары мен өкілдіктері және азаматтығы жоқ адамдардың, әскери қызметкерлер, 

сот орындаушыларының, нотариустардың әкімшілік жауапкершілікке тартылы қоғамдағы 

тәртіпті сақтау мен құқықбұзушылықтың алдын алудың бірден бір кепілі болып табылады. 
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І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

В данной статье рассматривается развитие логического мышления детей с 

нарушениями слуха на уроках развития речи, разработка совместно с учащимися плана беседы 

по рисунку на уроках развития речи, а затем формирование целостной беседы по вопросам. 

Вместе с тем, постепенно возрастают требования к учащимся по построению программы, т. 

е. с каждым годом усложняются наращивание рабочих форм развития речи, а также задачи, 

направленные на развитие их содержания и логического мышления. 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

Ключевые слова: понятие, сообщение, описание, изложение, синтаксический, монолог, 

объект 

 

Мақалада тіл дамыу сабағында есту қабілеті зақымдалған балалардың логикалық 

ойлауын дамыту, балалармен тіл дамыту сабағында оқушыларға өзара бірлесіп сурет 

бойынша əңгіменің жоспарын жасауға, содан кейін сұрақтар бойынша əңгімені тұтас 

құрастырып беру қарастырылады. Сонымен қатар бағдарламаның құрылысы бойынша 

оқушыларға талап бірте-бірте өсіп отырады, яғни жыл сайын сөйлеу тілін дамытудың 

жұмыс түрлерінің көбеюі мен қатар олардың мазмұны мен логикалық ойлауын дамытуға 

арналған тапсырмалар қиындай түседі. 

 Кілт сөздер : ұғым, хабарлау, суреттеу, баяндау, синтаксистік, монолог, зерзат. 

 

This article discusses the development of logical thinking of children with hearing impairments 

in the lessons of speech development, the development together with the students of the conversation 

plan for drawing on the lessons of speech development, and then the formation of a holistic 

conversation on the issues. At the same time, the requirements for students to build a program are 

gradually increasing, that is, every year it becomes more difficult to increase the working forms of 

speech development, as well as tasks aimed at the development of their content and logical thinking. 

Key words: concept, message, description, statement, syntactic, monologue, object 

 

Қазіргі қоғамдағы өзгерістер, адамның жаңа әлеуметтік рөлге ие болуы жан-жақты білімді, 

эстетикалық мәдениеті жоғары, қоғамға еркін араласуға дайын, қабілетті тұлғаны тәрбиелеуді 

талап етіп отыр. Сондықтан да арнайы сынып  есту қабілеті зақымдалған  балаларына білім 

берудің негізгі мақсаттарының бірі - олардың өзін қоршаған ортадан берілетін білімді өмір 

тәжірибесімен байланыстыру арқылы ғылымдар бастамасынан ғылыми ұғымдар жүйесін 

қалыптастыруды, есту қабілеті зақымдалған  баланың мәдени мұраларды меңгеруіне және оның 

жеке тұлға ретінде дамуына көмектесу. Соңғы уақытта білімді сапалы меңгерту жолында 

жүргізілген зерттеулер нәтижесінде есту қабілеті зақымдалған  балаларға ғылыми ұғым беру 

арқылы олардың танымын кеңейту, ғылыми деректерді меңгертудің бірізділігі мен логикалық 

жүйелілікпен тиімді әдістер негізінде ұйымдастыруды жүзеге асыру мәселелері қарастырылуда. 

Ұғым дегеніміз – шындықтағы заттардың айрықша өзіндік қасиеттері мен олардың 

арасындағы қарым-қатынастарды бейнелейтін ой. Ұғым мәні жағынан біртұтас білім ретінде 

бейнелейтін шындықты көрсетеді де, сонымен қатар, логикалық ойлау  әрекетіне негіз болады. 

Ұғым өзінің пайда болуы жағынан өмір тәжірибесін жинақтау ретінде де анықталады.  

Философиялық еңбектерде ұғым сипаттамасы әртүрлі анықталады: ұғымның «оймен» 

құрылуы, «ұғым-логикалық ойлау  формасы», «ұғым-ой»; ұғымда бейнелейтін қасиеттердің, 

байланысы мен ара-қатынастарының болуы; көргенін, байқағанын, сезгенін қорытындылау. Ұғым 

өзінің пайда болу жағынан тәжірибені қорытындылау ретінде анықталады. Осыған байланысты 

ұғым нанымның ең жоғары дерексіз теориялық сатысы ретінде көрінеді. Бірақ адам санасындағы 

түсінік форма және объективтік шындықты бейнелейтін саты ретінде дерексіздік те болады. Ұғым 

бұл түсініктің тиянақталып, негізгі белгілері арқылы санада берік сақталуы [1]. 

Есту қабілеті зақымдалған  балалар мектебінде байланысты сөйлеу тілінің негізгі міндеті 

- бірнеше сөйлемдерден өз ойын, сезімін және талабын баяндап беруге балаларды үйрету, 

сонымен бірге өздерінің күйзелістері мен алған әсерлері туралы, көрген фильмдері мен істеген 

істері жайында кеңейтілген монолог құрастыру – өз өмірлерінде не өтіп жатыр, осылар туралы 

мәтін құрастырып, баяндап беруге үйрету. 

Львов М.Р., Ладыженская Т.А., Е.И. Андреева, Быкова Л.М., Зыкова С.А., Кузьмечева 

Е.П., және т.б. ғалымдар осыған байланысты әдістемелерде сөйлеу тілінің негізгі үш түрі – 

xабарлау, суреттеу және баяндап беру кездеседі. Төменгі сыныптағы оқушылардан таза 

суреттеу мен баяндау элементтері араласып келуі басымырақ байқалады. Xабарлаудың, 

суреттеу мен  баяндаудың құрылысы, мазмұны және тілі жағынан бір-бірінен ерекшеленіп 

отырады [2]. 
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Xабарлы сөйлемдерде өзара байланысын жалғасқан оқиғалар туралы айтылады, онда 

белгілі бір оқиға желісі  туралы айтылады. Оқиғаның жүйелігі олардың табиғи барысынан 

айқындалады. Негізгі ой деректер мен кейіпкерлердің қылығына бөлінеді де, xабарлы мәтіндегі 

зат есімдер мен етістіктерге толы болып келеді. Xабарлау – байланысты әңгімелеудің нағыз 

жанды және балаларға өте қолайлы жанр. Сондықтан әдістемелер оқушылардың өз бетінше 

жазбаша шығарма жазу жұмысын xабарлаудан басталады. 

Суреттеуде оқиға желісі, кейіпкелер мен белгілі оқиғалар болмайды. Онда табиғат 

көрінісі, жекеленген заттар мен құбылыстар, қимыл-әрекеттер суреттеледі. Баяндау нақтылы 

құрылымдық үлгімен құралады. Ең алдымен заттардан алынған жалпы әсер, содан кейін 

олардың жеке сын-сипаттары аталады және ең соңында суреттелген зерзатқа (объектіге) 

автордың өзі қатысады және ең соңында куәландыратын немесе алғашқы бекітілгенді   «теріске 

шығаратын сәтін» баяндау бастауыш сыныптар оқушыларының  өз  ойын білдіретін  заттарды, 

оқиғаны, іс қылықтарын салыстырып және теңеп, себебін түсіндіріп, қорытынды жасауда, 

пікірлесідің тек құрамдас бөліктері ғана кездеседі. Бастауыш мектепте баяндаудың сан қилы 

түрімен таныстыру үйлесімді тапсырмаларды орындау кезінде, таза сарамандық жолмен жүзеге 

асырылады. xабарлы мәтінді талдауда мұғалім оқушылыардың ойын оқиғаның дәйектілігіне 

аударады: алғашқыда не болды? содан кейін? Соңында? Бейнеленген (мысалы, күзді) талдай 

отырып, мұғалім өз ойын күздің қандай екеніне тікелей көңіл бөледі. Пікірлеуге жататын 

мәтінді (мысалы, «Менің  жақсы көретін жылмезгілім») талдау кезінде, мұғалім оқиғалардвң 

бір-бірімен байланысын оқушылардың аша түсуіне «себебі, солай болғандықтан» және  басқа 

сөздерге көңіл бөлуіне үйретеді [3]. 

Әдістемешілер байланысты сөйлеу тілі теориясына сүйене отырып, оқушылардың 

баяндау мәтінін құру процесін игеруге тиісті мынадай шеберлікті белгілейді: 

1. Пікірлесудің тақырыбын ашу; 

2. Оның негізгі ойын ашу; 

3. Баяндауға қажетті материалды жинастыру; 

4. Жиналған материалды бір жүйеге түсіру; 

5. Жазылғандарды жетілдіре түсу; 

6. Пікірлесуді нақтылы құрылымдық түрге келтіру; 

7. Өз ойыңды дұрыс жеткізе білу айқын жене мүмкіндігінше анық етіп беру. 

Алғашқы үш білікті құрастыру пікірлесудің мазмұны мен жұмыс істеуге байланысты да, 

ал қалған төртеуі – оның құрылысымен және тілдік айшықтарымен жұмыс істеу. 

Тақырып бойынша әңгімелесуді, негізгі ойын аша білу, есту қабілеті зақымдалған  

балалар  мектебінде, тек тіл дамыту сабағы үстінде ғана емес, кітап оқу да және ең алдымен 

тақырыпты талдаумен де байланыстырылады. Мазмұнды атау немесе баяндап беру тұсында, 

оқушылар мәтіннің мазмұнын оның тақырыбымен сәйкестендіреді де, ол неге осылай 

аталғанын түсіндіруге тырысады, сөйтіп мәтіннің негізгі ойын толық кейін оның бөлімдерін 

баса атап көрсетеді. 

Шығарма жазуда, оқушылар тақырыптың атауын ұғына түсу үшін тесіле оқиды да, соған 

бейімделе отырып, оның шегімен мазмұнын анықтауға және ондағы негізгі ойды баса көрсетуге 

үйренеді.  

Әңгімелеп беру үшін материал жинай беруге қалыптасу оқушылардың ойлағыштық және 

сөйлеу қабілетінің  белсенділігімен байланысты. Суреттердің немесе оқыған мәтіннің 

мазмұнын, өзінің табиғатты байқаудағы нәтижесін талдай отырып ашуға көмектесетін әсері мен 

біліктлігін байыта түседі. 

Дегенмен тек метериалды жинай білумен шектелу жеткіліксіз, өйткені есту қабілеті 

зақымдалған  балалардың өз бетінше монологты сөйлесу тілі әлі дами қоймаған. Сондықтан да 

материалды қанша жинағанымен, есту қабілеті зақымдалған  бала сөзбен өзінің айтып беруімен 

гөрі, қоршаған ортаның одан да мол екенін  түсінеді [4].  

Құлағы естімейтін  сондай-ақ есту қабілеті зақымдалған  мектеп оқушыларының 

байланыстыра сөйлеу тілін дамытудағы ең басты да, қиын жұмыс – әңгімеге толық бар 

қатынасы өз ойын толық тыңдаушыларға жеткізу үшін, олар әңгімесін қалай құруы керек, 
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қандай тілдік қолдана білу керек екеніне үйрету. Әңгіменің құрылымын жоспарлауда оның 

арқауы мен басы және оны сөйлете білумен байланысты. 

Синтаксистік күрделі тұтастықпен құралатын мәтінді ұйымдастыруда, жеке сөйлемдер 

арасын байланыстыратын амал мен тіл құралдары басты рөл атқарады. Негізінен екі амал жиі 

қолданылады – тізбектемелі және жарыспалы (параллельді) байланыстар. 

Тізбектемелі байланыс – мәтіндегі сөздерді байланыстыруда, әсіресе xабарлы және 

әңгімелеу (баяндау) түрлерінде жиі қолданылады. Осы байланыстардың негізгі құралдары 

лексикалық қайталаулар және (контекстік) синонимдер мен етістіктер болып табылады.  

(Жарыспалы параллельді) байланыс. Бұл, әсіресе, сипаттамалы мәтіндерге тән. 

Жарыспалы байланыстың негізгі құралы – сөз  тәртібінің біркелкілігі, сөйлем мүшелерінің бір 

типті грамматикалық көрсеткіштермен берілуі, баяндауыштың түр мен жақтың ара 

қатынасының болуы. 

Оқушылардың байланысты сөйлеу тілін дамытудағы топтық және жеке ерекшеліктері 

оқыту барысында саралап ұйымдастыруды талап етеді, бұл әр оқушының жұмыс қарқынын, 

оның мазмұнын, өз беттерінше дербестігін, сонымен бірге дамудың бір сатысынан екінші 

сатысына көшуін қамтамасыз етеді. 

Оралымды сөйлеу тілінің жұмысы жүйелі түрде және оқытуды үйрету сипатында өтуге 

тиіс, осы жағдайда ғана оқушылар жоғарыда көрсетілген біліктерді меңгере алады. Есту 

қабілеті зақымдалған  балалар мектебіндегі оқу пәндік пен әрекеттің қажеттілігінен туындайды.  

Тілді оқыту жүйесіндегі қазіргі талабына сәйкес есту қабілеті зақымдалған  балалар 

мектебіндегі байланысты  сөйлеу тілін дамыту бағдарламасы оның үш ерекшелігін ескере 

отырып құрылған [5]. 

Бірінші ерекшеліктің негізіне байланысты сөйлеу тілін құрудың қарым-қатынас 

ұстанымы алынған. Қатынастық құралы ретінде дамитын оралымды сөйлеу тілі ең алдымен 

сарамандық сабақтар үстінде қамтамасыз етіледі. Осының нәтижесінде, 1-дайындық 

сыныптардың оқушылары 1-2 толық сөйлемдермен нақты нәтиженің орындалуы туралы есеп 

беріледі. Осыдан барып байланысты әңгіме туындайды да, бұйымдардың қай түрінің қалай 

орындалғаны жайлы баяндалады. Мұндай есептер нақты иелеріне: мұғалімге, бригадирге, 

жетекші оқушыға қаратыла жазылады.  

Баяндап беруді құрастырғанда, мұғалім әңгіме бөлімдеріндегі және қатар тұрған 

сөйлемдер арасындағы байланысқа оқушылардың  көңілін әрдайым аударып отырады да, 

сөйлемдер байланысын арттыруды сөздердің орын тәртібін өзгертіп, синтаксистік құрылысты 

қалай түрлендіруге болатынын түсіндіреді; баяндау мәтіндегі құрлысы жағынан біркелкі 

сөйлемдер мәтіннің логикалық байланысына нұқсан келтіреді. Оқушылардың жұмыстарын 

талдау барысында олар игерген білімдерін тәжірбие жүзінде қалай іске асырып жүргендері 

ескеріліп отырады.  

Қорыта келе, осының бәрі мәтінді құрастыруда бірден бірнеше сөйлемді ойластырып 

және қатар тұрған екі сөйлемнің байланысын анықтап, тұтас мәтінді дұрыс құруға көмектеседі. 

Л.М.Быкованың зерттеуінде, бастауыш сыныптағы есту қабілеті зақымдалған  

балалардың ауызшаға қарағанда, жазба тілінің қалыстығы және жоғарыда көрсетілген 

біліктілікпен салыстырғанда, олардың байланысты сөйлеу тіліндегі ерекшеліктері көрсетілген. 

Осыларды атап көрсетейік: 

1. Баяндаудың негізгі ойы мен тақырыпты ашудағы ерекшеліктері: әсіресе жазба тілде 

жекеленген (микро) тақырыптардың толық ашылмауы немесе жиі түсіп қалуы; демек бұл –

әңгіменің тақырыбын және негізгі ойын толық ашпау деген сөз. 

2. Жоспарды жасауда және соған сәйкестендіре баяндауды құрастырғанда: логиканы 

бұзу (оқиғаны мазмұндауда түсіріп қалдыру оның жүйесін сақтамау, себеп-салдарлық 

байланысты анықтаудағы қателіктер); 

Баяндаудың негізгі құрамды бөліктері арасындағы арақатынасты бұзу; басты құрамдас 

бөліктерді атап көрсетуді, баяндауды алдын-ала жоспарлаауды; сөйлеу тілінің даму деңгейі сен 

дайындық дәрежесіне қарай, жеке және бір топ оқушы арасындағы ерекшеліктер, сонымен бірге 

жоспарлар мен деректі материалдарды жеткілікті пайдалана білмеу [5]. 
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3. Өз ойын жеткізуде: синтаксистік өзгеше сөз тіркестерін қолдану, грамматикалық 

тілдік қателердің өте көп болуы. 

4. Жазылғандарды жетілдіруде: өзін-өзі тексеру мен бағалау дағдысының жоқтығы. 

5. Өз бетінше жұмыс істеуде: бірталай жазба жұмыс сапасының төмендігі. Оларды өз 

бетінше орындау дәрежесіндегі және бір топ айырмашылықтар. 

Алдымен оқушылар кезекпен-кезек ауызша саусақпен ымдап (дактильді) есеп береді. 

Олардың өз бетінше жұмыс істеуін дамыту үшін және оқу  сағатын толық пайдалана білу үшін 

жазба жұмысы жүргізіледі. Мұғалім оқушының назарын жұмыстың орындалу нәтижесі туралы 

жазба есебі бойынша бағалайтынын ескертеді. Жазылатын есептің нақты  кімге екені белгілі 

болғандықтан, балалар өз жұмыстарын орындау қажеттілігін түсініп, өз беттерінше оралымды 

сөйлеу тілінің маңызын арттыруға тырысады. 

Есту қабілеті зақымдалған  балалардың сөйлеуін дамытудағы екінші бір ерекшелігі оның 

жоспарлау қызметін іске асыру қажеттігінен туындайды. Есту қабілеті зақымдалған  

балалардың сөйлеу  тілі қызметін жоспарлау жөнінде, бұдан бұрынғы бағдарламаларда да 

ерекше көңіл бөлінген болатын [5]. 

Дегенмен, 1972 жылға дейін яки есту қабілеті зақымдалған  баллар мектебінде зер-

заттың сарамандық оқыту жүйесін енгізгенге дейін, 2 сыныптан және тек мұғалінің көмегі 

арқылы жоспарлау қарастырылатын болатын. Өз бетінше жоспарлауға үйрету 5-сыныптан, 

мазмұнды баяндау, әңгімелеп беру, суреттедің жоспарын құрудан басталады. 

Есту қабілеті зақымдалған  балаларға  Т.С.Зыкованың дәлелдеуінше жоспарлауды оқыту 

олардың тәжірбие жұмысымен сәйкестендіре бастағаны жөн. Бұл логикалық тұрғыдан да, 

орындалатын жұмыстың жүйеліллігін көрсетеді. Сонымен қатар зерзаттық-сарамандық оқыту 

сабақтарының да маңызы зор. Мұнда балалардың өздері жүргізушінің немесе бригадирдің 

рөлдері нде атқара береді.  Жолдастарының қызметтерін ұйымдастыра отырып, іс жүзінде 

олардың жұмыстарын жоспарлайды [4].  

Жоспарлауды оқыту дайындық сыныбынан-ақ ұжымды түрде немесе жеке 

материалдарды мәлімдеу мен тапсырыс беруден басталады.  

Жоспарлаудың негізгі 1сыныптың бірінші тооқсанынан, балалар ұжымдасқан түрде 

әрекеттену жоспарын жасауға кіріскен тұста қажет. 1 сынып оқушыларының жоспар жасауда, 

логикалық жағынан байланыста берілген нұсқалардың өзі-ақ оны іске асырудың жоспары 

болып табылатынын көздері жетеді. Сондықтан да осы жоспар бойынша олар жұмысты 

орындап есеп беріп отырады. Сөйтіп пәнді іске асыратын  жоспар сөйлеу тілі қызметінің 

жоспары болып табылады. 

Бастауыш мектептің әр сыныбында жоспарлауға үйрету бір-бірімен  байланыста 

мынадай бірнеше бағыттардан тұрды: нұсқауды жасау және  оны орындау; қажетті материалдар 

мен аспаптарға тапсырыс беру; істелетін істің жоспарын жасау; орынддалған жұмыстың есебін 

беру. Осылармен қатар, қажетті материалдармен аспаптарға мәлімдеме беру, істелінетін 

жұмыстың жоспары мен оның орындалуы туралы есеп беру. Есту қабілеті зақымдалған  

оқушылардың оралымды сөйлеу тілінің ең бірінші түрі болып саналады. 

Оралымды сөйлеу тілінің  үшінші ерекшелігі ол ең алғашқы басынан бастап-ақ сөйлеу 

тілінің өзіне тән ерекше түрі болып дамуынан байқалады. Зерзаттық-сарамандық жұмыстарды 

енгізгенге дейін сөйлеу тілінің негізгі деп, ауызекі сөйлеу тілін йтып кеттік: балалрға суреттер 

беріп (мысалы, сурет немесе суреттер сериясы бойынша), олар жауап беріп жүреді.  Жазылған 

жауаптар құрылысы жағынан, әңгімелеп беруге ұқсайтын, негізінен бұл байланысты әңгіме 

болатын, өйткені монологты сөйлеу тілінің құрылысы жағынан диалогтармен салыстырғанда 

тіпті өзгеше болып отырады. Мәтін жауаптардың жиынтығындай ғана, тек сырттай байланысты 

көрінгенімен мұнда оралымды сөйлеу тіліне байланысты ештеңе жоқ. 

Баланың ойы ең алдымен, белгілі сұрақтарға, алаңсыз жауап іздестіруге бөлінеді, 

олардың ара қатынастық байланысын анықтай алмайды, тұтас әңгіме етіп құруды есінен 

шығарып алады [3]. 

Есту қабілеті зақымдалған  оқушылардың 1972-жылдан зерзаттық-сарамандақ оқыту 

сабақтарында, жоспарлыр, тапсырыс пен жұмыстың орындалуы туралы есеп бергенде, 
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логикалық жүйелілікті сақтауды үйретеді. Мысалы 3 сынып оқушылары велосипед суретіне 

қарап отырып, конструктордың жасаған бөлшектерінен оны құрастырып беруі қажет. Суретті 

талдау кезінде олар велосипедті құрастыру жоспарын, сонымен бірге жұмысқа қажетті 

констуркторлық бөлшектерге сұраныс жасайды. Осы тұста оқушылар толық жайылма сөйлемді 

пайдалануға тиіс. 

Тіл дамыту сабағында бұдан әрі қарай да, оқушыларға өзара бірлесіп сурет бойынша 

әңгіменің жоспарын жасауға, содан кейін сұрақтар бойынша әңгімені тұтас құрастырып беру 

ұсынылады. Сөйтіп есту қабілеті зақымдалған  оқушылардың байланысты сөйлеу тілін 

дамытуды, қазіргі жұмыс істеп тұрған мектеп бағдарламасының: біріншіден, зерзаттық-

сарамандық сабақ кезінде және екіншіден, сөйлеу тілін дамыту сабақтарының үстінде белгілі 

мақсатқа бағытталуы қарастырылған [5]. 

Арнаулы сөйлеу тілінің бағдарламасының талаптарына талдау жасағанда жұмыстың 

барлық тобын екіге бөлуге болады: 1) байланыстылық қызметі (қолданыс қызметін) іске 

асыратын жұмыс түрлері (уақиғаны суреттеу, күнделік жүргізу, қабырға газетіне xаттар мен 

мақалалар жүргізу); 

2) оралымды сөйлеу  тіліне байланысты тағы басқа жұмыстар (затты бейнелеу, суретпен 

жұмыс, тақырып бойынша әңгіме, тақырыпты баяндап беру). Төменгі сыныптардағы тіл дамыту 

сабақтары, ең алдымен бірінші топтың жұмысына көбірек көңіл бөлгені жөн,  өйткені осы 

жұмыстарды орындау барысында, балалр бұдан кейінгі оқу процесіне қажетті сөйлеу тілін 

меңгере алады. 

Бағдарламаның құрылысы бойынша оқушыларға талап бірте –бірте өсіп отырады, яки 

жыл сайын сөйлеу тілін дамытудың жұмыс түрлерінің көбеюі мен қатар олардың мазмұны мен 

ерекшеліктері қиындай түседі. Мысалы, егер 1 сыныпта оқиғаны, заттарды баяндау, xат жазу 

және суреттермен жұмыс істеу қарастырылса 4 сыныпта жоғарыдағыларға қоса қабырға 

газетіне мақала, мұғалімнің берген тақырыбы бойынша шығарма жазу, суреттеу мен  бейнелеу 

құрамдас бөліктерін қолдана отырып, баяндау әңгімелеп беру жұмыстары жүргізіледі. 4-сынып 

оқушылары бойынша кезекшілік, сыныпта болған жиналыс және басқалар туралы мұғалімнен 

сұрап алып, өзінің жазып алғандарын пайдалана отырып, баяндап береді. Жалпы 4-сыныпта 

оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуі артта түседі [4].  

Есту қабілеті зақымдалған  балалардың ауызша да жазбашада байланысты сөйлеу тілін 

дамытуға қойылатын талаптар және осы талаптарды орындауға  қажетті жұмыс түрлері мектеп 

бағдарламасында толық баяндалған. Есту қабілеті зақымдалған  балаларды барлық кезеңде  

оралымды сөйлеу тіліне үйрету. Негізінен мынадай мақсаттарға келіп тіреледі: Оларды өз 

бетінше, шығармашылық, логикалық ойдың қисындылығы және осы негізде-нақтылы да 

мәнерлі оралымды сөйлеу тіліне үйрету. Мұндай күрделі де үлкен мақсатқа жету үшін сөйлеу 

тілі жұмысының барлық түрін ойластырып, жоспарлап, оны бір жылға немесе ең болмағанда, 

жарты жылға жоспарлып, бағдарлап алған дұрыс. 
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Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін əркім терең түсінуі керек. 

Болашақ жастар басымдық беретін межелердің қатарында білім əрдайым бірінші орында 

тұруы шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бəрінен биік қоятын ұлт қана табысқа 

жетеді. 

Кілт сөздер: еңбек ресурс, өнім, экономист, мультимедиа-ақпаратты, интерпретация.  

 

Каждый должен понимать, что образование является наиболее важным фактором 

успеха. Среди приоритетов будущей молодежи образование всегда должно быть первым. 

Потому что нация, которая ценит образование в системе ценностей, только успешна. 

Ключевые слова: трудовой ресурс, продукт, экономист, мультимедийная информация, 

интерпретация. 

 

Everyone should understand that education is the most important success factor. Among the 

priorities of future youth, education should always be first. Because a nation that values education in a 

value system is only successful. 

Key words: labor resource, product, economist, multimedia information, interpretation. 

 

Еңбек ресурстарының сапасы дегеніміз - білім берудің, жұмыс істейтін адамдардың кәсіби 

біліктілігінің, олардың денсаулығының, эмоционалдық көңіл-күйінің, жұмысқа адал қараудың, 

еңбек ету ниеті мен қабілеттілігінің әртүрлі көрсеткіштерінің жиынтығы. 

Адамдардың еңбекке қабілеттілігінің әсері машина өндірісінде қолдану кезінде өседі: 

механикаландыру және әсіресе өндірісті автоматтандыру кезінде. 

Адамның орнына машиналар жұмыс істейтін сияқты, бірақ оның рөлі азаю керек. 

Машиналар өздері жұмыс істей алмайды, адам оларды "басқарады", олардың жұмыс 

бағдарламаларын жасайды және бақылайды. Машина адам еңбегін ауыстырған сайын, 

шығарылатын өнімнің көлемі адамның осы машиналарды басқаруына байланысты болады. 

Сондықтан оның өндіріске әсері артады.  

Қазіргі уақытта еңбек ресурстарының сапасы өндірісті дамыту үшін аса маңызды фактор 

ретінде қарастырылуда. Еңбек ресурстарының сапасын қолдау мен жетілдіруге жұмсалатын 

шығындар адам капиталына салыну деп аталады. Жұмысқа қолайлы жағдай жасауға, 

қызметкерлердің кәсіби өсуіне, олардың денсаулығын нығайтуға және демалысын ұйымдастыруға 

үлкен қаражат жұмсалады. Еңбек ресурстарының сапасы мен зияткерлік өнім ең алдымен 

қызметкерлердің жалпы білімі мен кәсіби дайындығына байланысты. Білімді арттыру мен өндірісті 

дамыту арасында тікелей байланыс бар. Еңбек өнімділігін 2 есе арттыру үшін өз қызметкерлерінің 

білімін 4 есе арттыру қажет деп есептелді. Экономикалық дамыған елдерде өнеркәсіптегі өндіріс 

көлемінің өсімінің 25-30% - ына жұмысшылардың білімі мен кәсіби даярлығының өсуі есебінен қол 

жеткізіледі. Тәжірибе көрсеткендей, осы мақсаттарға жұмсалған ақша кәсіпорындарға олардың 

техникалық жағдайын жақсартуға арналған шығындардан кем емес пайда әкеледі [2].   

Мамандарды даярлау сапасына қойылатын талаптарды арттыру кәсіби маңызды қасиеттерді 

қалыптастыру және дамыту жөніндегі мақсатты қызметтің қажеттілігін анықтайды. Болашақ 

маманның кәсіби маңызды қасиеттері-бұл оның жеке ерекшеліктері, бұл адамда өз кәсібіне және 
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жұмыс істейтін адамдарға оң қарым-қатынасты қалыптастыруға, тұлғалық өсуге, кәсіби 

жетілдіруге ұмтылуға ықпал етеді. "Кәсіби маңызды қасиеттер" термині ғылыми әдебиетте бір 

мағыналы емес. Маман қызметінің табыстылығы кәсіби білім, білік және дағды деңгейімен ғана 

емес, сонымен қатар оның кәсіби-тұлғалық қасиеттерінің қалыптасу дәрежесімен анықталады, олар 

"оның табысты еңбек стартын және жоғары өндірістік көрсеткіштерін қамтамасыз етуге арналған" 

жеке тұлғаның қасиеттері деп аталады . Кәсіби маңызды қасиеттер оқу-тәрбие процесі барысында 

сыртқы жағдайлардың әсерінен қалыптасады, олар осы процесті тездетіп, оны табысты ете алады. 

Мамандануына және болашақ кәсіби қызметінің сипатына қарамастан, кез келген бастауыш маман 

іргелі білімдерге, кәсіби шеберліктерге және дағдыларға ие болуы тиіс. Болашақ маманға қандай да 

бір кәсіби мәселе бойынша өз позициясын анықтауға мүмкіндік беретін шығармашылық, зерттеу 

және өзіндік қызмет тәжірибесі маңызды. Ғылыми-техникалық прогрестің қазіргі кезеңіне 

байланысты түлектердің кәсіби қасиеттерін қалыптастыру мәселесі кәсіби білім беру жүйесінде 

маңызды болып табылады. Жұмыс берушілер кәсіптік білім беру сапасына тапсырысты 

қалыптастыруды белгіледі, бітіруші жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруі тиіс; жалпы білім 

беру білімі негіз болатын кең ой-өрісін меңгеруі тиіс; қарым-қатынастағы мобилділік; жас 

мамандардың "командалық" жұмысқа дайындығы; әлеуметтік және экономикалық байланыстарды 

жолға қоя білуі тиіс. Әңгіме жоғары кәсіби білім беру жүйесінің ерекше білім беру нәтижелері - 

Кәсіби құзыреттілік туралы болып отыр [4] . Бүгінде экономист мамандығы еңбек нарығында 

сұранысқа ие. Экономистер халық шаруашылығының барлық салаларында жұмыс істейді. Бірде-

бір кәсіпорын, ұйым, фирма немесе компания экономистерсіз, бухгалтерлерсіз, менеджерлерсіз, 

қаржыгерсіз жұмыс істей алмайды, олар қазіргі жағдайда өз-өзіне оңай жұмыс таба алады. 

Экономистер кәсіпорынның шаруашылық қызметін, қаржы ағындарын, кіріс пен қаражат 

шығынын жоспарлау, есептеу және бақылау қажет болған жерде, кәсіпорын жұмысының 

нәтижелерін талдау, оның тиімділігі мен перспективаларын анықтау қажет. Экономистер 

менеджер, бухгалтер, топ-менеджер, қаржыгер, тәуекел-менеджер, аудитор және т.б. сияқты 

әртүрлі лауазымдарда жұмыс істей алады. Экономистке ақылдың аналитикалық қоймасы, 

логикалық ойлау қабілеті, математикалық қабілеттері бар қасиеттер тән. Сонымен қатар, ұйымшыл 

ынталы адам болу керек, жауапкершілік пен назар аударуды талап ететін кішіпейіл жұмысқа 

бейімділігі болуы керек. Жиі экономист мансап үшін шет тілін білу қажет. Қалай болғанда да, 

ағылшын тілін еркін білу жалақы деңгейіне және мансаптық перспективаға әсер етуі мүмкін. 

Экономист міндеттері Статистика, Бухгалтерлік есеп, қаржы, менеджмент, басқару және аудит 

қиылысында болады [3]. Көптеген ұйымдар бизнес-жоспарларды өздері әзірлейді, экономист 

бухгалтер қызметін нақты орындайтын немесе шығындардың орындылығын талдайтындай болады, 

кәсіпорынның қандай да бір кірістері мен шығыстарының деңгейін (жалақы, жеткізушілермен және 

мердігерлермен есеп айырысу, өнімді өткізу, өндірісті жаңғырту мен жаңартуға арналған 

шығыстарды, кәсіпорынды немесе өндірісті қайта құруға арналған шығындарды салудың 

орындылығын, олардың рентабельділігі мен өзін-өзі ақтауы) анықтайды. Сондай - ақ, экономист 

компаниядағы инвестициялармен, бизнестің даму перспективаларын есептеу мәселелерімен-яғни 

стратегиялық даму жоспарларымен айналысқанда да сирек емес. Экономист ұйымның 

шаруашылық қызметіне экономикалық талдауды жүзеге асырады, үнемдеу режимін қамтамасыз 

ету, жұмыс тиімділігін арттыру, резервтерді анықтау, шығындар мен өндірістік емес шығыстардың 

алдын алу, ресурстардың барлық түрлерін неғұрлым ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шараларды 

әзірлейді. Жаңа техника мен технологияны игеруде жұмыстар (қызметтер), зерттеулер мен 

әзірлемелер жүргізу үшін қажетті материалдық, еңбек және қаржылық шығындар бойынша 

есептерді орындайды. Жұмыс берушінің экономист лауазымына үміткер үміткерлерге қойылатын 

негізгі талаптарының бірі ұқсас лауазымдарда жұмыс тәжірибесі болуы қажет. Нақты болжамдар 

мен тиімді ұсыныстар бере алатын жоғары білікті маман болу үшін 1 жылдан көп уақыт қажет. 

Түлектер өз білімдерін өндірісте, бизнесте, қаржы саласында, ғылымда қолданады. Бірақ 

статистика бойынша шамамен 50% банктер немесе консалтингтік компанияларды қалайды. 

Экономистің жеке қасиеттері: ақпараттың үлкен көлемін талдай білу; жақсы жады; жоғары назар 

аудару; шыдамдылық, коммуникабельділік, ұйымдастырушылық қабілеттер. Мансапты қатардағы 

экономист ретінде бастауға болады, болашақта - компанияның дамуына, оның бәсекеге 
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қабілеттілігіне жауап беретін, барлық құрылымдық бөлімшелердің қызметін бақылайтын және 

үйлестіретін кәсіпорынның басқарушысы болуға болады [4]. Қазіргі экономика кешегіден бір 

маңызды белгіден ерекшеленеді. Біздің өмірімізге енген ақпараттық технологиялар экономикалық 

бағыттағы мамандардың жұмысына өз ізін тигізбей қоймады. Бір жағынан, арнайы компьютерлік 

бағдарламалар экономистің еңбегін жеңілдетеді, бірақ екінші жағынан - жоғары компьютерлік 

сауаттылықты талап етеді. Онда маман "ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды 

пайдалануды; мәтіндік және кестелік ақпаратты өңдеуді; іскерлік графиканы және мультимедиа-

ақпаратты пайдалануды; презентацияларды жасауды; мамандандырылған бағдарламалық 

қамтамасыз етудің интерфейсін оқуды (түсіндіруді), контекстік көмекті табуды, құжаттармен 

жұмыс істеуді; мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің интерфейсін оқуды 

(интерпретациялауды); мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің интерфейсін оқуды 

(интерпретациялауды), мәтінмәндік көмекті табуды, құжаттармен жұмыс істеуді;; оқытылатын 

кәсіптік модульдерге сәйкес бухгалтерлік ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу үшін 

мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану; іс жүргізудің автоматтандырылған 

жүйелерін пайдалану. Сондықтан да информатиканы әртүрлі қолданбалы бағдарламаларды 

меңгеру үшін қажетті база ретінде зерттеу болашақ экономист білімінің міндетті құрамдас бөлігі 

болып табылады. Бірақ экономикалық салада шынымен жақсы мансап жасау үшін тым тар білім 

жеткіліксіз [5]. Гуманитарлық білім беретін бай жалпы мәдениет қажет. Философия, әлеуметтану, 

саясаттану - экономистке ойлаудың кеңдігін жоғалтпауға, ағаштардың артынан орман көре білуге, 

басқаша айтқанда, экономикалық өмірдің нақты оқиғаларын неғұрлым кең қоғамдық контекстке 

енгізіп, оларға дұрыс баға беруге көмектесетін ғылымдар. Гуманитарлық білім саласы құқық 

сияқты ерекше назар аударуға тұрарлық. Өйткені, экономист абстрактілі-алаңдатылған ортада емес, 

қатаң құқықтық нормалар мен заң заңдарына бағынышты шаруашылық өмірдің нақты 

жағдайларында әрекет етуге тура келеді. Құқық білгенде студенттер өздерінің жеке ой-өрісін 

кеңейтіп қана қоймай, өздерінің болашақ кәсіби қызметінің негізін қалайды [6].. Сауатты 

экономист, қай жерде жұмыс істесе де, арнайы әдебиеттермен танысуға міндетті, ал ол негізінен 

ағылшын тілінде пайда болады. Экономикалық ғылым терминологиясының өзі де көп жағдайда 

ағылшын тілінде негізделген, мұнда ағылшын тілін меңгерген адам ұтысты жағдайда болады.  

Экономист рөлінде жоғары ұйымдасқан, ұсақ-түйекке мұқият, тәртіп пен ұқыптылықты 

ұстанған адамдар табысқа жетудің көп мүмкіндігі бар. Егер сіз экономиканы болашақ кәсіппен 

таңдасаңыз, бұл жұмыста үзік пен авралдарға жол берілмейтінін есте сақтаңыз. Көп нәрсе 

серіктестермен байланыс, тапсырыстарды орындау мерзімдері, құжаттаманы ресімдеу. 

Экономистердің жұмысындағы тұрақтылық өте жоғары бағаланады. Жалпы эмоционалдық 

тұрақтылық, эмпатия үлкен мәнге ие. Экономистке, әсіресе белгілі бір деңгейден бастап, көптеген 

беймәлім міндеттерді шешуге және тәуекел үшін жауапкершілікті өзіне алуға тура келеді. 

Эмоционалдық төзімділікті сақтай білу, жағымды көңіл - күйді көтере алмау, қатаң өзін - өзі 

бақылау-даусыз, оң қасиеттер, ал олардың болмауы немесе тікелей қарама-қарсы болуы жасалған 

таңдаудың дұрыстығын ойлануға дәлел. Өндіріс еңбек ресурстарының сапасына қойылатын 

талаптарды үздіксіз арттырады. Заманауи қызметкер күрделі техникамен және жаңа 

технологиялармен өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін білімдерге ие болуы тиіс. Мұндай білімнің 

негізі жоғары оқу орындарында қаланады [7]. 
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Ұсынылып отырған мақалада Қазақстан Республикасында сот билігінің заң шығарушы жəне 

атқарушы органдарымен өзара əрекеттестік тетіктері зерттелінген. Авторлар Қазақстан 

Республикасындағы биліктің тармақтарына теориялық талдау жасай отырып, ұтымды 

ұсыныстар келтіреді. 

Кілт сөздер: Халық билігі, демократия, сот органдары, сот билігіғ азаматтық қоғам. 

В предлагаемой статье изучены механизмы взаимодействия с законодательными и 

исполнительными органами судебной власти в Республике Казахстан. Авторы, проведя 

теоретический анализ ветвей власти в Республике Казахстан, вносят рациональные предложения. 

Ключевые слова: народная власть, демократия, судебные органы, судебная власть, 

гражданское общество. 

 

The proposed article examines the mechanisms of interaction with the legislative and Executive 

bodies of the judiciary in the Republic of Kazakhstan. The authors, after a theoretical analysis of the 

branches of government in the Republic of Kazakhstan, make rational proposals. 

Key words: people's power, democracy, judicial bodies, judicial power, civil society. 

 

Мемлекеттік басқару жүйесінде сот билігінің мемлекеттік биліктің заң шығарушы және 

атқарушы биліктерімен өзара әрекеттестігі соттардың Конституцияда белгіленген функциянан келіп 

шығады. Соттың міндеті – адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Осы 

функциясы аясында сот билігі өзге билік тармақтарымен өзара әрекеттестік тетіктерін құрады. 

Академик Ғ.Сапарғалиевтің пікірінше, Қазақстан Республикасының Конституциясының «Соттар 

және сот төрелігі» бөліміне сәйкес, сот билігі не заң шығарушымен, не атқарушы билік 

тармақтарымен өзара әрекеттесе алмайды. Сот билігі Конституция және Парламент қабылдаған 

заңдардың негізінде жүзеге асырылады. Сот билігіне қатысты атқарушы билікпен және билік 

тармақтарына кірмейтін органдармен билік-басқарушылық функцияны қолдануға болмайды. 

Конституцияның 77 бабының 2 тармағына сәйкес «сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттың 

қызметіне қандай да болсын араласуға жол берілмейді». Ал билік тармақтарының өзара әрекеттестігі 

жөніндегі конституциялық ереженің болуы – соттарға сот төрелігін жүзеге асыруға бөгет болады 

және мұндай араласуды ақтап тұрғандай [47, 6 б.]. Тағы бір жерде, Ғ. Сапарғалиев, «сот билігінің заң 

шығарушы мен атқарушы билікті құқықпен тежеп отыруы және олардың қызметіне құқықтық 

бақылауды жүзеге асыру функциясы сот төрелігін жүзеге асыруға тиіс сот билігінің мәнімен 

байланысты» дейді [2]. Демек, сот билігі басқа билік тармақтарының қабылдаған нормативтік 

құқықтық актілерін Конституцияға сәйкестік жөнінен бақылау жүргізе алғанда ғана, толыққанды сот 

билігі жөнінде айтуға болады. Біздің пікірімізше, сот билігі мемлекет пен қоғамда ерекше рөлді 

атқарады. Оның бастысы және маңыздысы – басқарушылық шешімдердің (заңдардың, заңға тәуелді 

нормативтік құқықтық актілердің) әділ болуын (Конституцияға сәйкес келуін), адамның және 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарының билік тармақтарымен бұзылмауын, Конституцияға 

сәйкес келетін басқарушылық шешімдердің орындауын бақылау болып табылады, яғни заң 

шығарушының да, атқарушы биліктің де қызметін құқық тұрғысынан тексереді. Сот билігі 

қызметінің бастысы және негізгісі – ол адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

басқа билік тармақтарының озбырлығынан қорғау болғандықтан, жоғарыда аталған билік 

тармақтарының осы саладағы қызметіне бақылауды жүзеге асырады. В. Савицкийдің пікірінше, 

бүгінгі күні сот билігін құқықтық мемлекеттің негізгі құрылымы ретінде тек азаматтық немесе 
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қылмыстық нормамен көзделген нақты істі қарастырудағы рөлімен байланыстыруға болмайды. Сот 

билігі қазіргі таңда соттың сот төрелігіне қатысы жоқ жаңа функцияны қалыптастыруымен 

ерекшеленуде. Тепе-теңдік және тежемелік жүйе контекстінде сот билігі тек сот төрелігін жүзеге 

асырып қана қоймайды, ол сонымен қатар заң шығарушы мен атқарушы биліктің шешімдері мен 

әрекеттеріне заңдық тұрғыда белсенді түрде әрекет ету арқылы «оларды тепе-теңдікте ұстаудан» 

көрініс табады. Бұл құзіреттер сотты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның 

әлеуметтік қақтығыстардан жойылып кетуінен қорғайтын мықты тұрақтандырушы күшке 

айналдырады [3]. Егер заң шығарушы мен атқарушы биліктер өз тараптарынан адамның және 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіретін заңдар мен өзге де нормативтік 

құқықтық актілерді қабылдайтын болса, онда сот билігі өзіне берілген құзіреттің негізінде бұл билік 

тармақтарын құқықпен шектей алады. Дейтұрғанмен, сот билігі заң шығарушы мен атқарушы 

биліктің қабылдаған құжаттарын өз бетімен конституциялық емес деп нормативтік құқықтық актілер 

кеңістігінен ысырып алып тастауға құқығы жоқ. Сот билігінің атынан нормативтік құқықтық 

актілерге бақылауды жүзеге асыратын республика соттарының барлығы тек адамның және 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіретін заңдар мен өзге де нормативтік 

құқықтық актілерді конституциялық емес деп тану бойынша Конституциялық Кеңесте қозғалатын 

конституциялық өндіріс механизімін қозғалысқа жіберуші ғана болып табылады. Демек, соттар 

конституциялық емес заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді құқықтық кеңістіктен алып 

тастауға құзіреті бар органға жүгінуші субъект қана болып табылады. Конституциялық Кеңес өз 

кезегінде төреші (арбитр) ретінде бұл мемлекеттік билік тармақтарының арасындағы дауға соңғы 

нүктені қоюшы және билік тармақтарының қызметінің нәтижесіне баға беретін және қажет болған 

заңның немесе өзге де нормативтік құқықтық актілерді жоққа шығаратын мемлекеттік орган болып 

табылады.  Конституциялық бақылау органына өтінішпен жүгіну кезінде субъект ретінде Қазақстан 

Республикасының сот жүйесіне кіретін кез келген аудандық және оған теңестірілген соттардан 

бастап, облыстық және оған теңестірілген соттар, ауданаралық мамандандырылған соттар, әскери 

және Жоғарғы Сот бола алады. Конституцияның 78 бабында көрсетілген талаптарды орындау 

кезінде кез келген сатыдағы сот Конституциямен бекітілген адамның және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарына нұқсан келтіретін заң немесе өзге де нормативтік құқықтық актілерді 

конституциялық емес деп тану туралы ұсыныспен Конституциялық Кеңеске іс қараудың кез-келген 

кезеңінде жүгіне алады. Бұл арада соттар 1995 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы Конституциялық заңның 22 бабында белгіленген 

Конституциялық Кеңеске жүгінудің нысаны мен мазмұнын қатаң сақтауы тиіс.  

Конституциялық Кеңеске өтінішпен жүгінуге байланысты соттың қарастырып отырған істі 

тоқтата тұру туралы шешіміне шағым келтіруге байланысты мәселеге келетін болсақ, онда 

процессуалдық заңнама бойынша нақты істі қарастыруға байланысты кез келген істің ары қарай 

жылжуына бөгет болып тұрған соттың шешімдеріне тараптармен, іске қатысушы басқа да 

тұлғалармен немесе прокурормен аппеляциялық тәртіпте шағымдануға және тиісінше наразылық 

білдіруге болады. Кейбір ғалымдар конституциялық емес заңдарды заңнама жүйесінен жою 

мақсатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды көздейтін сот төрелігі мақсатымен 

қарама-қайшы келеді дейді[4.67]. Сот төрелігі мақсатына жету үшін істі тек дұрыс қана емес, 

сонымен бірге өз уақытында шешу керек. Соттың конституциялық ережелерді тікелей қолдану 

жөнінде мүмкіндігі бола тұра, өтінішті жіберу үшін нақты іс бойынша өндірісті тоқтата тұру, 

адамның сот арқылы қорғау құқығын жүзеге асыруды кейінге шегертеді. Кейбір жағдайда мұндай 

құқықты жүзеге асыруды кейінге қалдыру, сот төрелігін жүзеге асырудан бас тартумен пара-пар [5]. 

Біздіңше, сот қолдануға тиісті заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актілерді конституциялық 

емес деп тану жөніндегі өтінішті Конституциялық Кеңеске жөнелту туралы шешімді шығарған 

жағдайда, бұл Конституцияның тікелей әрекет ететін ережесінің талабына түседі де, ол бойынша сот 

өтінішпен жүгінуге міндетті болып табылады. Соттың мұндай жағдайда шығарған шешіміне 

тараптар да, іске қатысушылар да, прокурор да шағым және тиісінше наразылық білдіре алмайды. 

Өйткені, сот өзінің жеке тұжырымы бойынша нақты істе қолдануға тиісті заңның немесе өзге де 

нормативтік құқықтық актілердің конституциялығын тексеру бойынша конституциялық бақылау 

органына өтінішпен жүгіну туралы шешім шығарып, оны жөнелткен сәттен бастап, бұл қатынасқа 
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Конституцияның тікелей әрекет ету ережесі түседі, яғни конституциялық құқықтық қатынастар 

туындайды. 

Конституциялық Кеңестің тәжірибесінде соттардан түскен өтініштерді қарастыруға негіздің 

жоқ болғандығынан, өтініш өндіріске қабылданбай, жүгінуші субъектіге кері қайтып келу фактілері 

көп кездесіп тұрады. Мұндағы «негіздің» бар немесе жоқ екендігін талас тудырып отырған заңға 

немесе нормативтік құқытық актіге қатысты күмәнділік бар ма, әлде жоқ па? – деген мәселеден 

анықтауға болады. Ал күмәнділік мынадан көрініс табады:  

- Соттар өз өтініштерінде қолдануға тиісті қандай заңның немесе нормативтік құқықтық 

актілердің немесе белгілі бір ереженің Конституцияда кепілдік берілген адамның құқықтарына 

қайшы келіп тұрғандығын анықтауы тиіс және өз тұжырымы бойынша конституциялық емес деп 

тану қажеттілігін дәйектеп, дәлелдеу керек[6.89.]  

- Конституциялығы тексеріліп жатқан заң немесе нормативтік құқықтық актілер немесе 

олардың ережелері Конституцияның қай бабына сай келмейді, қандай бағытта бұзады, оның салдары 

қалай болады? 

Нақты істі қарастыру кезінде сот қолданатын заңды немесе нормативтік құқықтық актілерді 

анықтағаннан кейін, осы қолданатын акті бойынша тараптардың арасында немесе прокурорда белгілі 

бір көзқарас қалыптасып, қолдануға тиіс заңның немесе нормативтік құқықтық актілердің 

Конституцияға сәйкестігі жағынан күмәнданып, тараптар немесе прокурор осы актілердің 

конституциялығын тексеру жөнінде Конституциялық Кеңеске өтінішті жолдау туралы сотқа өтініш 

беруіне шектеу қойылмаған. Өтінішті сот қарастырып, нақты шешім қабылдауы керек. Егер сот 

тараптардың бірінің тұжырымымен келісіп, ол бойынша қарастырып жатқан нақты істі тоқтата 

тұрып, қолдануға тиіс заңның немесе нормативтік құқықтық актілердің конституциялығын тексеру 

үшін Конституциялық Кеңеске өтініш жолдайтын болса, онда Конституциялық Кеңес 

Конституцияның және Конституциялық Кеңес туралы Конституциялық заңның ережелеріне сәйкес, 

мұндай өтінішті өз өндірісіне қабылдауға құқығы жоқ. Себебі, мұнда сот өз бастамасы бойынша 

қолданылатын заңның немесе өзге де нормативтік құқықтық актілердің Конституциямен баянды 

етілген адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіретін заң немесе өзге 

де нормативтік құқықтық актілер болып табылатындығы жайында тұжырымға келген жоқ. Ал өтініш 

Конституциялық Кеңестің өндірісіне қабылдануы үшін бастама соттың өзінен шығуы керек. Бұл 

Конституция мен заңның талабы. Мұндай ережені былай түсіндіруге болады. Сот іс жүргізу кезінде 

мемлекеттің атынан сөйлейді және шешім шығарғанда мемлекеттің атынан шығарады, сол сияқты 

іске қатысушы тараптардың барлығына бір көзқараспен қарайды. Сонымен қатар, сот жария мүддені, 

яғни мемлекеттің, құқықтың, Конституцияның үстемдігін көздейді, ал тараптар жеке мүддені 

көздейді.  

Билік тармақтары қызметінің нәтижесін (қабылдаған нормативтік құқықтық актілерін) 

жарамсыз (конституциялық емес) деп тану жөніндегі соттың өтініші бойынша қозғалатын өндірісте 

конституциялық қағидаттардың толық жүзеге асатындығын көруге болады. Мәселен, өтініш 

субъектісі ретінде соттың және мемлекеттік билік тармақтарының (Парламент пен Үкімет) құқық 

туралы дауласуы кезінде төреші (арбитр) болып табылатын және Конституцияның жоғары тұруын 

қамтамасыз ететін орган ретіндегі Конституциялық Кеңестің тәуелсіздігі, конституциялық өндірісті 

жүргізудегі ашықтық, іске қатысушылардың (билік тармақтарының және өзге де мемлекеттік 

органдардың) жеке тұжырымын ауызша немесе жазбаша түрде баяндай алуы, жариялылық, 

өндірістің кезең-кезеңімен жүргізілуі, іске қатысушылардың тең құқықтылығы және т.б. 

конституциялық қағидаттардың іс жүзіне асуын білдіреді. Отырысқа қатысушы субъект ретінде 

тиісті соттың атынан нақты іс өндірісінде жатқан судья танылуы тиіс. Біздің пікірімізше, нақты іс 

өндірісінде жатқан судьяның отырысқа қатысушы субъект болып табылуы объективті, әділетті және 

құқықты болып табылады. Себебі, өтініш жіберілген нақты іс бойынша мәселенің анық-қанығын 

тікелей істі қарастырып жатқан судьядан басқа ешкім жақсы біле бермейді. Конституциялық заң 

өкілдік етуді сенімхат негізінде жүзеге асыруды да қарастырады. Оның санаты әртүрлі болуы мүмкін. 

Мәселен, адвокаттар немесе заңгерлер, болмаса осы сала бойынша заң ғылымындағы дәрежесі бар 

заңгер-ғалым және т.б. Ал қазақстандық тәжірибеге көз жүгіртіп өтер болсақ, онда субъект ретіндегі 

– соттың өкілі болып көп жағдайда Жоғарғы Соттың судьялары танылады[7.56].    
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Өтініш субъектілері, сондай-ақ актілері мен әрекеттерінің конституциялылығы тексеріліп 

жатқан мемлекеттік органдардың өкілдері және лауазымды адамдар, өз еркімен, ал қажет болған 

жағдайда, Конституциялық Кеңестің талабы бойынша, оның іс жүргізуге қабылданған өтініші 

қаралатын отырысқа қатысуына болады. Қажет болған жағдайда конституциялық іс жүргізуге 

қатысушылардың, сарапшылардың, мамандар мен өзге де шақырылған адамдардың түсініктемелері 

мен сөздері тыңдалады. Төрағалық етуші мәселені қарау басталғанға дейін оның мән-жайы бойынша 

өтініш субъектілерінен, олардың өкілдерінен, сарапшылардан, отырыстың басқа да 

қатысушыларынан, оларда қосымша материалдар талап ету және өтінішті қарауға жаңадан 

сарапшылар, мамандар тарту туралы өтініштері мен тілектерінің бар немесе жоқтығын сұрайды. 

Мұндай өтініштер жазбаша түрде түскен жағдайда, олар Конституциялық Кеңестің отырысында 

оқылып, қаралатын істің материалдарына енгізіліп қойылады, ауызша өтініш Конституциялық Кеңес 

отырысының хаттамасына енгізіледі.          

Билік тармақтарының өкілдері және өзге де конституциялық іс жүргізуге қатысушылар және 

олардың өкілдері қаралып жатқан мәселенің мән-жайына байланысты өз қалауы бойынша 

Конституциялық Кеңестің отырысында сөз сөйлей алады. Конституциялық Кеңестің мүшелері 

конституциялық іс жүргізуге қатысушыларға нақтылау үшін сұрақтар қоюға құқылы. Өтінішінің 

негізінде конституциялық іс жүргізу қозғалған қатысушы (сот) және өтініштегі актілерінің 

конституциялығы іс жүргізуде дау тудырып жатқан қатысушылар (заң шығарушының және/немесе 

атқарушы биліктің жауапты өкілдері) бір-біріне сұрақ қоюы мүмкін. Конституциялық өндіріс 

барысында соттың немесе оның өкілінің оған қатысуы, Конституциялық Кеңес мүшелерінің 

нақтылама сұрақтарына жауап беруі және өндіріске қатысушыларға сұрақ қоюы мен конституциялық 

өндіріс кезінде өтініш бойынша баяндама жасауы – соттың өтінішті жіберудегі ерекше рөлімен 

байланысты. Конституциялық Кеңестің мүшелерімен нақтылама және т.б. сұрақтар қойылған 

жағдайда, сот оларға өзінің көзқарасын өтініштің мәні мен мазмұнынан шығып кетпейтіндей етіп 

нақты жауап беріп, дәлелдеуі тиіс. Өзінің көзқарасын дәйектеп, дәлелдеу кезінде сот немесе оның 

өкілі өндірістің өзге де қатысушыларынан және сарапшылар мен мамандардан келіп түскен 

мәліметтер мен қорытындыларға сүйене алады. Сот өзінің баяндамасын бастағанда, оның өндірісінде 

жатқан нақты істің тарихынан бастап, істің қысқаша түрде мазмұнын түсіндіріп, оны шешу 

барысында қолданылуға тиіс заңның немесе нормативтік құқықтық актілердің қалай белгіленіп 

алынғандығы жөнінде және осы таңдап алынған заңның немесе өзге де нормативтік құқықтық 

актілердің не себепті қолданылуға болмайтындығы жөнінде ақпарат беруі керек. Ақпарат беру 

барысында, сот өзінің дәйектерін нақтылап, Конституция мен құқық нормалары арқылы дәлелдеуі 

тиіс. Онда сот Конституциялық Кеңес мүшелеріне нақты істі шешу үшін таңдап алынған заңның 

немесе өзге де нормативтік құқықтық актілердің адамның және азаматтың қандай құқықтары мен 

бостандықтарына нұқсан келтіретіндігі жөнінде жеке-жеке тоқталып өтуі тиіс. Сонымен қатар, сот 

адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының Конституцияда баяндалғандығын 

қарастырып, Конституциялық Кеңестің мүшелеріне тізбелеп таныстырып шығуы керек. Осы тұста 

сот өзінің қолдануға тиісті заңды немесе нормативтік құқықтық актілерді не себепті конституциялық 

емес деген қорытындыға, тұжырымға келгендігі жөнінде де ақпарат беріп, өзінің тұжырымына қалай 

келгендігі жөнінде және қандай әдіс-тәсілдерді пайдаланғандығы жөнінде де түсініктеме бере алады. 

Мұнда дау тек құқық (заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт) жөнінде болуы керек. Демек, сот 

өзінің дәйектерінде оның тұжырымы бойынша нақты істі шешуде қолдануға тиіс адамның және 

азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіретін заңдар мен өзге де 

нормативтік құқықтық актілерді және адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

көздейтін Конституция нормаларының құқықтық мәні мен табиғатын терең зерттеп барып, мұндағы 

құқықтың әрекет ету мәселесін іске қатысушылардың талқысына қоюы тиіс. Негізінде соттың өтініш 

субъектісі ретіндегі баяндамасынан кейін, екінші тарапқа, яғни конституциялық өндіріс объектісі 

ретінде конституциялығы тексеріліп жатқан заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актілерді 

шығарған немесе қабылдаған, тиісінше орган немесе лауызымды тұлғаға немесе оның атынан өкілдік 

етіп отырған іске қатысушыға баяндама жасау үшін сөз берілуі керек. Ал ол өз кезегінде өзінің 

көзқарасын анықтап, Конституциялық Кеңестің мүшелеріне таныстыруы тиіс. Конституциялық 

өндіріс барысында іс жүргізуге қатысушылар да өздерінің жеке тұжырымдарын білдіруге, ал 
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мамандар мен сарапшылар аталған мәселе бойынша тиісінше өздерінің жүргізген қорытындылары 

мен сараптамаларын Конституциялық Кеңестің мүшелеріне таныстырып, ортаға салуларына болады. 

Өз кезегінде Конституциялық Кеңестің мүшелері бұл сатыда іс жүргізуге қатысушыларға, 

сарапшылар мен мамандарға сұрақ қойып, сараптамалармен және қорытындыларымен танысып, ол 

бойынша іс жүргізуге қатысушылардың жеке субъективтік ойларын тыңдай алады. Мұның мәні 

мынада: «өндірістегі істің және оған байланысты мүдденің заңдық аспектілері жөнінде барлық толық 

мағлұматты алу үшін, конституциялық бақылау органының іс жүргізу барысында іс жүргізудің 

қатысушысы болып табылмайтын мекемелердің де өкілдерін тыңдауға қауқары болуы қажет. 

Қарастырылып жатқан өтініш қорытындысының негізінде құқықтары мен құзіреттеріне әсер ететін 

лауазымды тұлғалар мен мекемелер іс жүргізуге өздерінің мүдделерін білдіретін шақырылған 

адамдар санатында қатысу құқықтарын иеленуілері керек» [118].  

Қорытындылап айтқанда, сот билігінің билік тармақтарының өзара әрекеттестігінде алар орны 

ерекше екендігіне көз жеткіздік. Негізінен заң шығарушы, атқарушы және сот билігінің келісімді, 

үндесе жұмыс істеуі мемлекеттің құқықтық, әлеуметтік, экономикалық оң ахуалының қалыптасуына 

тікелей әсер етеді. Өйткені, заң шығарушы билік Конституцияның негізінде сот жүйесін, 

судьялардың мәртебесін айқындайды, Парламент Сенаты Жоғарғы Соттың судьяларын сайлайды, 

сондай-ақ сот ісін жүргізу заңнамасын бекітеді. Бір сөзбен айтқанда, заң шығарушы биліктің 

органдары соттардың жұмысының нормативтік-құқықтық тұғырын қалыптастырады [46, 17 б.]. Заң 

шығарушы органның депутаттары жергілікті жерлердегі сот билігінің өкілдерімен жиі кездесіп, 

тәжірибе алмасып тұрады. Сот билігі мемлекеттік басқаруда маңызды функцияны жүзеге асырады. 

Оның мәні билік тармақтарының қызметіне, яғни қабылданған басқарушылық шешімдердің 

конституциялығын және заңдылығын бағалау мен бақылау болып табылады. Егер заң шығарушы 

билік сот билігіне қатысты өкілеттігі заңдарды шығарумен, Жоғарғы Соттың судьяларын сайлаумен 

және т.с.с. конституциялық ережелер арқылы жүзеге асса, сот билігінің құзіреті басқа билік 

тармақтарына олардың басқарушылық шешіміне бақылау жүргізу арқылы іске асырылады. Бұл өз 

кезегінде билік тармақтарының өзара әрекеттестік тетіктерінің қалыпты жағдайда жұмыс істеуін 

қамтамасыз етеді. Дегенмен, сот билігінің басқа билік тармақтарын құқықпен шектеу функциясы 

алдында баяндап өткеніміздей жеткілікті дәрежеде дамымай келеді. Сот билігімен соңғы жылдары 

заң шығарушы және атқарушы билік тармақтарының қабылдаған заңдары мен өзге де нормативтік 

құқықтық актілерін конституциялық емес деп тану үшін Конституциялық Кеңеске жүгінуі сиреп 

кеткен (2010 және 2012 жылдар бірде-бір өтініш қарастырылмаған). Бұл жағдайда билік 

тармақтарының арасындағы өзара әрекеттестік тетіктері бәсеңдей түсері анық. Біздің пікірімізше, 

оның өзіндік себептері бар: заңның шикілігі және соттың өтінішпен жүгінудегі процесстің 

нақтыланбауы. Сот билігінің заң шығарушы және атқарушы билік тармақтарымен өзара әрекеттестік 

тетіктерін жандандыру үшін соттың бақылау функциясын жетілдіру қажет.  
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В статье рассматривается теоретические вопросы имплементации международныз 

правовых норм в национальное законадательство. 

Ключевые слова:  международный договор, имплементация, закон, международные 

нормы, национальное законадательство. 

 

Мақалада халықаралық құқықтық шарттарды ұлттық заңнамаға имплементациялаудың 

теориялық сұрақтары қарастырылғын. 

Кілт сөздер: халықаралық шарт, имплементациялау, заң, халықаралық нормалар, 

үлттық заңнама 

 

The article discusses the theoretical issues of the implementation of international legal norms in 

national legislation. 

Key words: international treaty, implementation, law, international norms, national 

legislation 

 

Бүгінгі таңдағы тәуелсіз Қазақстан заңнамасының дамуының ерекшеліктерінің бірі оны 

түбегейлі жаңарту болып табылады. Өзінің мазмұндық сипаты жағынан жаңа заңнама елдегі 

қоғамдық саланың барлығына қатысты реформалардың мағынасы мен мақсатына сәйкес болуы 

керек. Сондықтан да заңдарды белгілі тәртіпке келтіру ісінде нормативтік құқықтық актілерді 

толыққанды жаңарту идеясы алға шығады.    «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: Жалпыға Ортақ 

Еңбек Қоғамына 20 қадам» мақаласында Елбасы заңнаманың жүйелі түрде дайындалып қоғамдағы 

ең өзекті мәселелерді шешу қажеттілігіне аса назар аударады. 

Ұлттық заңнаманы түбегейлі жаңарту, оны халықаралық міндеттемелерге сәйкестендіру ең 

алдымен, заңнаманың ең басты салаларында жаңа жүйе негіздеуші заңдарды қабылдауды қажет 

етті. Қазақстан Республикасының құқықтық жетілдірілуінде жаңа кезең Қазақстан Республикасы 

Президенті жарлығымен бекітілген 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық 

саясат тұжырымдамасымен тығыз байланысты. Бұл құжат 2002 жылы қабылданған құқықтық 

саясат тұжырымдамасының логикалық жалғасы болып, елдің құқықтық дамуында өте үлкен рөл 

атқарды. 

Халықаралық норманың жүзеге асырылуына бағытталған іс-қимылдар мазмұны жағынан, 

материалдық, құқықтық-ұйымдастырушылық немесе нормативтік сипатта болады. 

Халықаралық құқық субъектілері халықаралық шарттардағы, олардың негізгі мақсаттары 

және халықаралық құқық қағидаттарына сәйкес талаптарды орындауға міндетті. Қазіргі таңда 

халықаралық құқықта құқық жүзеге асуының нормативтік негізі кеңейіп, нормалар осы үрдісті 

реттей бастады. Барлық құқық жүзеге асуының іргетасы ретінде қызмет атқаратын негізгі 

мақсаттар мен қағидаттардың кешені қалыптасты (1969 жылғы халықаралық шарттар туралы Вена 

Конвенциясы, БҰҰ жарғысы және т.б.). 

Ж.И. Ибрагимов атап көрсеткендей,  халықаралық құқық нормалары ішкі мемлекеттік 

салада мемлекеттік органдар және ұлттық құқық арқылы немесе тікелей оның нормалары өзіндік 

орындалатын болса тікелей жүзеге асырылады. Сонымен қатар мемлекет халықаралық құқықтың 

ішкі мемлекеттік құқықтық жүйеде жүзеге асырылуынан бөлек, ішкі құқықты халықаралық құқық 
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міндеттемелерімен сәйкестендіру үшін іс-шаралар жүргізіп, халықаралық-құқықтық 

міндеттемелердің орындалуына кедергі келтіретін ішкімемлекеттік актілерді толықтырып, өзгертіп 

немесе кейбіреулерінің сәйкессіздігіне қатысты күшін жоюы қажет [1].  

Халықаралық шарт - (ағылш. international treaty; нем. internationaler Vertrag) Халықаралық 

құқықтар мен міндеттерді, оның қатысушылары үшін бекітетін олардың өзара және халықаралық 

қатынастарының түрлі мәселелері бойынша, мемлекеттер мен басқа халықаралық құқық 

субъектілері арасындағы келісім; халықаралық құқықтың негізгі көзі. Халықаралық шарттарды 

жасайтын органдарға қатысты түрде, оларды: мемлекетаралық, үкіметаралық, ведомствоаралық 

шарттар деп бөледі [2].  

Имплементация (от лат. impleo наполняю, исполняю) – енгізу, жүзеге асыру деген мағынаны 

береді [3]. 

Яғни, имплементация – мемлекеттің халықаралық құқықтық нормаларды заңнамасына 

енгізу болып табылады. Әрбір мемлекет имплементациялаудың әдістері мен тәсілдерін өздері 

айқындайды. Сонымен қатар, халықаралық құқықтық шарттарда осы заңнаманың жүзеге 

асырылуы үшін заң немесе құқықтық актілер де қабылдануы мүмкін.  

Имплементацияның ұлттық-құқықтық тетігі халықаралық құқық нормаларының іске 

асырылуын қамтамасыз ететін ішкі мемлекеттік құралдардың жиынтығын құрайды, атап айтқанда: 

- мемлекет органдарының жүйесі; 

- елдің ішінде халықаралық құқық нормаларының іске асырылуын қамтамасыз ететін 

ұлттық құқық нормаларынң жиынтығы. 

Егерде халықаралық құқық нормалары мемлекет ішінде қолданыста болған жағдайда, 

ұлттық құқықта сілтемелік нормалар болуы мүмкін. Заң актілерін әзірлегенде, осы нормативтік 

актілерде қарастырылғаннан басқа, Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарында басқа 

ереже бекітілген болса, онда халықаралық шарттардың нормалары бірінше ретте қолданылады. 

Республика бекіткен халықаралық шарттардың Республика заңдарынан басымдығы болады және 

халықаралық шарт бойынша оны қолдану үшін заң шығару талап етілетін жағдайдан басқа 

реттерде тікелей қолданылатындағы мемлекетіміздің Ата заңында бекітілген. 

 «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы Заңында:  

Халықаралық шарттарды дәйектеу, олардың мәтiнiн қабылдау, сондай-ақ қол қою туралы 

және осы актілердi жасасуға өкілеттiк беру туралы шешiмдердi тиiстi актi түрiнде: 

1) Қазақстан Республикасының атынан жасалатын халықаралық шарттарға қатысты 

Қазақстан Республикасының Президентi қабылдайды. 

 Халықаралық шартқа қол қою туралы тиiстi актi, егер мұндай халықаралық шартқа 

Қазақстан Республикасының Президентi қол қоятын немесе бұл халықаралық шартқа қол қою 

құқығын Қазақстан Республикасының Президентi шартқа тiкелей қол қояр алдында, басқа 

лауазымды адамға табыстаған, соның iшiнде ауызша табыстаған жағдайда, қабылданбайды; 

2) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң атынан жасалатын халықаралық шарттарға қатысты, 

соның iшінде өз атынан осы актiлердi жасасу өкiлеттігін Қазақстан Республикасының Президентiне 

тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың басшыларына немесе олардың 

орынбасарларына беру туралы шешiмдердi - Қазақстан Республикасының Үкiметi; 

3) Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттiк органдары атынан жасалатын 

халықаралық шарттарға қатысты Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттiк органдарының 

бiрiншi басшылары немесе оларды алмастыратын адамдар қабылдайды»,- деп қарастырылған [4]. 

Халықаралық шартқа байланысты мәселелер қазіргі кезде негізгі үш келісімдермен 

реттеледі – жоғарыда айтылған 1969 жылғы Халықаралық  шарттар  құқығы  туралы  Вена  

конвенциясымен, 1986 жылғы халықаралық ұйымдар арасындағы немесе халықаралық ұйымдар 

мен мемлекеттер арасындағы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясымен, сондай-

ақ 1978 жылғы халықаралық шарттарға қатысты, мемлекеттердің құқыққа иеленушілік жайындағы 

Вена конвенциясымен   реттеледі. Олардың  ішіндегі ең маңыздысы болып,1969 жылғы конвенция 

танылады. Осы құжатқа сәйкес халықаралық шарт деп мемлекеттер арасындағы жазбаша түрде 

бекітіліп, мұндай келісімнің бір құжатта не бірнеше өзара байланысы бар құжаттарда бар болуына, 
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не оның нақты аталуына қарамастан, халықаралық құқықпен реттелетін халықаралық келісім 

түсіндірілуі мүмкін. Халықаралық шарттағы жақтар тек халықаралық құқық субъектілері ғана бола 

алады, сонымен бірге мемлекеттер осыған шектеусіз қатыса алады. Бұған мысал  ретінде, 

халықаралық құқық қабілеттілігі шектелген, жүргізуші субъектілер ретіндегі – халықаралық 

ұйымдардың құрылтай шарты мен жарғысына байланысты, ал федерация субъектілері – 

федеративті мемлекеттің ішкі заңдарына байланысты және т.б. халықаралық шарт, екі жақтың 

келісімін белгілі мәселелері бойынша білдіреді, басқаша айтқанда, заңды міндеттіліктің оған, екі 

жақтың келтіруімен жүзеге асуы қажет, демек барлық жақтарымен келтірілуі қажет. Егер де 

халықаралық  шарттың немесе оның қандай да бір бөліміне қатысты жақтардың келісіміне 

негізделген күдік болған жағдайында, сол шарттың заңды әрекетін дауға салып шешуге болады. 

Соттар Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының нормаларын түсіндіруді, 

преамбуласын, қосымшасын, сондай-ақ халықаралық шартқа қатысты кез келген келісімдер мен 

құжаттарды қоса алғанда, Халықаралық шарттардың құқығы туралы 1969 жылғы 23 мамырдағы 

Вена конвенциясының 31-33-баптарында қарастырылған ережелерді сақтай отырып, шарттың мәні 

мен мақсатын есепке алып жүзеге асыруға тиіс. [5]. 

«Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының нормаларын қолдану туралы» 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 10 шілдедегі N 1 Нормативтік 

қаулысында көрсетілгендей, халықаралық шарттар, Қазақстан Республикасы атынан - 

мемлекетаралық шарттар, Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан - үкіметаралық шарттар, 

орталық атқару органдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей 

бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар атынан - мекемеаралық шарттар болып 

табылады. 

           Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының нормаларын қолдану мүмкіндігі туралы 

мәселені шешкен кезде, соттар Қазақстан Республикасының халықаралық шарты онда көрсетілген 

немесе халықаралық шарттарға қатысушылардың арасында келісілген тәртіпте және мерзімде 

күшіне енетінін негізге алуы тиіс. Өзара келісім болмаған кезде, келіссөзге қатысушы барлық 

мемлекеттер өздері үшін шарттың міндетті екеніне келісім білдірісімен халықаралық шарт күшіне 

енеді (Халықаралық шарттардың құқы туралы 1969 жылғы Вена конвенциясының 24-бабы). 

          Егер Қазақстан Республикасы шартқа қол қою, құжаттар алмасу, шартты ратификациялау, 

оны қабылдау, бекіту, шартқа қосылу арқылы не келісуші тараптар уәделескен кез келген басқа 

тәсілмен халықаралық шарттың өзі үшін міндетті екеніне келісім білдірсе, халықаралық шарт 

қолдануға жатады [6]. 

Халықаралық құқықтық нормаларды қабылдау – мемлекеттіктің ішкі және сыртқы саяси 

ахуалдың мүддесіне бағытталған, яғни Қазақстан халықаралық шарттарға қатысушы мемлкет 

болғандықтан, онда көзделген құқықтық нормаларды жүзеге асыруға міндетті мемлекет болып 

табылады.  

Қазақстан БҰҰ Жарғысында және Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясында 

адам құқықтарын қорғаудың жалпыға танылған қағидаларын қолдайтынын мәлімдеді. Қазақстан 

Республикасының Конституциясында адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары 

мемлекеттің ең құнды байлықтары деп көрсетілген.  

Қазақстан адам құқықтары мен бостандықтарын қорғауда аз жұмыстар атқармады. Ұлттық 

Құқықтық саясат тұжырымдамасында 2010 жылдан бастап 2020 жылға дейін құқықтық мемлекет 

қағидаларын одан әрі бекіту процесінде бір жағынан, адам мен азаматтың конституциялық 

құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асырудың ықтимал кепілдіктеріне барынша, ал екінші 

жағынан, барлық мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, азаматтар мен ұйымдардың 

конституциялық міндеттерді сөзсіз және толық орындалуына қол жеткізу болып табылады.  

Қазақстан тәуелсіздік алған жылдар ішінде заңнаманы жетілдіру және оны біздің еліміз 

ратификациялаған адам құқықтары туралы халықаралық құжаттармен сәйкестікке келтіру жөнінде 

жұмыстар атқарып келеді. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасында: 

1. Президент жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссия; 

2. Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл; 

3. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы істері және гендерлік саясат 
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жөніндегі ұлттық комиссия сияқты құқық қорғау мекемелері құрылды. Егеменді еліміздің 

өркендеуіне, алға қойған мақсатына жетіп, әлемдік қауымдастықта беделді орынға иеленуде 

халықаралық шарттар - маңызды құралдардың біріі болып табылады [7]. 

Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы»  2014 жылғы 30 қаңтардағы Республикасының Заңына қол қойды. Заңда: 

Халықаралық шарттарды жасау процесін жүйеге келтіру және Сыртқы істер министрлігі тарапынан 

бақылауды күшейту мақсатында халықаралық шарттар жасасуды жоспарлау жүйесін енгізу 

қарастырылған. 

Сондай-ақ Қазақстанның ұлттық мүдделеріне сай келмейтін, елдің ұлттық қауіпсіздігіне 

нұқсан келтіретін немесе тәуелсіздігінен айырылуына алып келетін халықаралық шарттарды 

жасауға жол бермейтін норманы «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 

заңда бекіту көзделген. 

Мұнымен қатар Қазақстанның шет мемлекеттермен екіжақты халықаралық шарттарын 

мемлекеттік тілде және тараптардың келісуі бойынша өзге де тілдерде жасасу қарастырылатын 

өзгерістер енгізілді [8]. 

Қорыта келгенде, нормалардың жүзеге асырылуы-құқықтық, әлеуметтік және саяси мәселе. 

Сондықтан нормалардың орындалмау себептері құқықтық емес, әлеуметтік-экономикалық салада. 

Нормалардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету үшін саяси жігердің болуы қажет. Кейбір 

салалардағы нормалардың жүзеге асырылуының тиімділігі елдегі экономиканың даму деңгейіне 

байланысты. 

Біріккен Ұлттар ұйымының жүргізген зерттеулеріне байланысты,  әлеуметтік-экономикалық 

құқықтар заңды түрде міндетті және экономикалық жағынан орындауға келеді, соларды жүзеге 

асыру үшін мемлекет тиісті жоспарлар әзірлеп және нақты іс-шараларды жүргізеді.  

Халықаралық шарттардың ұлттық заңнамада қолданылуы мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық, мәдени, саяси мәселелерін халықаралық дәрежеде жүзеге асырылуының тетігі 

болып табылатыны анық. 
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Авторлар мақалада жүн шикізатының заманауи технологияда өңделуін, киіз басуды 

суық сумен, сабынның көмегі арқылы бұйымды сапалы əрі тез жасайтын техникаларды 

педагогикада қолдану əдістерін пайдалануды ұсынады.  Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: 

Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында  ұлттық сана-сезім көкжиегін кеңейтуде екі 

нəрсенің басын нақты ашып беріп отыр, оның бірі ұлттық код, ұлттық мəдениет 

сақталмаса, ешқандай жаңғырудың болмайтындығы. 

 Осыған орай қолөнер техникаларын ата-дəстүрдегі əдіс-тəсілдерін сабақ кезінде 

пайдаланудың тиімді жолдарын қарастырып, оқушылардың, болашақ шеберлердің жеңіл 

қабылдауын қарастырады. Бұйымдардың ерекшеліктеріне қарай арнаулы формаларын 

пайдалану жəне этностилдегі жүн бояу тəсілдерін заманауи технологияда пайдалану 

жолдары қарастырылады. Демек, ұрпақ тəрбиесі мəселесін халықтық құндылықтар негізінде 

жетілдіру, қазіргі педагогика ғылымының алдында тұрған ауқымды істердің бірі.  

Кілт сөздер: жүн, қолөнер техникалары, шикізат,  тоқыма, жүн,  этностиль, əдіс-

тəсілдер,бұйымдар. 

 

В данной статье авторы рекомендуют использовать современные технологии 

обработки шерстяного сырья, методы применения войлока холодной водой, техники для 

качественного и быстрого изготовления изделий с помощью мыла. Глава государства 

Н.А.Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: Модернизация общественного 

сознания» четко раскрывает два факта расширения горизонта национального самосознания, 

один из которых сохранения  национального кода, национальной культуры, без которого не 

может быть никакого духовного возрождения. 

 В связи с этим рассматриваются вопросы использования в  технике прикладного 

искусства эффективных методов и приемов во время обучения ремеслу, а также 

предусматривает овладение их учениками, будущими мастерами. В зависимости от 

особенностей изделий рассматриваются способы использования специальных форм и 

использования в современной технологии способов окрашивания шерсти в этносах.  

Следовательно, вопросы воспитания молодого поколения на основе ценностей казахского 

народа, являются одной из масштабных проблем, стоящих перед современной педагогической 

наукой. 

Ключевые слова: шерсть, ремесло, сырье, текстиль, шерсть, этностиль, методы и 

приемы, изделия. 

 

In this article, the authors recommend the use of modern technologies of processing wool raw 

materials, methods of application of cold water felt, technology for high-quality and rapid 

manufacture of products using soap. The head of the state N.Nazarbayev in hiz article, clearly reveals 

two facts of expansion of the horizon of national consciousness, one of which is the preservation of the 

national code, national culture, without which there can be no spiritual revival. 
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 In this regard, the issues of the use of effective methods and techniques in the art of applied art 

during the training of the craft are considered, and also provides for the mastery of their students, 

future masters. Depending on the characteristics of the products, the ways of using special forms and 

using methods of dyeing wool in ethnic groups in modern technology are considered.  

Therefore, the issues of education of the younger generation on the basis of the values of the 

Kazakh people are one of the major problems facing modern pedagogical science. 

Keywords: wool, craft, raw materials, textiles, wool, ethnic style, methods and techniques, 

products. 

 

Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сана-сезім көкжиегін кеңейтуде екі нәрсенің басын 

нақты ашып беріп отыр. Оның бірі ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай 

жаңғырудың болмайтындығы. Сондықтан бүгінде ұмытылып бара жатқан қолөнерімізді қайта 

жандану мәселесі біздің ғылыми мақаламызда ашылған. Қазақ халқының қолөнері – сонау 

 ықылым заман тарихымен бірге өсіп, біте қайнап жатқан өте бай қазына.  

«Термебау», қазақ халқының қолөнері саласындағы сөніп бара жатқан өнерінің бірі. 

Өйткені еліміздің кейбір іріктеліп алынған салалары болмаса көбіне қолданылмай, еленбей, 

жоғалып бара жатқан өнері деп айтуға болады. Қазіргі кезде Қызылорда өңірінде бірең–сараң 

қолданыста болғанымен көбіне Қытай, Монғолия қазақтары өндірісте басым қолданып келеді. 

Қазіргі термебау технологиясында жүн шикізатының сапасына, дұрыс өңделуіне, 

боялу процесіне, жіптің сапалы иірілуіне ерекше көңіл бөліну керек.  Күрделі 

стилизациядағы сюжетті композицияларға ғылыми ізденістер жүргізе отырып, көшірмесін 

материалда орындау арқылы, көне өнер туындыларының маңызын ашу, мәдени мұрамыздың 

құндылығын көрсету, білім берудегі негізгі мәселелердің бірі болуы тиіс. Жүн және өзге де 

қылшықтар төмендегідей негізгі қасиеттермен сипатталады: қалыңдық, бұралаңдық, ұзындық, 

үзілмелілік, үзілу жүктемесі, үзілу ұзындығы, иілгіштігі, созылғыштығы, серпімділігі, жылу 

өткізгіштігі, гигроскопиялылығы, түсі және жылтыры, тоқуға ыңғайлылығы, ұйысқыштығы, 

химиялық құрамы. Термебау бұйымдарын дайындау кезінде, әсіресе жүнді иіру кезінде жүннің 

мынандай қасиеттеріне көңіл бөлінеді:  

– бұйралығы; 

–  ұзындығы; 

–  талшықтың құрамы; 

–  серпімділігі; 

–  иілгіштігі; 

–  созылғыштығы; 

– түсі.  

Осындай бірқатар қасиеттерінің барлығы бұйымды өңдеу мен эксплуатацияға 

мықтылығы мен төзімділігінен байқалады. Жіңішке және қалың тегіс жүн биязы жабағы 

миринос қойдан алынады. Қарапайым тұқымды қой жартылай жіңішке және жартылай 

қылшықты жүн береді, бірақ қалыңдығын салыстырар болсақ  біртегіс, ал қылшықты жүнді 

қойлар әдетте, қалыңдығы мен ұзындығы жағынан біркелкі емес жүнді болып келеді. Жүн 

талшығының қалыңдығына қарай біркелкілігі оның басты қасиеті болып табалады. 

Жүн қалыңдығына оның барлық қасиеттері байланысты, жоғары қалыңдықтағы жүн 

ұзындығы мен қалыңдығы жағынан біркелкілікке, жоғары серпінділікке, үзу жүктемелілігіне, 

созылғыштыққа ие. Біркелкі қалың жүннің бағалы қасиеті - одан біртегіс талшық алынуында. 

Жүн талшығының қалыңдығы мен оның бұйралылығы арасында өзара байланыс бар. 

Бұйралылық мөлшері 1 см ұзындықтағы бір буда жүннің бұйралылық санымен сипатталады. 

Өте жұқа жүн әдетте өте бұйра болып келді. Қалыпты бұйралылықтағы жүн деп штапельдің  

барлық ұзындығы біркелкі болып келетін жүнді айтады. Қалыпты бұйралылықтағы жүн әдетте 

ұзын, біркелкі қалыңдықтағы талшықты және басқа да қасиеттері жағынан  сипатталады. 

Жүннің басты қасиеттерінің бірі – қалыңдығымен бірге оның талшығының ұзындығы. Жүн 

талшығы неғұрлым ұзын болған сайын соғұрлым киіз бұйымдары мықты болады. Қалыңдық 

сияқты ұзындық та біркелкі емес. Ұзындығына қарай біркелкі биязы жүн миринос тұқымды 
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қойдан алынады. Мириносты қой жүнінің ұзындығы 19-120 мм-ге дейін болады. Жартылай 

жұқа жүнді және жартылай қылшықты жүнді қойлар, сондай-ақ ұзындығына қарай біркелкі 

жүнді болып келеді. Қылшықты жүнді қой ұзындығына қарай біркелкі емес жүн береді. 

Жартылай қылшықты және қылшықты жүн талшығының ұзындығы 10-нан 310 мм-ге және одан 

ұзын болады. Ұзындығына қарай жүн біркелкі болған сайын оның сапасы да жоғары болады. 

Талшықтың иілгіштігі, тізбектілігі маңызды технологиялық қасиет болып саналады, 

соның арқасында жүн йіру жұмыстарын тез, әрі сапалы жасау мүмкіндігі туады. Талшықтың 

иілгіштігі деп бірнеше мәрте бүгу әрекетіне қарсылықты айтамыз. Тізбектілік бір талшықтың 

өзге талшыққа қысым көрсетпей-ақ қарсы тұруын сипаттайды. Талшықтың тізбектілігі 

арқасында олардан киіз кенеп қалыптастыруға мүмкіндік туады.  

Жүн талшығының ылғалды қалып кезінде көп мәрте қайталанған уқалау күшінің 

әсерінен тығыздалып, шатасады, бұйымның ұзын мөлшерлері жүннің ұйысқыштығы деп 

аталады. Бұл қасиет тек жүн талшығына ғана тән. Жүннің киізденуге қабілеттілігі ең бірінші 

талшық бетінің қабыршақты құрылысы мен оның биязылығымен түсіндіріледі, биязылықтың 

арқасында әрбір талшық қысымның әсерінен маңын қоршап тұрған талшықтармен араласады, 

талшық қабыршағының араласуы салдарынан ереже бойынша, тамыр ұшына бағытталу жүреді. 

Талшыққа осы бағытпен жүру жеңіл соғады, осының әсерінен талшықтың қабыршақтары іс-

қимылға қарсы бағытқа бағытталған. Жүннің түсі оның құрамына әсер етеді. Ол қой 

тұқымының ерекшелігіне де байланысты. Жүнді талшықтың қалыптасуы мен өсуі кезінде 

қабық қабатына теріден ұзақ қара немесе жирен түсті пигментті дәндер түседі, олар мал ағзасында 

пайда болады. Пигментті дәндердің көп немесе аз болып жиналуы талшыққа әртүрлі түсті бояу 

береді. Жүннің табиғи түсін тек оны жуғаннан кейін ғана анықтауға болады. Жуылмаған жүнде 

табиғи түсті бұзуға әкелетін минералды және базалық лас майлы терлер болады. 

Жүн ақ, сұр, қоңыр, қара түсті болады. Сонымен қатар шұбар жүн  түрлі-түсті өсінді 

талшықты ақ жүн немесе ақ өсінді талшықты қара жүн де кездеседі. Стандарт бойынша қойдың 

жүні үш түрліболып келеді: ақ, ашық-сұр және түрлі-түсті. 

Ақ деп таза ақ түсті жүнді айтамыз, бірақ майлы тер түсі мен минералды қоспаларға 

байланысты жуылмаған жүн әртүрлі реңге ие болады. Бірақ, жүн жуылған соң-ақ немесе бозғылт 

реңкті ақ түсті болуы керек, осы түс штапель немесе бұрымшаның ұзындығына дейін болуға тиіс. 

Ашық-сұр түсті жүн деп табиғи түсті: сұр, қара-сұр, қоңыр түстің барлық реңі мен қараны 

айтады. Жүнді талшықтардың табиғи түсі тұрақты емес,  күн сәулесінің әсерінен ол қоңырқай 

тартып күйіп кетеді. Технологиялық тұрғыдан ең бағалы жүнге ақ түсті жүн жатады, өйткені, оны 

кез-келген түске бояуға болады. 

Талшықтың құрамы оған түскен күн сәулесін бейнелейді, ол жылтыр деп аталады. Жылтыр 

сыртқы талшықтың қабыршақты қабатын құрайтын қабыршақтың орналасуы мен формасы, 

мөлшеріне, сонымен қатар ортаңғы қабаттың даму дәрежесіне байланысты болады. Ірі бір-бірімен 

жақсы ұйысқан қабыршақтар күн сәулесі анық байқалатын тегіс бет жасайды, әрине мұндай жүн 

жақсы жылтырайды. Ұсақ, кетік қабыршақтар күн сәулесін басып қалады, осындай жүн онша 

жылтырамайды. Жүннің жылтырамауы, оның көмескілігі әлсірегендік немесе ауру қойдың белгісі 

болып табалады. 

Жүннің  химиялық  құрамы  жəне  қасиеті. Жүн малда болатын табиғи талшықтар қатарына 

жатады, ал химиялық құрамы бойынша ақуыздық немесе протеинді заттар қатарына жатпайды. 

Жүннің негізгі заты – күрделі полимерлі ақуызды қосылыс кератин, ол өзге ақуыздан ерекшелігі, 

құрамында күкірт болады. 

 Кератин құрамына: көмірқышқыл (50), оттегі (21-22), азот (16-18), сутегі (6-7), 

күкірт (2-5), сонымен қатар калий, натрий, алюминий және т.б. қышқылдар (1-3) кіреді. 

Кератиннің химиялық ерекшелігін 17-ден аса саналатын амин қышқылдарын құрайды. Негізгі 

массаны (): цистин – 13,4, глютамин – 12,9, лейцин – 11,5, атимин – 10,2. Цистин жүн құрамына 

кіретін бүкіл күкіртті құрайды. Жүн талшығындағы күкірт саны маңызды болып табалады: 

талшықта күкірт қаншалықты көп болса, ол соншалықты мықты, созылғыш, химиялық жағынан 

тұрақты болады. 
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Қышқылдар қатынасы.  Қышқылдардың әлсіз ерітінділері (концентрациясы 4-5) аз 

мерзімде жүнге ешқандай зақымды әсер етпейді. Бейорганикалық қышқылдар (күкірт H2SO, тұз 

қышқылы HCl) және органикалық қышқылдар (сірке қышқылы, құмырсқа қышқылы) жүнді 

арнайы өңдеуде қолданылады.  

Сонымен, мысалы, күкірт қышқылының 4-5 ерітіндісі жүнді карбонаттау үшін 

қолданылады. Карбонаттау дегенініз жүнді жүн кератинінің әртүрлі қатынасы мен өсінді 

қосылыстары целлюлозсының көмір қышқыл әсеріне негізделген өсінді қосылыстардан тазалау 

процесін айтамыз. Карбонаттау нәтижесінде өсінді қосылыстар тереңдей түсіп, жүннен оңай 

ығстырылады, жүн болса сәл ғана зақымданады. Жүнге азот қышқылының әсері күшті. Жүнді 

концентрациялы азот қышқылымен өңдеуде жүн сарғайып, мықтылығын жоғалтады. Сонымен 

қатар, азот қышқылының әсерінен жүн бөртіп, одан кейін құрамдас бөліктері бөлініп, еріп 

кетеді. 

Органикалық қышқылдар жүн кераминімен бірге аз әсер етеді. Сонымен, мысалы, жүн 

сірке қышқылы қосылған  бояуыштардың қайнаған ертіндісінде 1-1,5 сағат аралығына дейін 

шыдай алады. Осындай төзімділік көрсете отырып ол тек 30-ға дейін нәзіктігін жоғалтады. 

Концентрациялы қышқылдардың жүнге әсіресе, жоғары температураға әсері күшті. 

Сілтіге қатынасы. Күшті сілтілер жүнді тез бұзады. Тіпті, әлсіз натрий сутектің (0,05) 

ерітіндісінің өзі 60С температурада жүннің мықтылығын соншалықты төмендетіп жібереді, 

одан кейін жүн ешқандай өңдеуге жарамай қалады. Осы ерітінідіде қайнату жүнді түгелімен 

құртып жібереді. 

Сілтінің жүнге әсері оның бетінен басталады. Бірінші қабыршақты қабат, одан кейін 

жасушааралық зат, соңында қабығы мен ортаңғы қабат жасушалары құриды. Әлсіз сілтілер–

көмірқышқылының тұздары (кальциленген сода мен сақар) жүнге зақымды әсер етпейді, бірақ 

оның мықтылығын, биязылығы мен ұзындығын біршама төмендетіп жібереді. 

Кальциленген сода жүнді сабынды-содалы ерітіндіде жуу кезінде пайдаланады, бірақ та 

0,5 сода концентрациясының ерітіндісі 55С температурада жүннің мықтылығын 

жоғалтатынын естен шығармаған жөн. Сілтілік ерітінідіде жүн әсіресе, талшық ұштары еріп 

кетеді, жүн массасы 2-на дейін жоғалтуы мүмкін. Жүнді әлсіз сілтілі ортада жууға болады, 

бірақ та сода концентрациясы 3г/л (0,3)-дан жоғары болмау қажет. Соданың осындай 

концентрациясымен жүннің аз зақымдануын  жуу жақсы сапаға жеткізеді. Н2О2 сутек 

қоспасының ерітіндісі жүнге еш зақым әкелмейді керісінше оны ағарту үшін қолданады. 

Судың әсеріне қатынасы.  Жүн суда бөртеді.  

Су молекулалары жүн талшығының ішіне сніп малекулалар арасындағы өзара тартылыс 

күшін кемітеді, талшық мықтылығын төмендетеді. Аз уақытта суық судың жүнге еш әсері жоқ, 

бірақ жүнді суық суға ұзақ уақыт салып қоятын болсақ, азот бөлініп мардымсыз жүн гидролизі 

жүреді. Ыстық суда жүннің   бойынан амиак пен күкірт қышқылы бөлініп, жүн ақырын ериді. 

80С-қа дейінгі температурадағы су жүнге онша әсер епейді, бірақ 80-110С температурадағы 

судың жүнді бұзу әсері жоғарылайды. 130С ыстық су жүнді бірте-бірте ерітеді, ал 200С 

температурадаға дейін қайнататын болсақ жүн толығымен еріп кетеді. Жүнді өңдеу процесі 

кезінде әртүрлі ылғалды  пайдалануға тура келеді, мысалы жуылмаған жүнді әртүрлі ыстық-

суықты ертіндіде жуу, бояу т.б.  Сондықтан, ыстық судың жүнге зақымды ықпалын ескере 

отырып өңдеу уақытын азайту керек, ал күшті ерітінділер температурасын 55-60С деңгейге 

дейін ұстау керек, бірақ су буға қарағанда жүннің тез құруына әкеп соғады. Ыстық ауаның 

әсері. Температура мен іс-әрекеттің жалғасымдығына қарай ыстық ауа жүннің әртүрлі 

өзгерісіне әкеледі: ақ жүнді түс сары немесе қоңыр қара түстіге өзгереді, жүннің мықтылығы 

мен ұзындығын төмендетеді. Құрғақ ауада қыздыру ылғалды ауаға қарағанда жүнді аз ғана 

өзгешелікке әкеледі. 170-180С температурада 30сек аралығында өңдеу кератинді құртады, жүн 

қоңырқайланып, нәзіктене түседі. 

100-110С температурада 4-5 минут аралығында жүнді зақымдандырмай өңдеуге 

болады. Осындай темпертуралы режимді өсінді қосындыларының тереңдеуін жүнді 

карбонаттау процесі кезінде ұстай алады. 70-80С температура кезінде жүн ұзақ уақыт 
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аралығында өз қасиетін  өзгертпейді, сондықтан кептіру 70-80С температурадан жоғары 

болмауы қажет.  

Жүннің күюі. Жүн тек жалын болғанда ғана күйеді. Жалыннан оны алып тастаса ол аз 

жанып, бірте-бірте өшеді. Жүннің күюі мүйіздің күю иісімен және мықты нәзік дөңгелектің 

жасалуымен бірге жүреді. Жану реакциясын текстильді тану кезінде пайдаланады. 

Түрлі-түсті ауа-райының әсеріне қатынасы. Түрлі-түсті ауа-райы дегенде қоршаған 

ортаның табиғи жағдайы түсініледі. Эксплуатация процесінде жүн бұйымдары күн сәулесі, 

атмосфералық ылғалдылық пен ауа температурасы әсеріне ұшырайды. Ультракүлгін 

сәулелердің жүнге ұзақ әсерінен жүнде фотохимиялық реакциялар жүреді, осының нәтижесінде 

оның ақ түсі сарғаяды және оның мықтылығы әлсірей түседі. Жүн талшықтарының күн 

сәулесінен зақымдануына температура мен ауа әсерін тигізеді. Температура мен ауа ылғалдығы 

қаншалықты жоғары болса, соншалықты бұзылу процесі жүреді. 

Бұл мәселенің нәтижелі жүзеге асуы болашақ технология сабағы мұғалімдерінің білім 

сапасынан және оны оқушыларға еңбек тәрбиесін беру процесінде пайдалана білуі іскерлігі мен 

дағдыларынан талап етіледі. Осыған орай болашақ технология сабағының мұғалімдерін даярлау 

барысында оқу орындарының оқу-тәрбие процесіне қазақтың сәндік қолөнерін жаңа технология 

үлгісінде жасатудың теориялық және практикалық негіздерін енгізу өте қажет. 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

The article deals with the implementation of institutional reform in Kazakhstan, as well as in foreign 

countries. 

Key words:reforms, effective ways, democratic system, administrative reform. 

 

Көптеген елдерде мемлекеттік басқару саласындағы реформалары мақсаты – мақсатқа  

жетудің тиімді жолдарын іздестіру, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік қызметшілерді тиімді 

әрекет етуге ынталандыратын институционалдық ортаны құру сияқты рационалдыландырудың 

маңызды аспектілерін қарастырады[1]. 

Демократиялық жүйе орнатылған және нарықтық экономика дамыған елдерде әкімшілік 

реформа (мысалы, Франция, Жапония, Швеция, Құрама Штаттар және т.б.) мемлекет пен қоғамның, 

мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасын жақсартуға, бұрыннан қалыптасқан және өте тиімді 

жүйенің кемшіліктерін жоюға бағытталған. 

Дамып жатқан елдердегі әкімшілік реформалардың мақсаты мемлекеттік аппарат құрылымы 

мен функцияларын оңтайландыру, мемлекеттік шешімдерді қабылдау мен енгізуді жетілдіру, 

мемлекеттік қызметтердің жұмысына қоғамдық бақылаудың тиімді механизмдерін құру, мемлекеттік 

қызметшілерді оқыту және ынталандыру, сайлау жүйесін жетілдіру арқылы мемлекеттік басқару 

тиімділігін арттыру және де ақпараттық технологияларды белсенді пайдалану болып табылады[2].  

Өтпелі елдердегі әкімшілік реформа қоғамдағы экономика мен қоғамдағы рөлі мен орнын 

түсіну, басқарудың әкімшілік және басқару әдістерін еңсеру тоталитарлық жүйенің мұрасын мұра 

етуде қоғамға қарсы бағытталған кең ауқымды саяси және әкімшілік шаралар кешені болып 

табылады. 

Өтпелі экономикасы бар елдерде әкімшілік реформаның оң потенциалы жаңа меншік 

иелерінің, жеке кәсіпкерліктің қалыптасуына, мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылының жаңа 

тетіктерін қалыптастыруға ықпал ететіні болып табылады. Өтпелі елдердегі әкімшілік реформа 

негізінен қоғамдық сананың стереотиптерін қайта бағалауға бағытталған саяси реформа болып 

табылады. 

Түрлі елдердің сипаттамаларын көрсететін нақты нысандардың әр түрлілігіне қарамастан, 

мемлекеттік басқару реформасының екі негізгі үлгісін «Вестминстер» және «Американдық» деп 

анықтауға болады[3]. 

Вестминстер моделі бастапқыда Жаңа Зеландия мен Ұлыбританияда әзірленіп, содан кейін 

басқа елдермен британдық парламенттік құрылыммен қолданылған. Бұл модель «жаңа мемлекеттік 

басқару» ретінде анықталды. 

Жаңа Зеландияда реформаторлар реформа жүргізудің мақсаттары мен тәсілдерін анықтайтын 

мұқият ойластырылған жоспарды жасай отырып, мемлекеттік басқарудағы «толық революцияға» 

ұмтылды[4]. 

Вестминстер әлемінде Жаңа Зеландиядағы реформалар ең өршіл және белсенді болды. 

Вестминстер моделін ұстанатын реформаторлар мемлекеттің көлемін қысқартуға және дәстүрлі 

бюрократияны нарықтық бәсекелестік тетіктерімен ішінара алмастыруға, басқару мақсаттары мен 

нәтижелерін мөлдір етіп, өздерінің мақсаттарына қол жеткізу жолдарын таңдауда мемлекеттік 

басшыларға көбірек еркіндік беруіне тырысты. 

Реформалар барысында саясатты анықтау мен басқарудың басқару функциялары бөлінді, бұл 

басшыларға икемді түрде әрекет етуге мүмкіндік берді (атап айтқанда, бұл бюджет саясаты мен еңбек 

саласына қатысты). 

Нәтижелерге негізделген менеджерлердің жұмысын өлшеу және бағалау жүйесі құрылды. 

Қызметкерлерді іріктеу мен оқытуға көп көңіл бөлінді. Бұл қызметкерлерді қысқарту және еңбек 

моральдерінің төмендеуіне байланысты шығындарды өтеуге мүмкіндік берді. Жаңа ақпараттық 

технологияларды қарқынды қолданды. Вестминстер моделі басқа елдерде мемлекеттік басқару 

реформасына көзқарасқа айтарлықтай әсер етті. 

«Вестминстер моделі» қарағанда, «американдықтар» АҚШ-та ғана қолданылған. 

Американдық модельдің сипаттамаларының мәні «басқаруды қайта құру» болып табылады 

(reinvention-1993) - бұл реформалар Еуропа елдеріне қарағанда әлдеқайда саясатталған жағдайға 

байланысты болды[5]. 
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Реформалардың саясатталған сипатына байланысты, олар құрылымдарды және басқару 

процестерін өзгертуге емес, бюрократтардың мінез-құлқын өзгертуге бағытталған. 

Америкадағы реформаларды жүзеге асыру, сонымен қатар, федералды тұтынуды басқару 

жүйесі ұсынатын қызметтердің тиімділігін арттыруға және шығындарын төмендетуге 

бағытталған. Осы мақсатта ел бюрократияны орталықсыздандырды және федералдық билікті 

үкіметтің деңгейлерін төмендетуге берді. 

Соңғы жылдары Франциядағы реформа «жаңа басшылықтың» толқыны мен ақпараттық 

мемлекеттің француз моделін құруда жүріп жатыр». 

Реформаларды ұйымдастыру ұтымды және прагматикалық негізде және мұқият 

жоспарланған. Франциядағы әкімшілік реформаны жалпы басқаруды Мемлекеттік басқару 

және мемлекеттік реформа министрлігі жүзеге асырады. 

Реформа ұзақ мерзімді перспективаға арналған және әрбір агенттік үшін көпжылдық 

жаңғырту бағдарламаларын қарастырады және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. 

Негізгі іс-шараларды қаржыландыратын мемлекеттік реформа үшін арнайы қор құрылды. 

Франциядағы реформа жақсы ойластырылған ақпараттық стратегияға ие. Ақпараттық 

мемлекет мемлекеттік мекемелердің тиімділігін арттыру үшін ақпараттық технологияларды 

қолдануы керек, компьютер мен интернетті пайдалану халыққа тікелей қызмет көрсетуге 

мүмкіндік береді. 

Францияда әкімшілік реформаның басты бағыты - мемлекеттік басқаруды 

орталықсыздандыру - жергілікті мемлекеттік әкімшілік қызметтерге орталық үкімет 

өкілеттіктерін беру. Орталық мемлекеттік органдардың қорғаншылықты әлсіреуі жергілікті 

және аймақтық биліктің саяси және экономикалық тұрғыдан күшеюіне әкелді. Бүгінде 

жергілікті бюджет салық түсімдерінің шамамен төрттен бір бөлігін құрайды және мемлекеттік 

субсидиялардың есебінен тек төрттен бір ғана. Орталық бөлімде тек ұлттық ауқымдағы іс-

шараларды өткізуге арналған қаражаттар ғана бар. Деконцентрлеу үдерісі шеңберінде 

министрлер орталық мекемелерді қайта ұйымдастыруда. Негізгі міндет - стратегиялық 

функцияларды жоспарлауға, болжау мен бақылауға және аймақтық және ведомстволық 

мекемелерге қосалқы өкілеттіктерді беру[6]. 

Әкімшілік процедураларды жеңілдету реформалардың қазіргі кезеңінің маңызды бөлігі 

болып табылады. Қоғаммен жұмыс жасауда әкімшілік процедураларды жеңілдету үшін жаңа 

төлем тәртібі енгізілді. Коммуналдық қызметтер, префектуралар және суб-префектуралар 

терминалдармен қамтамасыз етілді, бұл төлемдер мен алымдар алу кезінде, техникалық 

төлқұжаттар, автокөліктер, жүргізуші куәліктері және айыппұлдар алу кезінде банк 

карталарына төлем жасауға мүмкіндік береді. Азаматтық мәртебе туралы құжаттарды ресімдеу, 

виза беру, кедендік алымдарды төлеу. 

Өте қызықты әкімшілік инновация - өз салаларында әрбір министрлікте әкімшілік 

формалдылықты жеңілдету үшін жылдық жоспар жасау туралы шешім. Халыққа көрсетілетін 

қызметтердің сапасын арттыруға көп көңіл бөлінеді. Сарапшылар тұтынушыларға арналған 

мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жақсарту бойынша арнайы шаралар әзірледі: ұсынылған 

қызметтердің сапасын қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді көрсететін кеңселерде ашық 

басылымдар, ашық күндер, жарнамалық материалдарды жариялау. 

Реформаның тағы бір жаңа бағыты тұтынушыларға қызмет көрсетудің көзқарасы болды. 

Әмбебап қызмет ету мақсатында қызметтер бір жерде шоғырланған және әртүрлі 

ведомстволардың құзыретіне кіретін арнайы мемлекеттік қызмет көрсету орталықтары 

ашылды: мемлекеттік органдар, әлеуметтік органдар, жергілікті басқару органдары және 

мемлекеттік келісімшарттар бойынша жұмыс істейтін жекеменшік ұйымдар. 

Әкімшілік реформа процесінде мемлекеттік аппарат аппаратының кадрлық жаңартулары 

да бар. Әрбiр министрлiкте перспективалық персоналды басқару, жұмыспен қамту және 

мамандардың қажеттiлiгiне арналған жоспар жасалуы тиiс. Әкімшілік қызметті бағалаудың 

жаңа процедуралары мансап қозғалысы кезінде қызметкерлердің алған тәжірибесі мен 

жұмысының нәтижелерін көбірек тануға мүмкіндік береді. 
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Реформаның келесі бағыты - мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру жүйесі 

арқылы үздіксіз кәсіптік оқытуды енгізу. Ұлттық қашықтықтан оқыту орталығы теледидарды 

және компьютерлерді пайдалану арқылы кәсіби дайындықтың арнайы формаларын дамытады. 

Интернеттегі сайттарда мемлекеттік қызметшілер өздерінің құзыретіне кіретін жаңа білім беру 

материалдарымен және материалдарымен таныса алады. Әкімшілік реформаның соңғы бағыты 

- мемлекеттік саясатты бақылау және бағалаудың жаңа тәсілі. 1999 жылы мемлекеттік саясатты 

бағалау үшін Ұлттық кеңестің арнайы ведомствоаралық комитеті құрылды[7]. 

Осылайша, Франциядағы әкімшілік реформа күрделі болып табылады және 

Франциядағы қазіргі заманғы ақпараттық жағдайды француз азаматтарына ашық әрі қолжетімді 

әрі демократиялық етіп жасауға бағытталған. 

Германиядағы мемлекеттік басқару реформалары «төменнен» бағытталған. 

Германияның бірігуінен кейін бюджет тапшылығының өсуі басқарудың жаңа үлгісін тудырған 

басты себеп болды.Олар «Жаңа басқару моделі» әсерінен қалыптастырылды - еңбек нәтижесіне 

негізделген жан-жақты басқару жүйесі және мемлекеттік сектордың ұйымдарын қол 

жеткізілген нәтижелерді нақты анықтауға ынталандыру. Бұл модель белгілі бір лауазымды 

тұлғаның жұмысына қол жеткізілгеніне немесе болмайтындығына және белгілі бір мақсаттарға 

арналған ресурстарды неғұрлым икемді орналастыру мүмкіндігіне байланысты ұзақ мерзімге 

созылатын келісімшарттарға менеджерлерді беруді қамтиды. 

«Жаңа басқару моделі» аутсорсингінде келісімшарт пен жекешелендіру кеңінен 

қолданылады. Барлық жаңа модельді іске асыруда жергілікті билік органдары, әсіресе ірі 

қалалардың, содан кейін жердің билік органдары дамыды. 

Жаңа модель клиентке бағдарлаудың, ресурстардың икемді басқарылуының және 

жауапкершіліктің нақты бөлінуінің күшті идеясымен сипатталады[8]. 

Жергілікті билік органдары мен кейбір елдерде осы басқару моделінің мынадай 

элементтері қабылданды: 

- қайтарымды айқындау («өнімдер» деп аталады); 

- әкімшілік «өнімдер» шығындарының сметасын құрастыру; 

- қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізу бойынша бөлім басшыларымен байланыс 

орнату; 

- ресурстарды неғұрлым икемді бөлу (шығыс санаттары арасындағы аударымдар, 

аударымдар); 

- мақсаттарға қол жеткізу мониторингі бойынша есеп беру жүйесі (мониторинг); 

- қабылдауға ықпал ету шаралары, әмбебап қызмет көрсету орталықтарының құрылуы, 

шағымдарды қарау арқылы тұтынушыға бағдарлану; 

- қосалқы мердігерлермен келісімшарт жасау, шарттарды аутсорсинг және 

жекешелендіру. 

Федералды деңгейде неміс әкімшілік реформалары көптеген мемлекеттік 

құрылымдардың жойылуы немесе қайта құрылуына әкелген түбегейлі өзгерістерге қарағанда, 

толықтырулармен сипатталды. 

Болгарияда әкімшілік реформа кезінде мемлекеттік басқару реформаларының 

мониторингі кеңінен қолданылады. Өнімділікті бақылау үдерісі үкімет басымдықтарының бірі 

болып табылады. 

Мониторинг барысында стратегиялық бағыт анықталды - үкімет стратегиялық 

мақсаттарын жоспарлау және іске асыру. Негізгі көрсеткіштер - прогресті өлшеу үшін 

қолданылатын көрсеткіштер. 

Болгария Үкіметі келесі көрсеткіштерді пайдаланады: 

- нақты стратегиялық мақсаттары мен нәтижелерімен мемлекеттік органдардың үлесі; 

- Стратегиялық жоспарлары бар аумақтық органдардың үлесі; 

- Үкіметтің басымдықтарын білетін мемлекеттік қызметшілердің үлесі. 

- Қол жеткізілген стратегиялық мақсаттардың үлесі; 

- өткен жылдағы ережелер өзгертілген мемлекеттік органдардың саны; 

- Басқа басқару деңгейіне ауыстырылған функциялардың саны. Болгарияда дайындалған 
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үкіметтің жағдайы туралы жыл сайынғы есептер мемлекеттік басқару стратегиясында 

айқындалған кешенді реформалар бағдарламаларының кешенді мониторингінің жақсы мысалы 

болып табылады. 

Канададағы мемлекеттік қызметті 90-шы жылдардың ортасында бастады. Реформадағы 

алғашқы қадамдар елдегі жалпы басқару процесін реттейтін заңнамалық өзгерістер, сондай-ақ 

адам ресурстарын басқару саясатындағы өзгерістер болды. 

2001 жылы үкімет мемлекеттік қызметтің мәдениетін өзгертуді, құрғақ ережелерді емес, 

құндылықтар негізінде жұмыс істеуді тапсырды. 

Осы мақсатта келесі іс-шаралар өткізілді: 

- әртүрлі органдардың құзыреттілігінің шегі түсіндірілді, 

- адами ресурстарды басқару процестерін басқару бойынша стандарттар мен ережелер 

жеңілдетілді, 

- Құрылғының сапасын басқару жүйесін жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізілді. 

Реформалау барысында мемлекеттік қызметшілердің жұмыс сапасын тиімді бағалау 

жүргізілді. Жұмыстың жақсы нәтижесі үшін оң санкциялар қолданылады, ал нашар нәтиже 

үшін теріс нәтиже береді. 

Канадада реформа келесі кезеңдерден тұрды: 

- Бюджет тапшылығын ЖІӨ-нің 3% деңгейіне дейін азайту үшін бастапқы объектінің 

болуы. 

- Реформаны үйлестіруге жауапты министр тағайындалды. 

- Реформалардың келесі маңызды кезеңі реформа бағдарламаларын бағалау 

критерийлерін құру болды. 

- Келесі кезеңде министрліктер стратегиялық жоспарлар дайындап, оларды Министрлер 

комитетіне тапсырды. 

- Соңғы баяндама Премьер – Министрге ұсынылды және бюджет Қаржы министрлігі 

дайындаған кезде нәтижелер ескерілді. 

Ұсыныстарды орындау шынайы жоспарланған үш жылдық кезеңдео рыналды [9]. 

Мемлекеттік басқару саласындағы институционалдық реформалардың шетелдік 

тәжірибесі ретінде Вьетнам мемлекетінің тәжірибесін көруге болады.  

Ең алдымен, реформалау, әрбір мемлекеттік басқару ведомствосының міндеттерін бір-

біріне сәйкес келтірмеу жөніндегі міндеттерін нақты айқындаудың маңызды міндеттерін 

орындады. Мемлекеттiк әкiмшiлiк органдардың функцияларын нақты айқындаудың маңызды 

нәтижелерiнiң бiрi мемлекеттiк әкiмшiлiк ведомстволар мен коммерциялық емес, мемлекеттiк 

қызмет көрсету агенттiгi арасындағы айқын айырмашылық болып табылады. 

Кадрлар мен мемлекеттік қызметшілердің сапасын арттыру. Мемлекеттік қызмет 

персоналын сапасын жақсарту үшін үш негізгі, ауқымды шаралар әзірленді: мемлекеттік 

қызметті басқаруды жаңғырту, жалақы жүйесін реформалау, жаңа оқыту және ынталандыру 

саясаты. 

Мемлекеттік қызметтерді басқару орталықтандырылмаған, орталық және жергілікті 

әкімшіліктердің (оның ішінде Премьер-министр, министрліктер, олардың филиалдары және 

жергілікті билік органдары) жауапкершілігі айқын анықталды. Ең жоғары жалақы және 

әлеуметтік сақтандыру полисі мемлекеттік қызметшілердің өмірін тұрақтандырды. Жалақы 

жобасын реформалау жобасы мемлекеттік қызметшілерге жалақы төлеу режимін толығымен 

және түбегейлі өзгертуді реформалау үшін бастапқыда жалақы реформасын «жол картасын» 

түзетті. Мемлекеттік қызметшілерді оқыту жүйесі оқу жоспары ретінде де, оқыту режимін де 

жаңартты. Сондай-ақ, мемлекеттік қызметшілер үшін оқу мекемелері арасында бөлінген 

тапсырма да жарияланды. 2001- 2010 жылдарға арналған оқытудың нәтижелері соңғы он жылда 

4 884 506 мемлекеттік қызметші даярланғанын көрсетеді; оның ішінде: 

 883 718 саяси теорияда оқытылды; 

 1 230 536 мемлекеттік басқаруда; 

 2 122 702 мамандандырылған аудандарда. 
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2006-2008 жылдар аралығында шетелде 42 800 мемлекеттік қызметкер, 27 180 жетекші 

маман, сарапшы және бастапқы кадрлар жіберілді. Шетелге жіберілген кадрлар, мемлекеттік 

қызметшілер саны 2001-2003 жылдардағыға қарағанда 4,2 есе өсті. 

Алайда, мемлекеттік қызметшілердің контингентінің сапасы әлі де реформалар 

талаптарына жауап бермейді. Мемлекеттік қызметшілердің басқару және әкімшілік дағдылары 

әлі де төмен. Оқыту жүйесінің өзі кәсіби емес, ішінара жоспарлауға байланысты, әсіресе 

тиімсіз. Жоспарлаудың жетіспеушілігінен ғана оқу бағдарламалары жиі кездесіп қана қоймай, 

мемлекеттік қызметтегі бағдарламаның практикалық аспектілеріне және қосымшаларына назар 

аудармай, көбінесе теориялық болып табылады.  

Мемлекеттік қызметтегі сыбайлас жемқорлық әлі де жоғары, орташа азаматтық 

қызметшінің жеке жауапкершілігінің деңгейі әлі де төмен, бұл мемлекеттік қызметтердің көбіне 

халықтың қажеттіліктері мен өтініштерін елемеуге немесе тиімсіз болып қалуға әкеп 

соқтырады. 

Мемлекеттік басқару реформасы бөлімінің директоры газетінің тілшісіне: «мемлекеттік 

басқаруда құрылымдарында көшбасшылардың кейбір бағалауларына сәйкес, тек 30% 

мемлекеттік қызметшілер құзырлы жәнеқанағаттанарлық, қалған 30%-ы шектеулі нәтижелерге 

қол жеткізді, ал қалғандары нәтиже бермеді»[10].Ұлттық Электрондық Ассамблеясының 

мүшесі белгілі электронды газетте: «Жаңа жалақы саясатының табысы үшін мемлекеттік 

қызметшілердің шамамен 30-40% қысқарту керек» деді. 

Реформаның жобаланғандай сәтті болмауының бірнеше себептер бар: 

 мемлекеттік басқару реформасы ең басты басымдық болып саналса да, оның 

орындалуы тиімсіз орындалды. Орталық деңгейде Басқару комитетінің құрылуы оны 

насихаттаудың орнына реформаға кедергі келтірді. Реформаны  іске асыруға жауапты 

агенттіктерге берілетін ақпарат көбінесе елемей қалды немесе кем дегенде оның лайықты 

назарын алмады; 

 мемлекеттік басқару реформасы өзінің сипаты бойынша сот реформасын, заң 

реформасын және тұтастай алғанда саяси жүйені байланыстырғанымен, оны жалпы алғанда осы 

жүйені дамытуға интеграциялауға немесе оны кез-келген реформалар бір мезгілде жүргізілуде; 

 мемлекеттік басқару реформасы өзіндік масштабта жоспарланған, практикалық 

мәліметтерге аз көңіл бөлінген. Бағдарламада айтылған стандарттар мен міндеттер объективтi 

түрде бағалау қиын, кейбiр ведомстволардың жауапкершiлiгi кеңiнен анықталады, мұндай 

анықтамалардың практикалық қолданылуы айқын емес. Реформаның жекелеген аспектілері тек 

қана кең, жалпыланған мақсаттар ретінде ғана анықталған, ешқандай практикалық шешімдер 

ұсынылмай, реформаның осы бөліктеріне жауап беретін агенттіктердің қандай да бір 

ұсыныстарын ұсынбаған; 

 қаржылық және адам бағдарламасына арналған ресурстар жеткіліксіз 

болып шықты. Қолданыстағы жүйе ашық да, мөлдір де емес, ал кең таралған сыбайлас 

жемқорлық пен құлықсыздық халық арасында наразылық тудырды; 

 мемлекеттік лауазымды тұлғалар мен мемлекеттік қызметкерлердің, соның ішінде 

институционалдық реформа  шараларын іске асыруға жауапты тұлғалардың әкімшілік 

шеберлігі үнемі төмен болып қалады және мемлекеттік қызметшілердің көпшілігі жаңартылған 

әкімшіліктің талаптарын қанағаттандырмайды. 

Мемлекеттік басқару институционалдық реформасын  одан әрі іске асыру – табысты 

болу үшін барлық үкіметтік ұйымдар мен агенттіктердің қатысуы қажет. Сондықтан саяси 

жүйені біртіндеп жаңартып, экономикалық, соттық және заңнамалық реформалармен 

синхрондалуы керек. Вьетнам Үкіметі институционалдық реформа бағдарламасын жүзеге 

асыру уақытын ұзартып, 2011-2020 жылдарға жаңа міндеттер қойды. 

Мемлекеттік басқару реформасы 2011-2020 ж.ж. міндеттері[11]: 

1. Институционалдық реформа; 

2. Әкімшілік рәсімдерді реформалау; 

3. Әкімшілік техниканы реформалау; 

4. Мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік қызметшілердің сапасын арттыру; 
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5. Мемлекеттік қаржы реформасы; 

6. Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту. 

Мемлекеттік басқару институционалдық реформасын енгізу бойынша шешімдер 

келесідей[12]: 

 мемлекеттік басқару реформасын басшылығын жоғары топтарға дейін нығайту; 

 Кадрларды, мемлекеттік қызметкерлерді, мемлекеттік қызметшілерді тиімді оқыту; 

мемлекеттік қызметті ашық жүйеге келтіру; 

 мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінде  мемлекеттік қызметшілердің 

құзыреттілігін арттыру; 

 институционалдық реформаны жүзеге асыру бағасын бағалауды жүзеге асыру; 

 ІТ-коммуникацияны мемлекеттік басқару реформасымен сәйкестендіру; 

 мемлекеттік басқару реформа бағдарламасына мемлекеттік бюджетті қамтамасыз ету; 

 Кадрларды, мемлекеттік қызметкерлерді, мемлекеттік қызметшілерді ынталандыру 

үшін жалақы саясатын реформалау, осылайша оларды тиімдірек ету. 
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The article discusses the sources and principles of international environmental law. 

Key words:   ecology, sources, principles, environmental protection 

 

Международное право окружающей среды представляет собой совокупность норм и 

принципов, регулирующих отношения субъектов международного права в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. В современных 

условиях эта отрасль международного права призвана регулировать отношения государств в 

области охраны окружающей среды таким образом, чтобы в конечном итоге достичь 

экологического равновесия в мире. 

Субъектами международного права окружающей среды являются прежде всего 

государства, а также международные организации. Перед субъектами международного права 

окружающей среды стоят две главные задачи: охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, которое будет соответствовать интересам человечества. 

Проблема эффективной защиты окружающей среды особенно актуальна для всему 

человечеству.. В первую очередь, из-за загрязненности окружающей среды каждый десятый 

ребенок на нашей планете рождается с отклонениями от нормального развития. За последние 

годы почти в два раза увеличился рост аллергических, онкологических заболеваний [1].   

Принципы международно-правового регулирования в целом подразделяются на три 

группы: общие (общепризнанные) принципы международного права; принципы 

международного права, имеющие природоохранное значение; специальные (отраслевые) 

принципы международного права окружающей среды. 

1. Принцип рационального использования природных ресурсов, обязывающий 

государства так осуществлять управление и использование природными ресурсами, чтобы не 

причинять ущерба целостности экологических систем, а также проводить серию мероприятий 

по воспроизводству и возобновлению природных ресурсов (Конвенция о сохранении морских 

живых ресурсов Антарктики (Канберра, 20 мая 1980 г.), Конвенция ООН по морскому праву 

(Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.). 

2. Принцип предотвращения загрязнения окружающей среды означает, что государства 

не должны загрязнять окружающую среду путем внесения в нее различных вредных веществ, 

которые по своей опасности или в силу большого количества превышают способности 

окружающей среды к их обезвреживанию и самовосстановлению. Государства обязаны своими 

действиями прямо или косвенно не переносить ущерб или опасность из одного района в другой 

или превращать один вид загрязнения в другой. 

3. Принцип суверенитета государств над своими природными ресурсами означает 

суверенное право государств разрабатывать собственные природные ресурсы согласно своей 

политике в области природопользования, охраны окружающей среды и развития. Этот принцип 

не носит абсолютного характера. 

4. Принцип не причинения вреда окружающей среде за пределами национальной 

юрисдикции обозначает определенные границы по осуществлению государством суверенитета 

над природными ресурсами. Из него следует требование к государствам обеспечивать, чтобы 

деятельность, которая ведется под их юрисдикцией или контролем, не причиняла ущерба 

окружающей среде других государств или районов. При этом даже наличие вооруженного 

конфликта не освобождает стороны от выполнения данного требования. Если бы этот институт 

получил развитие и имелась чувствительная шкала оценки причинения ущерба окружающей 

среде, то это обеспечило бы проведение соответствующей экологической политики каждого 

государства. 

5. Принцип охраны окружающей среды в период военных конфликтов прямо вытекает из 

вышеприведенного. Он наиболее полно сформулирован в Конвенции о запрещении военного 

или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 

(Женева, 10 декабря 1976 г.). 
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6. Принцип оценки воздействия на окружающую среду. В последние годы увеличивается 

количество общепризнанных принципов международного экологического права 

предупредительного характера, т.е. не связанных с возмещением уже причиненного вреда, а 

нацеленных на некие превентивные меры. Этот принцип был заложен в Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, ст. 206 Конвенции ООН но 

морскому праву, а также в многочисленных региональных договорах – Конвенции по защите 

окружающей среды региона Красного моря и Аденского залива 1982 г., Конвенции по сохранению 

и развитию морской среды региона Карибского бассейна 1983 г. и т.д. 

7. Принцип ответственности за ущерб системам окружающей среды других государств или 

международным пространствам. В системе мер ответственности но международному праву не 

применяются уголовная или административная ответственность. Основной вид ответственности за 

международное экологическое правонарушение – возмещение имущественного ущерба [2]. 

Помимо этих основных принципов в международном праве окружающей среды 

разрабатываются и другие специальные принципы, к которым относятся: 

1. Принцип обязательного обмена государствами информацией в случае предполагаемого 

проведения какого-либо эксперимента или деятельности, потенциально опасной для окружающей 

среды; 

2. Принцип взаимных консультаций по поводу осуществляемой государствами 

экологически опасной деятельности; 

3. Принцип оценки трансграничных экологических последствий планируемой деятельности; 

4. Пинцип экологически безопасного развития (обязанность государств сохранять те 

экосистемы, которые необходимы для нормального функционирования биосферы) и ряд других. 

Специальные принципы сформулированы в Стокгольмской декларации 1972 г., Всемирной 

Хартии природы (принята резолюцией 37/7 на 48 пленарном заседании 37 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 28 октября 1982 г.), Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г., иных документах. К их 

числу относятся следующие. 

В Стокгольмской декларации, принятой на Конференции ООН по проблемам окружающей 

человека среды (1972 г.), эти принципы были объединены — государства имеют суверенное право 

разрабатывать свои собственные ресурсы согласно собственной политике в области окружающей 

среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции 

или контроля не причиняла ущерба окружающей среде других государств или районов за 

пределами действия национальной юрисдикции. 

В Декларации, принятой на Конференции ООН но окружающей среде (Рио-де-Жанейро, 

1992 г.), как и в Стокгольмской декларации 1972 г., оба принципа сформулированы следующим 

образом: "Государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы, но без 

ущерба окружающей среде за пределами их границ" [3]. 

Под источниками международного права понимаются соответствующие правовые формы, в 

которых выражаются нормы международного права – международные обычаи, общие принципы, 

международные договоры, решения международных судов, международные доктрины. 

Выделяют несколько оснований для классификаций источников международного 

экологического права. 

Все источники международного экологического права по юридической силе 

подразделяются на две группы. 

В первую очередь, это источники, содержащие нормы и правила, признанные 

государствами в качестве обязательных норм: международные договоры, резолюции ряда 

международных организаций, обязательные для их участников, международный обычай и общие 

принципы. 

Существует несколько классификаций международных договоров. Так, по числу участников 

разделяют многосторонние и двусторонние договоры; по территориальной сфере действия 

международные договоры разделяют на локальные, субрегиональные, региональные и глобальные. 

Локальные договоры направлены на решение локальных проблем охраны окружающей среды 

пограничных районов; субрегиональные – на охрану отдельных экологических систем; 



 

237 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

региональные – на охрану морей, рек и прилегающих регионов; глобальные – на охрану озонового 

слоя Земли, Мирового океана и т.д. 

Кроме того, это источники, которые содержат рекомендации но охране окружающей среды 

(так называемы нормы международного "мягкого" права). Такие рекомендации выполняются 

государствами добровольно в силу их высокой "нравственной ценности" и авторитета. В их числе 

следует отметить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и рекомендации международных 

конференций. 

В числе таких резолюций, следует назвать: 

– резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1962 г. "Экономическое развитие 

и охрана природы", в которой была предпринята попытка ориентировать международное 

сообщество на поиск сочетания экологических и экономических интересов общества, причем под 

охраной окружающей среды понимался комплекс мероприятий, а не охрана конкретных 

природных ресурсов; 

– резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Об исторической ответственности государств 

за сохранение природы Земли для настоящего и будущего поколений", принятую в сентябре 1980 г. 

В ней ООН призвала все народы и государства принять меры по сокращению гонки вооружений и 

разработать систему мероприятий по охране окружающей среды; 

– Всемирную хартию природы. Основное внимание хартии уделяется вопросам 

экологического образования [4]. 

Источниками международного права окружающей среды являются договорные и обычные 

нормы международного права. К основным источникам международного права окружающей среды 

относятся многосторонние международные договоры, и в частности Международная конвенция о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (Брюссель, 29 ноября 1969 г., с изм. 

и доп. от 19 ноября 1976 г.), Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(Лондон, 2 ноября 1973 г.), Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 

(Канберра, 20 мая 1980 г.), Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.) и 

ряд других. 

Общие международно-правовые договоры могут затрагивать и вопросы окружающей 

природной среды (например, в договорах о режиме государственной границы, как правило, имеются 

статьи, посвященные режиму приграничных водоемов, охране растительности, животного мира). 

Специальные природоохранительные международные договоры содержат статьи только об 

охране окружающей среды, например Конвенция о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средства воздействия на природную среду (1977 г.), Конвенция о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г.), Конвенция об охране 

мигрирующих видов диких животных (1979 г.). 

Большое значение в области охраны окружающей среды имеют так называемые рамочные 

соглашения. Они, как правило, имеют глобальный характер и фиксируют общие обязательства, в 

рамках которых могут действовать договаривающиеся государства. Вместе с тем они не 

ограничивают договаривающиеся стороны перечислением запрещенных действий. К рамочным 

глобальным конвенциям относятся Рамочная конвенция ООН об изменении климата (Нью-Йорк, 9 

мая 1992 г.), Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду (Женева, 10 декабря 1976 г.), Конвенция об изменении 

климата и Конвенция о биологическом разнообразии, подписанные в Рио-де-Жанейро в 1992 г., и 

некоторые другие. 

Важную роль в деле охраны окружающей среды играют соглашения, заключенные на 

региональном уровне. Так, в Европе наиболее значительным международным соглашением в этой 

области стала Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г.). 

Она содержит общие обязательства государств относительно сокращения загрязнения воздуха, и 

прежде всего трансграничного. В Конвенции предусматривается обязанность обмениваться 

информацией, в необходимых случаях проводить консультации и мониторинг воздуха. В 1991 г. на 

Европейском континенте была принята Конвенция об оценке воздействия трансграничного 

загрязнения на окружающую среду, в 1992 г. — Конвенция о трансграничном воздействии 
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промышленных аварий и Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер. 

В числе региональных можно назвать договоры об использовании и охране Дуная, Черного 

моря, договоры европейских стран (ЕЭС), Африканскую конвенцию по охране природы и 

природных ресурсов (1968 г.), Конвенцию по охране Средиземного моря от загрязнения (1976 г.), 

Конвенцию об охране морских живых ресурсов Антарктики (1980 г.), Соглашение об охране 

полярного медведя (1974 г.), Конвенцию о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического 

океана (1959 г.), Конвенцию о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и 

Датских проливах (1973 г.), Соглашение о сотрудничестве по борьбе с загрязнением Северного 

моря нефтью (1969 г.). Более чем в 50 международных природоохранных договорах, конвенциях, 

соглашениях участвует Российская Федерация. 

В Африке была заключена всеобъемлющая Конвенция (1968 г.) по охране природы и 

природных ресурсов. В Латиноамериканском регионе проблемами окружающей среды и другими 

занимается ЛАЭС (Латиноамериканская экономическая система), учрежденная Панамским 

договором в 1975 г. В Южной Америке известен субрегиональный договор — Амазонский пакт о 

сотрудничестве в бассейне р. Амазонки (1978 г.), направленный прежде всего на рациональное 

использование ресурсов бассейна. 

Ряд соглашений посвящен региону Юго-Восточной Азии и Тихого океана, создана 

специальная региональная организация — Экономическая и социальная комиссия ООН для стран 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).Став объектом международного внимания, проблема охраны 

окружающей среды вызвала далеко неоднозначную реакцию, что, в конечном итоге, еще раз 

подтвердило многоаспектность данной проблемы. С одной стороны, начались поиски ее решения 

через самые различные, порой кажущиеся фантастическими, научно-технические проекты. Так, 

еще в 1990 году рабочая группа по управлению водными ресурсами при Комитете ООН по 

планированию и развитию сделала вывод о необходимости выработки глобальной стратегии 

использования водных ресурсов. «Кардинальным и долгосрочным решением этой проблемы могла 

бы стать утилизация покровных льдов Антарктиды и Гренландии, которые содержат до 80 % 

мировых запасов пресной воды. Стала реальностью транспортировка льда айсбергов». С другой 

стороны, потребовались усилия, которые бы позволили взаимодействию общества и природы быть 

рациональным на данном этапе мирового развития. Таким образом, значительные возможности 

международно-правового регулирования сотрудничества государств в области охраны 

окружающей среды становились все более очевидными [5]. 

В заключении можно отметить, что правовая система Республики Казахстан тесно связана с 

международным правом – общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры являются составной частью ее правовой системы. Согласно указанным 

международным нормам признаются и гарантируются права человека, устанавливается 

возможность их защиты в межгосударственных органах. 
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Бұл мақалада мемлекет пен тұлғаның арасындағы байланысты құқықтық реттеу 

мақсатында Қазақстан Республикасының Конституциясында анықталған адам жəне 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепілі мемлекет болуы арқылы белгіленгені жəне 

құқықтық мемлекеттің қызметін қамтамасыз етудегі негізгі принцип ретінде мемлекет пен 

тұлғаның өзара жауаптылығы мəселесі қарастырылған. 

Кілт сөздер: мемлекет, тұлға, құқық, бостандық, міндет, адам, азамат, құқықтық 

мемлекет, заң үстемдігі, қоғам, демократия, билік, жауаптылық, Конституция. 

 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

взаимоотношений личности и формируемого правового государства в Казахстане. В статье 

выделяются и описываются политико-правовые связи личности с государством, относящиеся к 

современному демократическому процессу. Значительное внимание акцентируется на 

качественном состоянии гражданского общества, механизме правового обеспечения и 

защиты личности от произвола властей различного уровня. В заключение раскрывается 

принцип взаимной ответственности как средство координации отношений государства 

и личности и показатель их взаимодействия.  

Ключевые слова: государство, личность, право, свобода, обязанность, человек, 

гражданин, правовое государство, верховенство закона, общество, власть, отвественность, 

Конституция. 

 

The article is devoted to the actual today the problem of the relationship of the individual and the 

emerging state of law in Kazakhstan. The article highlights and describes the political and legal ties of the 

individual with the state, relating to the modern democratic process. Considerable attention is focused on 

the qualitative state of civil society, the mechanism of legal support and personal protection from the 

arbitrariness of the authorities at various levels. In conclusion, the principle of mutual responsibility is 

revealed as a means of coordinating relations between the state and the individual and an indicator of their 

interaction. 

 Key words: state, person, law, freedom, duty, person, citizen, rule of law, rule of law, society, 

power, responsibility, Constitution. 

 

История свидетельствует: государство может выполнять в обществе как конструктивную, 

так и деструктивную роль. В первом случае государство благотворно воздействует на 

общественный организм, обеспечивает порядок, функционирование и развитие общества. Во 

втором случае - встает над обществом, разрушает общественный организм. 

В свою очередь, общество служит социально-экономической основой государства. 

Неразвитым (недемократическим) обществам соответствуют и неразвитые государства, в которых 

власть бесконтрольна, а сила сосредоточивается лишь в карательных и принудительных органах. 

По мнению А.С. Ибраевой «можно выделить две модели взаимоотношений между 

государством и личностью. В одном случае государство видит в повышении благосостояния 

общества свою цель. Когда общество и его благо становятся целью, государство изыскивает 

приемлемые средства для достижения этой цели, выступает как партнер, слуга общества и 

применяет главным образом методы убеждения» [1, 65]. 
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В другом случае государство имеет какую-то «свою цель», например «построить 

коммунизм», обеспечить превосходство арийской расы, осуществить завоевания или какую-то 

«великую миссию», решить «великую задачу» и т.п. И тогда само общество превращается 

в средство достижения подобных целей, государство выступает по отношению к обществу 

как хозяин, надсмотрщик, начальник и применяет, как правило, методы принуждения. 

Логика истории ведет к постепенному изменению характера и функций государства, а 

также моделей взаимоотношений между ним и обществом. 

Политическая жизнь, политическая система общества - это поле взаимодействия 

государства и личности. В идеале государство должно служить человеку. Однако в 

действительности связи между личностью и государством сложны и противоречивы. 

Государство может выступать как сила, враждебная простому человеку. Так было при 

рабовладельческом, феодальном государствах, которые отражали интересы лишь меньшей 

части общества. Часто государство превращает человека в придаток государственной машины. 

Так происходит при авторитарных и тоталитарных режимах [2, 50]. 

Государство может возложить на себя обязанности по защите прав и свобод своих 

граждан, стать партнером гражданина. Такую позицию декларируют некоторые современные 

государства. Правда, какие обязательства взять на себя, в каком объеме защищать права 

человека, - это государства зачастую интерпретируют по своему усмотрению. И здесь обществу 

важно проявить себя, а иногда следует попросту «надавить» на государство - конечно же, 

конституционными средствами: через партии, общественные организации, митинги, 

демонстрации и т.п. 

Строго говоря, государство и человек объективно противостоят друг другу. Человек 

стремится к максимально возможной свободе. Однако безграничная свобода угрожает самому 

человеку и обществу в целом. Беда в том, что люди зачастую злоупотребляют предоставленной 

им свободой, не умеют пользоваться ею, нарушают права и интересы других людей и 

государства. Свобода перерастает во вседозволенность, ведет к столкновению интересов, к 

беспорядкам. Такое положение неприемлемо для государства. 

В свою очередь, государство стремится к порядку. Для выполнения своих функций 

государство стремится в максимально возможной степени «упорядочить» отношения, вплоть до 

сильного ограничения степени личной свободы своих граждан. Идеальный порядок, с точки 

зрения государства, - когда все ходят строем. Однако такой порядок неприемлем для общества, 

человека, личности [3, 144]. 

Фактически пред нами две модели взаимосвязей между государством и 

человеком/личностью: 

1) когда государство подавляет личность, подчиняет ее, стирает различия между личным 

и общественным, индивидуальным и публичным; человек рассматривается частью 

государственного механизма, а государство стремится все задачи решать только 

политическими, а не иными средствами (авторитарные, тоталитарные системы); происходит 

разрыв отношений между отдельным человеком и государством, человек уходит на позицию не 

сотрудничества; 

2) когда между государством и личностью устанавливаются отношения партнерства и 

сотрудничества; государство использует самые различные каналы для взаимодействия с 

личностью, гражданами, защищает права личности; в праве воплощается воля народа (а не 

самого государства); меняется соотношение между государством и законом: формула «закон 

есть инструмент государственной власти» меняется на формулу «государство есть инструмент 

закона»; каждый индивид также уважает закон и стремится действовать в рамках закона. 

Вторая модель - пока, скорее, идеал, к которому государствам следует стремиться; на практике 

она не реализована нигде [4, 68]. 

Многовековая проблема - как найти баланс между интересами государства и личности, 

между порядком и свободой, между властью и обществом. В ходе тысячелетней эволюции 

человеческая цивилизация искала этот баланс и, похоже, он найден в 

концепции правового государства, которая реализуется современными развитыми 
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государствами. Такой баланс закрепляется конституциями - своего рода общественный 

договором между государством и обществом. 

Главным инструментом «в руках» государства для регулирования общественных 

отношений служит право. С помощью права государство выполняет свои задачи и функции. В 

праве воплощена воля государства; в правовых государствах такая воля опосредует, выражает 

волю народа. Многие современные государства вступили или вступают в 

этап правовых государств [5, 30]. 

Власть в правовом государстве отличается тем, что она ограничена правом, поставлена в 

рамки права, не может позволить себе перешагнуть через право. Правовое государство имеет не 

только права в отношении общества, но и несет обязанности перед обществом. 

Под такими принципами принято понимать закрепленные в Конституции Республики 

Казахстан основные начала, в соответствии с которыми определяется положение человека в 

системе общественных отношений, осуществляется регулирование его правового статуса. К 

числу данных принципов относятся: 

- признание и гарантированность прав и свобод человека и гражданина; 

- принцип неотъемлемости прав и свобод человека; 

- юридическое равенство; 

- принцип непосредственно действующих прав и свобод человека и гражданина; 

- принцип предоставления всех прав и свобод в полном объеме только гражданам 

Республики Казахстан; 

- равенство прав и равенство обязанностей [6]. 

К числу субъектов правоотношений относятся в первую очередь люди, но можно 

встретить такие понятия, как «гражданин», «личность». Для разъяснения сути и разграничения 

этих понятий постараемся определить каждое из них и их взаимосвязь друг с другом. 

Понятие «личность» зачастую употребляется в отношении человека, который обладает 

определенным уровнем психического развития, достиг определенного возраста и способен в 

силу интеллектуальных и духовных качеств быть участником общественных правоотношений. 

Под личностью в сфере государства и права понимается человек, занимающий в 

обществе определенное самостоятельное положение и обладающий набором возможностей для 

участия в общественной жизни. Следовательно, не каждый человек является личностью и это 

понятие гораздо уже понятия «человек». 

Гражданин – это лицо, которое состоит в особом юридически значимом состоянии 

длящейся правовой связи с государством. 

Можно разграничить конституционные права и права человека и гражданина. Эти две 

категории прав обычно упоминаются вместе, однако их содержание неодинаково. Права 

человека проистекают из естественного права, а права гражданина – из позитивного, хотя и те и 

другие носят неотъемлемый характер. Права человека являются исходными, они присущи всем 

людям от рождения независимо оттого, являются они гражданами государства, в котором 

живут, или нет, а права гражданина включают в себя те права, которые закрепляются за лицом 

только в силу его принадлежности к государству (гражданство) [7,92].  

Таким образом, каждый гражданин того или иного государства обладает всем 

комплексом прав, относящихся к общепризнанным правам человека, плюс всеми правами 

гражданина, признаваемыми в данном государстве. Поэтому правомерен термин «гражданские 

права и свободы», синтезирующий обе группы прав и свобод. 

Права гражданина – своеобразное ограничение равенства между людьми, поскольку этих 

прав лишены лица, живущие в стране, но не имеющие гражданства. К таким правам, которые 

принадлежат в Казахстане только гражданам, относятся в первую очередь политические права, 

например, собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование, участвовать в управлении делами государства, в том числе выборах 

органов государственной власти, референдумах, права на равный допуск к государственной 

службе и участие в отправлении правосудия. Следовательно, лица, не имеющие гражданства, 

этих прав в Республике Казахстан не имеют. Некоторые экономические и социальные права, 
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исходя из общенародных интересов, также предоставляются в Казахстане исключительно 

гражданам. Например, право иметь имущество в собственности относится к категории прав 

человека, а право частной собственности на землю принадлежит только гражданам и их 

объединениям. Каждый имеет право на жилище (в том смысле, что не может быть произвольно 

его лишен), как указано в Конституции Республики Казахстан, но только гражданам, 

нуждающимся в жилище (в том числе малоимущим и иным указанным в законе), оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных и других жилищных 

фондов в соответствии с установленными законом нормами [6]. 

В силу особенностей некоторых гарантий государство в состоянии обеспечить защиту и 

покровительство за пределами страны только своим. 

Некоторая ограниченность в правах по сравнению с гражданами Казахстана не означает, 

что иностранные граждане и лица без гражданства не несут никаких конституционных 

обязанностей, находясь на территории нашей страны. Например, иностранные граждане и лица 

без гражданства должны наравне с гражданами России соблюдать Конституцию Республики 

Казахстан и законы, платить налоги и осуществлять другие обязанности (кроме воинской) [6]. 

Для того чтобы понять, где в Конституции Республики Казахстан речь идет о правах и 

обязанностях гражданина, а где – о конституционном статусе человека, стоит принять во 

внимание, что там, где речь идет о правах человека, используются формулировки «каждый 

имеет право», «каждому гарантируется». Такой оборот подчеркивает признание прав и свобод 

за любым человеком, находящимся на территории данного государства, независимо от того, 

является ли он его гражданином, иностранцем или лицом без гражданства. 

Основные нрава и свободы не только признаются государством, но и защищаются им. 

Значимость конституционно закрепленных прав выражается в том, что именно их реализация 

обеспечивает объявление государства демократическим и правовым. В каком бы государстве 

ни находился человек – он находится под защитой мирового сообщества, собственного 

государства, гражданином которого является, а также государства, в котором он находится. 

В соответствии Конституции Республики Казахстан основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Часть 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан провозглашает Республику Казахстан 

демократическим правовым государством с республиканской формой правления. Смысл 

правового государства раскрывается через ст. 2 Конституции РК: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства» [6]. 

Конституционные права и свободы составляют ядро правового статуса личности и лежат 

в основе всех других прав, закрепляемых иными отраслями права. Все права и свободы граждан 

в той или иной сфере жизни производны от основных прав и свобод, закрепленных 

непосредственно в конституциях. Отличие конституционных прав и свобод от отраслевых 

заключается в неотделимости данных прав от личности. Человек не может отказаться или 

передать другому лицу такие права. Они принадлежат ему даже в том случае, если он не 

признает их или не желает ими пользоваться. 

Эта особенность конституционных прав именуется неотъемлемостью. Данные свойства 

приписываются конституционным правам ввиду того, что доктрина многих европейских 

государств (теперь к ним присоединилась и российская) признает естественный характер 

указанных прав. Это значит, что они «рождаются» вместе с человеком. Человек рождается 

свободным, а эта свобода в демократическом государстве проявляется через основные права. 

Именно их и закрепляет государство в конституции. Причем факт закрепления таких прав не 

означает, что ими уже исчерпана свобода человека. Со временем государством могут быть 

признаны новые права, которые обеспечат иные грани человеческой свободы. Исходя из 

содержания упомянутых международных документов о правах человека и общих подходов, 

проявляющихся в научных доктринах европейских государств, принято подразделять права и 

свободы напять групп: 

1) личные (в сфере личной безопасности и частной жизни); 
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2) политические (в области государственной и общественно-политической жизни); 

3) экономические; 

4) социальные; 

5) культурные (в сфере культуры) [6]. 

Самостоятельную группу составляют права и свободы, специально направленные на защиту 

всех других принадлежащих личности прав и свобод. Данная группа именуется «защитные права 

личности» и рассматривается в качестве составной части гарантий прав и свобод. 

Эта классификация помогает подробно разобраться и уяснить особенности прав и свобод 

каждой категории. В Конституции РК такое разделение на группы прямо не установлено, так 

как данная (равно как и любая иная) классификация в достаточной мере условна. Ведь 

отдельные права по своему характеру могут быть отнесены к разным группам. Например, 

свобода слова в равной мере может быть отнесена как к личным, так и к политическим правам. 

Все права и свободы неразделимы и взаимосвязаны. 

Теперь подробнее рассмотрим отдельные права из упомянутых групп. 

Личные права человека – это совокупность естественных и неотчуждаемых 

основополагающих прав и свобод, принадлежащих человеку от рождения и не зависящих от его 

принадлежности к конкретному государству. 

Личные права и свободы включают: право на жизнь; право на свободу и личную 

неприкосновенность; право на достоинство личности; право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени; право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; неприкосновенность 

жилища; право на определение национальной принадлежности, свободный выбор языка 

общения, обучения и творчества; право на свободное передвижение, выбор места пребывания и 

жительства; свободу совести и вероисповедания. 

Право на жизнь – самое важное неотчуждаемое, абсолютное право человека, высшая 

ценность общества. Все остальные права и свободы производны от права на жизнь, 

являющегося необходимым условием других прав и свобод. 

В статье 15 Конституции РК говорится: «Каждый имеет право на жизнь» [6]. 

Конституционные положения о праве на жизнь соответствуют ст. 3 Всеобщей 

декларации прав человека и ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

которая устанавливает, что право на жизнь представляет собой «неотъемлемое право каждого 

человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни» [8]. 

В ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод подчеркивается 

связь права на жизнь и запрета произвольного ее лишения [9]. 

Во многих государствах Европы смертная казнь отменена (см., например, ст. 102 

Основного закона ФРГ) [10]. В Конституции РК присутствует положение о том, что «смертная 

казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за террористические 

преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 

совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о 

помиловании» (ч. 2 ст. 15) [6]. 

Право на защиту достоинства также одно из личных прав человека. Каждый человек 

представляет собой высшую ценность. Согласно ст. 16 Конституции РК охранять и уважать 

достоинство личности – прямая обязанность государства. Охраняется достоинство не только 

взрослого и дееспособного человека, но и ребенка, а также душевнобольного. В частности, 

оскорбление таких лиц, ими не осознанное, – тоже правонарушение. Запрещая унижать 

достоинство и честь всех лиц, подвергаемых освидетельствованию, привлекаемых к участию в 

следственном эксперименте, закон исходит из того, что они – личности. 

К личным правам также относят право на личную неприкосновенность. 

Право на свободу и личную неприкосновенное принадлежит каждому гражданину, 

иностранцу, лицу без гражданства, лицу с двойным гражданством. В ст. 16 Конституции РК 

установлено: "Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность" [6]. 
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Правом на свободу и личную неприкосновенность пользуются несовершеннолетние и 

душевнобольные, в том числе признанные недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Однако свобода и неприкосновенность этих лиц могут быть до известных пределов ограничены 

на законных основаниях родителями, усыновителями, опекунами и попечителями в интересах 

надлежащего воспитания несовершеннолетних или охраны жизни, здоровья, прав и законных 

интересов душевнобольных. Но злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение 

с детьми, оставление подопечных без надзора и помощи влекут соответственно лишение 

родительских прав или отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей. 

В соответствии с международными документами понятия личной неприкосновенности и 

свободы трактуются достаточно широко, охватывая сферу как биологической, так и социальной 

жизни. 

Взаимная ответственность государства и личности — еще один способ ограничения 

политической власти. И. Кант сформулировал данную идею так: каждый гражданин должен 

обладать той же возможностью в отношении властвующего к точному и безусловному 

исполнению закона, что и властвующий в его отношении к гражданину [11, 55]. 

В условиях правового государства личность и властвующий субъект (как представитель 

государства) должны выступать в качестве равноправных партнеров, заключивших соглашение 

о сотрудничестве и ответственности. 

Это своеобразный способ ограничения политической власти, который устанавливает 

нравственно-юридические начала в отношениях между государством как носителем 

политической власти и гражданином как участником ее осуществления. Закрепляя в 

законодательной форме свободу общества и личности, само государство не свободно от 

ограничений в собственных решениях и действиях. Посредством закона оно должно брать на 

себя обязательства, обеспечивающие справедливость и равенство в своих отношениях с 

гражданином, общественными организациями, другими государствами. 

Подчиняясь праву, государственные органы не могут нарушать его предписания и несут 

ответственность за нарушения или невыполнение этих обязанностей. Обязательность закона 

для государственной власти обеспечивается системой гарантий, которые исключают 

административный произвол. К ним относятся: а) ответственность правительства перед 

представительными органами; б) дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная 

ответственность должностных лиц государства любого уровня за нарушение прав и свобод 

конкретных лиц, злоупотребление служебным положением и проч.; в) импичмент и т.п. 

Формами контроля со стороны общественности за выполнением обязательств 

государственных структур могли бы стать референдумы, отчеты депутатов перед избирателями и т.д. 

На тех же правовых началах строится и ответственность личности перед государством. 

Государственное принуждение должно носить правовой характер, не нарушать меру свободы 

личности, соответствовать тяжести совершенного правонарушения. 

 Таким образом, отношения между государством и личностью должны осуществляться 

на основе взаимной ответственности. 

Названные способы и средства ограничения государственной власти могут 

рассматриваться в виде самостоятельных принципов, так или иначе развивающих и 

конкретизирующих второй основной принцип правового государства — последовательное 

связывание с помощью права государственной власти. 
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Соңғы уақытта географиялық, тарихи, мəдени факторлардың ерекшелігін жəне тиісті 

этностардың жағдайларын анықтай отырып, Ұлттық экономика проблемаларын зерттеу 

үлкен қызығушылық тудыруда. Мақалада "Этномəдениет ұғымына " анықтама беріліп, оның 

субъективтік жəне объективтік факторларының əлеуметтік-экономикалық дамуға əсері  

қаралды. 

Кілт сөздер: этнос, этномəдениет, этномəдени құндылық, өңірдің əлеуметтік-

экономикалық дамуы, экономикалық мінез-құлық. 

 

В последнее время все больший интерес представляют исследования проблем 

национальной экономики с выявлением специфики географических, исторических, культурных 

факторов и условий проживания соответствующего этноса. В статье дано определение 

понятия «этнокультура», выделено его субъективные и объективные факторы, рассмотрено 

влияние ряда этих факторов на социально-экономическое развитие региона.  

Ключевые слова: этнос, этнокультура, этнокультурная ценность, социально-

экономическое развития региона; экономическое поведение. 

 

Recently, research on problems of the national economy with the identification of the specifics of 

geographic, historical, cultural factors and living conditions of the corresponding ethnic group has 

become of increasing interest. The article defines the concept of “ethnoculture”, highlights its 

subjective and objective factors, and considers the influence of a number of these factors on the socio-

economic development of the region. 

Key words : ethnos, ethnoculture, ethnocultural value, socio-economic development of the 

region; economic behavior. 

 

Социально-экономическое развитие как показатель экономической мощи страны 

приобретает огромное значение в развитии экономики. Совершенствование механизмов 
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регионального развития - один из наиболее актуальных вопросов в области повышения общего 

качества управления народным хозяйством. 

Социально-экономическое развитие действительно подталкивает общества в строго 

предсказуемом направлении: технологические инновации, профессиональная специализация, 

развитие отношений договора и торга и т.д. Все это в свою очередь в долгосрочной перспективе 

обуславливает культурные сдвиги, которые однако идут далеко не произвольно. Несмотря на 

то, систематические перемены в постиндустриальных обществах имеют сходный характер, 

влияние культурных особенностей очень велико. 

Исследование влияния факторов социально-экономического развития регионов 

подтверждает необходимость поиска  многомерных подходов в этой деятельности, что в свою 

очередь стимулирует научный дискурс в направлении переосмысления сложившихся 

представлений о месте и роли этнокультурного взаимодействия в данном процессе.  

Регион представляет собой целостную, пространственно организованную форму 

жизнедеятельности социума, состоящего из взаимодействующих индивидов, социальных 

общностей и групп, социальных институтов и воздействием социально-экономических, 

политических, географических факторов и системой управления. Под управлением в сфере 

культуры в регионе понимается процесс, обеспечивающий оптимальное сочетание сил и 

средств, направляемых на решение приоритетных задач (например, сохранение и дальнейшее 

развитие культурно- исторического наследия этносов, активизация и актуализация культурной 

самодеятельности различных групп населения, поиск и поддержка талантов и дарований и т.п.), 

развитие экономических связей органов и учреждений культуры, направляемых на 

поддержание культурной среды [1]. 

Не принимаются во внимание этносоциальные аспекты развития экономики – устойчивая 

система экономического поведения общественных групп, взаимодействии их друг с другом и 

государством по поводу производства, распределение и потребление материальных благ и 

услуг, регулируемых исторически сложившимися социальными институтами, характерные для 

региона или этноса хозяйственные механизмы и текущая деятельность управления экономикой.  

Развивающаяся экономика, особенно в национальных республиках нуждается в более глубоком 

понимании культурной и этнической его специфики. 

Вместе с тем усиление этнического самосознания становится проблемой для успешного 

формирования и укрепления общенациональной государственно- гражданской идентичности. 

Особенности формирования национальной идентичности казахстанского населения 

обусловливаются в настоящий период такими обстоятельствами, как исторический опыт и 

особенности его субъективного осмысления, последствия пережитой за годы реформации 

«культурной травмы»[2]. 

Этнокультурные факторы оптимизации среды – это сложная динамическая система 

взаимосвязи и взаимодействия различных компонентов духовной жизни и материальной 

культуры социума, учитывающая этнопсихологические особенности народа, его духовно-

нравственные предпочтения, историко-культурные традиции и стереотипы массового 

поведения, а также реальные финансовые, кадровые, организационные и иные условия, 

имеющиеся в распоряжении органов управления в сфере культуры. 

В управляемой экономике выполнению инновационной функции культуры (а конкретно – 

введению того или иного новшества) может противостоять административное ограничение. 

Борьба с таким ограничением может быть затяжной и изнурительной для новаторов и, в конце 

концов, зависит от волевого решения. И совсем другое дело, если источник консерватизма 

уходит в традиции экономического поведения. В этом случае конкретного и разового решения  

недостаточно, быстрые сдвиги маловероятны. Требуется эволюционное развитие как общей, 

так и экономической культуры. 

С точки зрения философии культурная ценность – совокупность проявлений жизни, 

достижений и творчества народа или группы народов. Культура и культурные ценности, 

рассматриваемые с точки зрения содержания, распадаются на различные области, сферы: нравы 

и обычаи, язык и письменность, характер одежды, поселений, работы, постановка воспитания, 
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экономика, характерармии, общественно-политическое устройство, судопроизводство, наука, 

техника, искусство, религия, все формы проявления объективного духа данного народа [3]. 

Таким образом, исходя из проанализированных определений, мы полагаем, что культура 

состоит из ценностей, наследия, социальных норм и поведения (рис. 1). 

 

                                                                        Ценности 

 

 

                                                   Наследие                      Социальные нормы  

                                                                                                  поведения 

 

Рис. 1. Составляющие понятия «культура» и «культурные ценности» [4]. 

 

Очевидно, что понятие «культура» является более широким, чем понятие «культурные 

ценности». Культурные ценности, в свою очередь, определяются через материальные и 

духовные ценности и включают в себя окружающую среду и взаимодействия международных 

сообществ. Вероятно, мысль о включении окружающей среды в культурные ценности восходит 

к первоначальному значению слова «культура» (от лат. culture) – обработка и уход за землей. 

Культурные ценности также могут быть определены как целостная система материальных и 

духовных объектов прошлого, меняющихся во времени и пространстве. Культурные ценности 

можно рассматривать как информационный потенциал, запечатленный в явлениях, событиях, 

материальных объектах, необходимых человечеству для своего развития, а также сохраняемых 

для передачи будущим поколениям [5]. По определению Всемирного банка, этнокультурные 

ценности являются особой формой экономических ресурсов, эксплуатация которых 

предоставляет огромные возможности для устойчивого развития экономики в региональном и 

национальном масштабах.  

Воспроизводство этнокультурных ценностей включает в себя сохранение материального 

наследия, в том числе зданий, сооружений, музыкальных инструментов, мест и сообществ, а 

также защиту окружающей среды, которые изменяются под воздействием 

сельскохозяйственного и промышленного развития. К ценностям культуры традиционно 

относятся архивы, артефакты и др. Защита духовного наследия подразумевает под собой 

традиции общества, ритуалы, устное народное творчество, музыку и пение. К культурным 

индустриям относят издательское дело и мультимедиа, аудио- визуальную продукцию, 

фотографию, кинематографию, а также ремесла и дизайн [6].  

Культурные отрасли производят и распределяют культурные товары или услуги, 

которые характеризуются специфическими атрибутами, способами использования и т.д., целью 

которых является воплощение и передача культурных ценностей, независимо от их 

коммерческой важности. В данной статье под культурными индустриями понимается 

производство товаров и услуг, основной задачей которого является сохранение как 

материальных, так и духовных культурных ценностей.  

Понятие «креативные индустрии» является более широким и включает в себя 

культурные индустрии. На входе в данные индустрии появляется творчество, на выходе – 

коммерческая интеллектуальная собственность [7]. Помимо культурных индустрий, в 

креативные индустрии входят также творческие сферы с результатами деятельности артистов и 

работников культуры. Особенности культуры, религии, идеологии, психологии, этноса 

оказывают существенное влияние на усредненное экономическое поведение. Поэтому можно 

рассматривать вопрос влияния специфики этнического поведения на экономическую сферу. 

Мотивы экономического поведения зависят от моральных ценностей людей, их жизненного 

опыта, взглядов и убеждений, традиций, религии, привычек. Они определяются общественного 

психологическими установками, ценностями общества, той социальной группы, к какой 

принадлежит данный индивид, семьи, где он живет и воспитывался, коллектива, в котором он 

работает.  
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Многочисленными исследованиями доказано, что экономическое поведение, хотя и 

состоит из собственных норм и правил, все же состоит в прямой зависимости от культуры 

окружающей среды – национальных и этнических особенностей данного народа.На 

формирование этнического характера оказывает влияние длительная эволюция, исторические 

события и внешние условия. Известно, например, что традиционные восточные общества 

отличаются крайним консерватизмом, новации воспринимаются ими достаточно трудно.  
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В современном мире существуют различные модели государственной службы. Каждое 

общество вырабатывает свое собственное понимание функций государства в зависимости от 
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социальных характеристик, национальной философии, менталитета и идеологии, верований и 

традиций. В то же время, несмотря на многообразие общественного обустройства стран, 

прослеживаются некоторые сходные черты, определенная политическая и культурная 

взаимосвязь. В организационно-правовой структуре государственной службы и ее 

административно-правовой регламентации можно выделить следующие модели: 

1. Континентальная или романо-германская модель, представленная преимущественно 

европейскими государствами, странами Латинской Америки, Ближнего Востока, а также 

франкоговорящими странами Африки, Японией и Индонезией. 

2. Англосаксонская модель (система общего права), к которой относятся англоязычные 

страны и косвенно все государства Британского Содружества.  

3. Государственная служба стран исламской ориентации. 

4. Трудовая (советская) модель (КНР, Куба, косвенно бывшие страны социалистической 

ориентации) [Литвинцева Е.А. Анализ зарубежного опыта правового регулирования 

государственной гражданской службы. М.: Изд-во РАГС, 2008 - С.38 ]. 

Романо-германская правовая система и соответственно законодательство о государственной 

службе характеризуются в настоящее время тесной взаимосвязью различных законодательств как с 

точки зрения общего концептуального развития, так и в плане юридической техники. Наблюдается 

сходство основных юридических и социологических понятий, норма права рассматривается как 

преобладающее правило поведения. характеризуется тенденцией к кодификации норм, 

стремлением к простоте и точности. В функциональном плане «публичная служба» понимается как 

деятельность в целях выполнения общегосударственных задач управления. В институциональном 

плане под ней подразумевается определенный круг лиц, выполнение публичных функций 

которыми составляет их специализированную деятельность. В романо-германской (европейской) 

модели основным принципом профессиональной деятельности является принцип карьеры, 

подразумевающий строго последовательное (карьерное) замещение вакантных должностей, 

зачисление происходит только на начальную должность в служебной иерархии, карьера чиновника 

зависит от результатов его деятельности, оцениваемых в форме профессиональных 

(квалификационных) экзаменов. 

В англосаксонской системе ключевую роль играют судебная практика (феномен 

прецедента) и вопросы процедуры. Юридическая норма рассматривается не столько как общее 

абстрактное правило поведения, сколько в качестве средства разрешения споров. Исторически 

административное право этих стран развивалось с преобладающей ролью судебной практики и 

неписаной нормы. В отличие от романо-германской системы система общего права имеет 

преимущественно процедурный и прагматический характер, нежели законодательно-

системный. Англосаксонская (английская) модель государственной службы построена на 

принципах «свободного входа» и «открытых дверей», допускающей замещение вакантных 

должностей лицами, ранее не работавшими в системе государственной службы. Допускается 

прием на работу в порядке «патронажа». Служащий нанимается на конкретную должность, 

может ее оставить по своему желанию и имеет право свободно перемещаться между 

общественным и частным сектором. 

Государственная служба стран исламской ориентации представляет собой наиболее 

яркую иллюстрацию религиозного права. При этом исламское право и государственная служба 

являются неотъемлемой частью исламской религии. Исламская государственная служба входит 

в систему конфессиональных государственных служб. По мнению исследователей, в 

мусульманском мире особенностью организации государственных органов является то, что 

исторически верховные должности (светская и духовная) объединялись в одном лице – халифе. 

В исламской религии понятие права специфично, в целом шариат является правовой системой, 

допускающей прецедент. Основным законодательным источником является Коран. Исламское 

право во многом носит архаичный характер, но в то же время оно оказалось способным гибко 

адаптироваться к нравственной эволюции и техническом прогрессу. 

Трудовая (советская) модель государственной службы занимает особое положение среди 

прочих административно-правовых систем. Она появилась после революции 1917 г., является 
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некоторым изменением права, относящегося изначально к романо-германской системе. 

Существенность в СССР, после Второй мировой войны распространилась на страны 

Центральной Европы. Коллективное право рассматривается как основной инструмент 

экономической организации и воспитания граждан. Юридический порядок носит более 

политизированный, централизованный и принудительный характер. Государственная служба 

этих стран основывается на принципах партийности, номенклатуры, административной 

иерархии и централизма. Деятельность чиновников регламентирована партийными решениями, 

а административная деятельность носит подчиненный, по сравнению с партийной 

деятельностью, характер. Государственная служба во многих случаях приравнивается к общей 

трудовой деятельности. Таким образом, происходит отождествление правового положения 

государственной службы и лиц наемного труда. КНР по форме правления относится к 

республикам советского типа. Данная модель характеризуется верховенством и полновластием 

представительных органов (собрания народных представителей). Все государственные органы 

формируются ими, ответственны и подотчетны перед ними. Депутаты представительных 

органов выполняют свои функции, не оставляя своей основной работы. По государственному 

режиму КНР является партократическим государством, фактически вся власть формируется 

партийными комитетами. При этом формально коммунистические комитеты сами не 

осуществляют государственную власть. Фактически же действует система параллельного 

управления при доминанте партийного аппарата. Китайская государственная служба  

представляет собой компромисс старой (советской) системы и новой (модернизационной). 

Процесс реформирования государственной службы в зарубежных странах связан с 

изменением самих оснований общественного миропорядка, переходом западного общества в 

эпоху информационного и постиндустриального развития, кардинальной трансформацией 

основ регулирования общественных процесса. 

В рамках совершенствования процесса управления персоналом государственной службы 

возрастает роль уполномоченного органа управления государственной службой. В частности, 

назначения руководителей кадровых служб государственных органов будут согласовываться с 

уполномоченным органом по делам государственной службы. 

Эффективность управления кадровым персоналом и принятия кадровых решений во 

многом определяется и широким использованием возможностей «электронного правительства, 

системы «е-қызмет». 

Совершенствование этических норм на государственной службе. 

С момента формирования законодательства о государственной службе особое внимание 

уделялось и уделяется антикоррупционным мерам, совершенствованию этических норм на 

государственной службе, в связи с чем предполагается принятие Этического кодекса РК. 

Мониторинг действия Этического кодекса, соблюдения его положений в каждом 

государственном органе будет обеспечиваться специальным должностным лицом – 

уполномоченным по этике. Это направление получило свое дальнейшее развитие и в рамках 

Концепции новой модели государственной службы. 

Так, с учетом мирового опыта предлагается внедрить двухуровневую систему 

управления административной этикой. Первый уровень определяет общие стандарты поведения 

государственных служащих. Второй уровень более детально определяет правила и нормы 

поведения для государственных служащих отдельных государственных органов. 

Дальнейшее развитие получит законодательная база по вопросам конфликта интересов 

— ситуации, когда личные интересы государственного служащего вступают в противоречие с 

его служебными обязанностями. 

В Концепции предусматривается усиление ответственности первых руководителей 

государственных органов, вплоть до отставки, в случае совершения коррупционных 

правонарушений руководящими лицами в данных органах. 

Таким образом, антикоррупционная составляющая продолжает оставаться важным 

элементом в системе преобразований государственной службы. 
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Повышение качества государственных услуг, формирование положительного имиджа 

государственной службы. 

Основным лейтмотивом преобразований, заложенных в системе государственной 

службы, является трансформация понятия «государственная служба», которое должно означать 

«служение нации, обществу» и быть ориентированным на население, как на потребителя 

государственных услуг. 

В этой связи возрастает необходимость дальнейшего повышения качества 

государственных услуг, внедрения новейших информационных технологий, а также 

существенное возрастание количества электронных государственных услуг, оказываемых на 

портале «Электронное правительство». 

Таким образом, качество оказания государственных услуг является одной из важнейших 

составляющих эффективности работы государственных органов. 

В Указе Президента Республики Казахстан «О системе ежегодной оценки эффективности 

деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов 

республиканского значения, столицы» четко обозначены критерии, по которым Агентством 

Республики Казахстан по делам государственной службы будет производиться оценка: качество, 

своевременность, доступность, процесс обжалования, вежливость, оказание услуг в электронном 

формате. Уже запущен пилотный проект в Министерстве труда и социальной защиты населения, 

Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и акимате 

Акмолинской области. Итоги пилотного проекта по оценке качества государственных услуг после 

их обсуждения в Администрации Президента Республики Казахстан послужат основой для 

повсеместного внедрения их в других государственных органах. 

В целом реализация Концепции новой модели рассчитана на период с 2011 года до 2015 

года и включает следующие этапы: 

I этап- 2011-2012 годы; 

II этап- 2013-2015 годы. 

На первом этапе (2011-2012 годы) предполагается реализация мер, направленных на 

достижение целевых индикаторов Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года: 

1) внедрение нового реестра должностей государственной службы, основанного на трех 

корпусах; 

2) улучшение процедур поступления на государственную службу и формирования 

кадрового резерва государственной службы; 

3) формирование базового образовательного центра по подготовке 

высококвалифицированных государственных служащих; 

4) внедрение обновленных программ обучения, основанных на технологиях и принципах 

системы государственного управления, ориентированного на результат; 

5) повышение эффективности деятельности кадровых служб государственных органов; 

6) введение системы оценки деятельности государственных служащих; 

7) введение новой системы оплаты труда государственных служащих; 

8) осуществление мер, направленных на повышение качества оказания государственных 

услуг, в том числе внедрение системы контроля качества оказания государственных услуг, 

развитие механизма обратной связи для оценки качества оказываемых государственных услуг. 

На втором этапе (2013-2015 годы) будут осуществлены долгосрочные меры по 

профессионализации государственной службы, такие как внедрение системы карьерного 

планирования, введение индивидуальных планов профессионального развития и обучения, 

расширение системы дистанционного обучения; совершенствование системы мотивации 

государственных служащих; создание автоматизированной информационной системы 

государственной службы; разработка двухуровневой системы управления административной этикой.  

На втором этапе будут проводиться мониторинг и оценка эффективности реализованных 

па первом этапе мер, на основе чего будут выработаны соответствующие нормативные 

правовые, методические и организационные предложения и рекомендации.  
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Реализация Концепции обеспечит профессионализацию государственного аппарата, 

способного эффективно выполнять функции государства и оказывать качественные 

государственные услуги населению [Указ Президента РК от 21 июля 2011 года № 119 «Об 

утверждении Концепции новой модели государственной службы»]. 

В Стратегии «Казахстан – 2030» определены приоритеты развития государственной 

службы: «улучшение системы найма, подготовки и продвижения кадров»; «государственная 

служба как служение нации»; «создание и поддержка высокой репутации государственной 

службы», которые настоящей Концепцией заложены в основу формирования новой модели 

государственной службы Республики Казахстан [Назарбаев Н.А. Казахстан-2030: Процветание, 

безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу 

Казахстана 1997 года]. 

Следовательно, для обеспечения качественного кадрового обновления и 

профессионализации государственной службы будет модернизирована ее организационная 

структура и нормативная правовая база. 

Таким образом, результатом успешной реализации Концепции новой модели государственной 

службы Республики Казахстан станет профессиональная государственная служба, ориентированная 

на результат и качественное оказание государственных услуг, а также соответствующая актуальным 

потребностям государственного социально – экономического развития. 
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Мақалада кадр саясатын қалыптастыру жəне жетілдіру, мемлекеттік басқару 

органдарында үздік шетелдік тəжірибені қолдану мəселелері қарастырылады. 

Кілт сөздер: кадр саясаты, мемлекеттік қызмет, кадр резерві, əкімшілік мемлекеттік 

қызмет. 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования и совершенствования кадровой 

политики,применения лучшего зарубежного опыта в органах государственного управления. 

Ключевые слова: кадровая политика, государственная служба, кадровый резерв, 

административная государственная служба. 

 

The article deals with the formation and improvement of personnel policy, the application of 

the best foreign experience in public administration. 

Key words: personnel policy, civil service, cadre reserve of administrative state service. 

 

Халықаралық практикада мемлекеттік қызметтегі кадрлық саясаттың екі үлгісін бөліп 

қарастыруға болады – баспалдақтық және позициялық.  

Мемлекеттік қызметке кіру мен оны атқару тәртібіне қатысты осы модельдердегі 

айырмашылықтарға қарамастан, оларға мемлекеттік қызмет тиімділігін қамтамасыз ететін 

бірқатар жалпы шарттар тән[1].  

Біріншісі – мемлекеттік қызметшілерді саяси «тағайындалатындар» және кәсіби 

«орындаушылар» деп бөлу. Екіншісі – мемлекеттік қызметке конкурстық негізде қабылдау, бұл 

мемлекеттік қызметке білікті әрі құзыретті мамандарды іріктеп алуға мүмкіндік береді және 

кадрларды іріктеу мен жоғарылатудың патронаждық жүйесі үшін мүмкіндіктерді азайтады. 

Мемлекеттік қызметтің жоғары беделі мен мәртебесі шетелдердегі мемлекеттік қызмет 

жүйесінің маңызды ерекшелігі болып табылады.  

Қазіргі кезде, көптеген елдер мемлекеттік басқарудың ұлттық жүйесінің ерекшелектерін 

ескеретін мемлекеттік қызметтің аралас моделін құруды жөн көреді. 

Осы орайда Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметінің жаңа үлгісі мемлекеттік 

қызметтің баспалдақтық және позициялық үлгідерінің элементтерін қамтып, аралас болып 

табылады. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарына сәйкес, мемлекеттік қызметтің жаңа үлгісінде корпустық вертикаль: мемлекеттік саяси 

қызметшілер, «А» басқарушылық корпусы және «Б» атқарушылық корпусы айқын көрініс 

тапқан[2]. 

Жаңа үлгіні қалыптастыру 2012 жылы үш корпусқа негізделген мемлекеттік лауазымдардың 

жаңа тізілімін бекіткен.  

Мемлекеттік саяси қызметшілер корпусына мемлекеттік саясатты қалыптастыратын, 

мемлекеттік басқару саласына басшылық етуді жүзеге асыратын, тиісті саладағы мемлекеттік 

дамудың стратегиялық бағыттарын айқындайтын қызметшілер, сондай-ақ тағайындалуы саяси-

шешуші сипатқа ие қызметшілер енгізіледі.  
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Мемлекеттік саяси қызметшілер корпусына мынадай лауазымдар: орталық мемлекеттік 

органдардың, Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін 

органдардың бірінші басшылары, олардың орынбасарлары, облыстардың, астананың және 

республикалық маңызы бар қаланың әкімдері және олардың орынбасарлары, сондай-ақ тізбесін 

Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын басқа да мемлекеттік лауазымдар енгізілетін 

болады[3]. 

Жаңа үлгіде мемлекеттік әкімшілік қызмет құрылымында мемлекеттік саяси қызметшілер 

қалыптастыратын саясатты іске асыруды және стратегиялық шешімдер қабылдау мен оларды 

орындау арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ететін «А» басқарушылық корпусы құрылатын 

болады. 

«А» басқарушылық корпусының әкімшілік лауазымдарына тағайындау тек қана кадр 

резервінен жүзеге асырылатын болады. Оны пайдалану тиімділігін қамтамасыз ету үшін 

кандидаттың «А» корпусының кадр резервінде тұру міндеттілігін көздейтін құқықтық норма 

қарастырылатын болады. 

Саяси кадр резервін және мемлекеттік әкімшілік қызметтің «А» басқарушылық корпусының 

кадр резервін қалыптастыруды Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Кадр саясаты 

жөніндегі ұлттық комиссия мемлекеттік органдардың және облыстар, астана, республикалық 

маңызы бар қала әкімдерінің ұсыныстары негізінде жүзеге асыратын болады.  

Кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссияның құрамын және ол туралы ережені Қазақстан 

Республикасының Президенті айқындайтын болады[4]. 

Мемлекеттік қызметтің жаңа үлгісінде мемлекеттік саяси лауазымдар тізілімі қайта 

қаралып, мемлекеттік саяси қызметшілер саны шектелетін болады. Жауапты хатшы лауазымына 

тағайындалған адамның рөлі мен жауапкершілік дәрежесі нақты айқындалып, оны тағайындаудың 

ашық, транспарентті, сіңірген еңбегіне негізделген тетігі әзірленетін болады. 

Қазақстан Республикасының Президенті айқындаған мемлекеттік қызметті дамыту 

басымдықтары ескеріле отырып, жауапты хатшы лауазымы «А» басқарушылық корпусына 

жатқызылатын болады, тиісінше, жауапты хатшылардың өкілеттіктері, құқықтары, міндеттері осы 

корпустың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер шеңберінде айқындалатын болады. 

Сондай-ақ, мемлекеттік орган жұмысындағы сабақтастықты сақтау мақсатында мемлекеттік 

органдардың бірінші басшыларының лауазымда болу кезеңіне қарамастан, жауапты хатшылар 

белгілі бір мерзімге тағайындалатын болады. 

Мемлекеттік әкімшілік қызметтің «А» корпусына іріктеу өздерін кәсіби құзыретті және 

тиімді жұмыс істейтін қызметкерлер ретінде көрсеткен «Б» атқарушылық корпусына жатқызылған 

мемлекеттік қызметшілер қатарынан тұрақты рекрутинг негізінде жүргізілетін болады. 

Сонымен қатар, қолда бар кадр әлеуетін кеңейту және мемлекеттік қызмет жүйесінің 

ашықтығы «әлеуметтік лифт» тетігі есебінен қамтамасыз етілетін болады. 

Осы тетік мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын, бірақ мемлекеттік ұйымдарда 

және жеке секторда басшы лауазымдарды атқаратын кәсіби даярлығы бар кадрларға «А» 

корпусының кадр резервіне енгізу үшін конкурстық іріктеуге қатысуға мүмкіндік береді[5].  

Саяси кадр резервіне және «А» басқарушылық корпусының кадр резервіне қосу 

критерийлері мемлекеттік қызмет істер жөніндегі уәкілетті органның ұсынуы бойынша жеке 

нормативтік құқықтық актімен айқындалатын болады. 

Aтaп aйтқaндa, кaндидaтты сaяси кaдр рeзeрвінe жәнe мeмлeкeттік әкімшілік қызмeттің «A» 

бaсқaрушылық кoрпусының кaдр рeзeрвінe қoсу турaлы шeшім қaбылдaуғa нeгіз рeтіндe мынaдaй 

критeрийлeрді: 

- білім дeңгeйі мeн бeйінін; 

- жұмыс өтілі мeн тәжірибeсін; 

- кәсіби жәнe жeкe құзырeттeрін бaғaлaуды;  

- қызмeттік этикaны сaқтaуды; 

- мeмлeкeттік сaяси қызмeтшінің нe бaсшы лaуaзымдaрдaғы жұмыс тәжірибeсі мoл «A» 

бaсқaрушылық кoрпусы әкімшілік қызмeтшісінің жaзбaшa ұсынымының бoлуын aйқындaғaн жөн.  
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Кандидаттарға «А» басқарушылық корпусына кіру үшін мемлекеттік қызметшінің басқару 

лауазымында функционалдық міндеттерін тиімді орындау ісінде маңызды кәсіби және жеке 

құзыреттерді бағалау қолданылатын болады[6]. 

Кәсіби және жеке құзыреттерінің негізінде тестілеу, сондай-ақ кәсіби бағдарланған 

әңгімелесу мен емтихандар өткізу мемлекеттік әкімшілік «А» басқарушылық корпусының кадр 

резервіне конкурстық іріктеудің тетіктері болады. 

Саяси лауазымды атқаратын мемлекеттік орган басшысы ауысқан кезде мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілер жұмысының тұрақтылығын және ведомствоішілік сабақтастықты 

қамтамасыз ететін тиімді тетікті қалыптастыру үшін мемлекеттік қызметшінің «А» корпусында 

лауазымда болу мерзімі белгіленетін болады.  

Қызметшіні «А» басқарушылық корпусы лауазымына тағайындау және лауазымынан 

босату Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Кадр саясаты жөніндегі ұлттық 

комиссияның шешімі негізінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен келісілетін 

болады. 

Кәсіби және басқару дағдыларының жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік 

қызметшілерді ротациялауды жүргізу көзделеді. 

Мемлекеттік қызметшілерді ротациялау жүйелі негізде мынадай: деңгейаралық («орталық – 

өңір, өңір – орталық»), өңіраралық («өңір – өңір»), сектораралық («орталық – орталық») схемалары 

бойынша жүргізілетін болады, бұл орталық мемлекеттік органдарға, сондай-ақ жергілікті атқарушы 

органдарға кәсіби кадрлардың көптеп келе бастауын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік қызметшілерді ротациялауды жүргізудің шарттары мен тәртібі мемлекеттік 

қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы 

Президентінің актісімен айқындалатын болады[7]. 

Мемлекеттік қызметті деңгейаралық және өңіраралық ротациялауды табысты жүргізу үшін 

әлеуметтік қамсыздандыру, оның ішінде лауазымдық жалақыға «үстемақылар» (өңірлік 

коэффициенттер) белгілеу тетігі әзірленетін болады және өңірлерде ротациялау тәртібімен 

тағайындалатын мемлекеттік қызметшілер үшін тұрғын үй қорының болуы қамтамасыз етілетін 

болады.  

Жұмыс істеп жатқан мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді басқарушылық корпусқа және 

атқарушылық корпусқа бөлу лауазымдық критерий бойынша жүзеге асырылатын болады 

(мемлекеттік қызметшінің қазіргі кезде атқаратын лауазымына сәйкес). 

Мемлекеттік әкімшілік кызметтің «Б» атқарушылық корпусына атқарушы лауазымдардағы 

мемлекеттік кызметшілер («А» корпусына жатпайтын лаузымдар) кіретін болады. 

«Б» корпусындағы мемлекеттік қызметшілерінің негізгі міндеті «А» басқарушылық 

корпусындағы мемлекеттік қызметшілердің талаптарын сәйкес мемлекеттік саясатты іске асыру 

(атқарушылық қызмет) болады. 

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер лауазымдарының санаттар бойынша қолданыстағы 

тізілімінің оң практикасы ескеріле отырып, мемлекеттік әкімшілік қызметтің «А» басқарушылық 

корпусының және «Б» атқарушылық корпусының лауазымдары үшін санаттар белгіленетін болады. 

Мемлекеттік әкімшілік қызмет құрылымында «А» және «Б» корпустарын қалыптастыру 

кезінде қолданыстағы мемлекеттік әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін 

оңтайландыру көзделеді. 

Үш корпусқа негізделген мемлекеттік лауазымдар тізілімін мемлекеттік қызмет істері 

жөніндегі уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін 

болады. 

Әкімшілік бағыттағы мемлекеттік қызметкер - саяси мемлекеттік қызметкерлер құрамына 

енеді, мемлекеттік органда өз кәсіби біліктілігі негізінде өкілеттілігін атқарады. Әкімшілік 

мемлекеттік қызметкерлер үшін категориялар тағайындалады. Қызмет категориялары мен 

әкімшілік қызметіне қатысты тәртіп жүйесін республика Президенті бекітеді.  

Әкімшілік мемлекеттік қызметші – саяси мемлекеттік қызметшілердің құрамына кірмейтін, 

мемлекеттік органда лауазымдық уәкілдігін тұрақты мамандандырылған негізде атқаратын 

мемлекеттік қызметші. Әкімшілік мемлекеттік қызметшілер үшін санаттар орнатылады. 
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

Лауазымдардың категориялары (санаттары) және әкімшілік лауазымдардың тәртібін құзырлы 

органның ұсынысы бойынша Республика Президентімен бекітіледі.  

Әкімшілік мемлекеттік қызмет жайы мен әкімшілік қызметіндегі қозғалыс, категория өсіру 

конкурстық негізде іске асады. Әкімшілік мемлекеттік қызмет біліктілік деңгейіне 

орайластырылып та шешіледі. Әкімшілік мемлекеттік қызмет сабақтарын жүргізуге конкурстан 

тыс өту құқын иеленетіндер – саяси мемлекеттік қызметкерлер, парламент депутаттары, маслихат 

депутаттары, біліктілігі талапқа сай мамандар.  

Мемлекеттік органдардың басқару жүйесінде кадрлық қызметтердің атқаратын негізгі 

қызметтері: 

- оқыту кезінде мемлекеттік орган және мемлекеттік қызметшілердің қажеттілігін анықтау 

негізінде оқытуды жоспарлау; 

- оқитындардың контингентін анықтау; 

- мемлекеттік тапсырысты салалық және аймақтық біліктілігін жоғарылату 

бағдарламаларына үлестіру; 

- мемлекеттік қызметшілерді жұмыс орнында оқыту, сонымен қатар қашықтықтан оқыту 

тәсілін пайдалану; 

- оқытудан өткен қызметшілердің карьерлік мониторингін жасау. 

Мемлекеттік органдардың өз қызметі бабы аясындағы кадрлық қызметі: 

- мемлекеттік органдардың шешімін рәсімдейді, қызметшілердің жеке іс-құжаттарын 

жүргізеді, еңбек кітапшаларына қажетті жазуларды енгізеді; 

- қағаз жүзінде мемлекеттік қызметшілердің заңмен белгіленген шектеулерді қабылдауын 

бекітеді (өзіне алған талаптарды орындамаған жағдайдағы құқықтық жауапкершілігі жөнінде); 

- мемлекеттік қызметшілерді олардың құқықтық жағдайы жөнінде кеңес-мәлімет беріп, 

мемлекеттік қызметте болуына байланысты шектеулер мен талаптардың сақталуын қадағалап 

отырады; 

- құзырлы органға ұсыну үшін вакантты орындар жөнінде және басқа да мәліметтерді 

дайындап отырады; 

- мемлекеттік қызметшілердің оқыту мен қайта даярлау, біліктілігін жоғарылатуды 

ұйымдастырады. 

Қазіргі таңда мемлекеттік органның кадрлық қызметтері ролін арттыру қажет. Бұған ең 

алдымен: 

- мемлекеттік қызмет жөніндегі құзырлы органның тарапынан әдістемелік көмек; 

- мемлекеттік қызмет академиясының қабырғасында кадрлық қызмет басшыларының 

біліктілігін әрдайым жоғарылатып отыру; 

- кадрлық қызметті жүйелі түрде аттестациялау арқылы қол жеткізу.  

Мемлекеттік басқару органдарының кадрлық саясатының негізгі объектісі болып персонал, 

яғни мемлекеттік қызметшілердің барлық категориялары мен топтары табылады. Заңмен 

орнатылған тәртіп бойынша мемлекеттік органда республикалық немесе жергілікті бюджеттен не 

болмаса ҚР Ұлттық банкі қаражатынан ақы төленетін қызметке ие және қызметтік лауазымын 

мемлекеттің тапсырмалары мен қызметтерін атқаруға бағыттаған ҚР-ның әр азаматы «Мемлекеттік 

қызмет туралы 1999 жылдың 23 шілдесінен ҚР заңына сәйкес, мемлекеттік қызметші болып 

танылады[8]. 

Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдарына саяси және әкімшілік лауазымдар жатады. 

Әкімшілік мемлекеттік қызметті басу және санаты жоғары тұрған қызметті иемденіп, 

карьерасының жоғарылауы тек қана заңмен көрсетілген кей ерекше жағдлай болмағанда сайыс 

негізінде ғана асырылады. Бір санаттың негізінде біліктілік талаптары сай болғанда әкімшілік 

мемлекеттік қызметке сайыссыз да ауыстырылады. Әкімшілік мемлекеттік қызметке сайыссыз 

алуға тұрақты негізде жұмыс атқаратын, өз өкілеттігін тоқтатқан, біліктілік талаптарына сай саяси 

мемлекеттік қызметшілер, парламент, маслихат депутаттары құқылы. Мемлекеттік қызметтің жаңа 

үлгісі оны кәсібилендірудің басты факторы болып табылатын адами фактордың маңыздылығын 

тануға және тиімді кадр жұмысын жүргізуге бағдарланған. 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

Мемлекеттік қызметтің жаңа үлгісі тиімді кадр тетіктерін – мемлекеттік қызметке кірудің 

тиімді әрі айқын тәртібін, үздіксіз кәсіби даму мүмкіндігін, жұмыс нәтижелері мен ынталандыру 

жүйесінің өзара байланысын қалыптастыруға бағытталған. 

Мемлекеттік қызметтің жаңа үлгісінде мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуын кәсіби 

тұрғыдан қамтамасыз ететін жоғары мемлекеттік әкімшілік қызметшілер корпусы 

қалыптастырылып, мемлекеттік қызметке кіру және оны атқару тетіктері түбегейлі жетілдірілетін 

болады. 

Осылайша, «Қазақстан – 2030» Стратегиясының ережелері негізге алына отырып:  

1) мемлекеттік қызмет жүйесіндегі тиімді кадр саясаты және адами капиталды басқару 

жүйесі;  

2) мемлекеттік қызметтер көрсетудің жоғары сапасы және мемлекеттік органдар қызметінің 

тиімділігі;  

3) мемлекеттік қызметшілердің оң имиджі және мінез-құлық этикасы мемлекеттік қызметтің 

жаңа үлгісін қалыптастырудың үш тұғырлы мақсаты болып табылады. 

Үш тұғырлы мақсатқа сәйкес:  

1) мемлекеттік қызмет жүйесінде жаңа кадр тетіктерін қалыптастыру және 

қолданыстағыларын жетілдіру;  

2) мемлекеттік қызметшілердің жұмысын мемлекеттік қызметтердің сапасы мен 

қолжетімділігін арттыру және мемлекеттік қызметшілердің жұмысын мемлекеттік қызметтерді 

тұтынушы ретінде халыққа бағдарлау; 

3) мемлекеттік қызметтің жоғары мәртебесі мен беделін қамтамасыз ету, мемлекеттік 

қызметшілер мінез-құлқының этикалық нормаларын қалыптастыру мемлекеттік қызметтің жаңа 

моделін қалыптастырудың міндеттері болып айқындалады. 

Мемлекеттік қызметті сапалы кадрлық жаңарту мен кәсібилендіруді жүйелі түрде 

қамтамасыз ету үшін оның ұйымдастырушылық құрылымы және нормативтік құқықтық базасы 

жаңғыртылатын болады.  

Жаңа модельді қалыптастырудың нәтижесі нақты нәтижеге және мемлекеттік қызметтерді 

сапалы түрде көрсетуге бағдарланған, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық дамудың 

өзекті қажеттіктеріне сай келетін кәсіби мемлекеттік қызмет болмақ. 

Осы Тұжырымдаманы іске асыру 2011 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі аралыққа 

есептелген және мынадай кезеңдерден тұрады. 

Бірінші кезеңде (2011 – 2012 жылдар) Қазақстан Республикасының             2020 жылға 

дейінгі Стратегиялық даму жоспарының нысаналы индикаторларына кол жеткізуге бағытталған: 

1) үш корпусқа негізделген мемлекеттік қызмет лауазымдарының жаңа тізілімін енгізу; 

2) мемлекеттік қызметке кіру және мемлекеттік қызметтің кадр резервін қалыптастыру 

рәсімдерін жақсарту; 

3) жоғары білікті мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі базалық білім беру 

орталығын қалыптастыру; 

4) нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесінің технологиялары мен 

қағидаттарына негізделген жаңартылған оқыту бағдарламаларды енгізу;  

5) мемлекеттік органдардың кадр қызметтері жұмысының тиімділігін арттыру; 

6) мемлекеттік қызметшілердің жұмысын бағалау жүйесін енгізу; 

7) мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу; 

8) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыруға, оның ішінде мемлекеттік қызметтер 

көрсетудің сапасын бақылау жүйесін енгізуге, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын 

бағалау үшін кері байланыс тетігін дамытуға бағытталған шараларды іске асыру көзделеді[9]. 

Екінші кезеңде (2013 – 2015 жылдар) мансаптық жоспарлау жүйесін енгізу, кәсіби даму мен 

оқытудың дара жоспарларын енгізу, қашықтықтан оқыту жүйесін кеңейту; мемлекеттік 

қызметшілерді ынталандыру жүйесін жетілдіру; мемлекеттік қызметтің автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесін құру; әкімшілік этиканы басқарудың екі деңгейлі жүйесін әзірлеу сияқты 

мемлекеттік қызметті кәсібилендіру жөніндегі ұзақ мерзімді шаралар жүзеге асырылатын болады. 
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Бірінші кезеңде іске асырылған шаралардың тиімділігіне мониторинг жүргізу және оларды 

бағалау екінші кезеңде жүргізілетін болады, соның негізінде тиісті нормативтік құқықтық, 

әдістемелік және ұйымдастырушылық ұсыныстар мен ұсынымдар әзірленетін болады.  

Осы Тұжырымдаманы іске асыру мемлекеттің функцияларын тиімді орындауға және 

халыққа сапалы мемлекеттік қызметтер көрсетуге қабілетті мемлекеттік аппаратты кәсібилендіруді 

қамтамасыз етеді.  

Үлгілер әр түрлі болады бірақ оларды – позициялық және мансаптық етіп топтастыруға 

болады. Мансаптық модель адам алдымен кіші лауазымдарға түсетін және жоғарылау ішкі жүйеде 

мансаптық саты бойынша жүзеге асырылатын Германия, Жапония сынды елдер үшін тән. 

Позициялық үлгі – АҚШ және қандай да бір дәрежеде оған Франция мен Британияны жатқызуға 

болады. Мұнда мемлекеттік қызметке жоғары позициялармен түсуге болады. Бастысы – біліктілік 

талаптарына сәйкес келу және байқаудан өту. Бізде базалық үлгі позициялыққа жақын, бірақ бізде 

мансаптық үлгі элементтері де бар.  

2016 жылдың 1-қаңтарынан елімізде Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң күшіне енді және 

Елбасының Жарлығымен ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрлігі құрылған болатын. Бүгінде 

мемлекеттік басқару саласы бәсекеге қабілетті, ықшам әрі кәсіби мамандарды талап етеді. 

Сондықтан ел тізгінін ұстаған мемлекеттік қызметкерлер мен жергілікті басқару жүйесіне жаңа 

заманға сай кәсіби өзгерістер қажет болғандықтан «Жаңа кәсіби стандартты» қабылдады. 
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Бұл мақалада ХХ ғасырдың басында құрылған Алаш партиясының жүргізген саяси-

құқықтық шаралары туралы қарастырылған. Әсіресе мақалада Алаш партиясының ұлттық 

бағдарламасына жəне соның негізінде қабылданған Алаш Конституциясы жобасының 

құрылымына талдау жүргізілген.   

Кілт сөздер: партия, съез, Алаш конституциясы, тұжырымдама, бағдарлама, саяси-

құқықтық шара. 

 

В этой статье рассматриваются политические и правовые меры, предпринятые 

партией Алаш, созданной в начале двадцатого века. Особенно, в статье сделан анализ в 

национальную программу партии Алаш и структуру проект конституции Алаш. 

Ключевые слова: партия, конгресс, конституция Алаш, концепция, программа, 

политико-правовые меры. 

 

This article discusses the political and legal measures taken by the Alash party, created in the 

early twentieth century. Especially, the article analyzes the national program of the Alash party and 

the structure of the draft constitution of Alash. 

Key words: party, congress, constitution of Alash, concept, program, political and legal 

measures. 

 

1917 жылы Ақпан төңкерісінен кейін  Ресей конституциялы демократиялық 

партиясының қазақ мүше тобынан құрылған ХХ ғасырдың бас кезіндегі іргелі партиялардың 

бірі – Алаш партиясы болып табылады. Партияның әлеуметтік негізі – капиталистік даму 

жолына бағыт алған зиялылар. Мақсаты – біріншіден, қазақ халқын отарлық езгіден азат ету 

болса, екіншіден, автономиялық ұлттық мемлекет құру болып табылды. Бағыты – 

эволюциялық-конституциялық жол. Жетекшісі – Ресей либералдық-демократиялық 

қозғалысының қайраткері Әлихан Бөкейханов болды. Партияның төңірегіне Ахмет 

Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мұхамеджан Тынышбаев, Халел және Жаһанша 

Досмұхамедовтар, Әлімхан Ермеков, Халел Ғаббасов және т.б. секілді ұлт зиялылары топтасты. 

Жалпы, Алаш партиясының жетекшілері Қазан төңкерісін және Қазақ мемлекеттігін кеңестік 

негізде құру идеясын қабылдамады. Оның ең басты себебі – Алаш партиясы Қазан төңкерісіне 

дейін Қазақстанның дамуына өз көзқарастарын білдіріп, бағдарламаларын насихаттады әрі 

партия ақиқат жағында болды. Яғни, бұл Алаш партиясының елдің жағдайын жақсарту 

мақсатында саяси-құқықтық шаралар жүргізгендігін аңғартады. Ендігі кезекте сол шараларға 

тоқталып өтейік.  

Жалпы алғанда, 1917 жылы Ақпан төңкерісінің жеңісі күллі қазақ деген ұлт 

зиялыларының басын бір жерге қосуға мүмкіндік берді. 1917 жылдың сәуір-мамыр айларында 

көптеген облыс-уезд орталықтарында аймақтық қазақ съездері өткізіліп, қазақ комитеттері 

құрыла бастады. Осы жылы Қазақ съездері Орынбор (Торғай облыстық), Орал (Орал 

облыстық), Семей (Семей облыстық), Омбы (Ақмола облыстық) т.б. қалаларында өтті. Қазақ 

съездерін өткізуге ұлт зиялылары белсене кірісті. 
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Мәселен, 1917 жылы 19-22 сәуір аралығында Орал облыстық қазақтарының 1-ші 

съезінде мемлекетті басқару туралы, уақытша үкімет туралы және жүріп жатқан импералистік 

соғысқа көзқарас туралы мәселелер қаралды. Сондай-ақ, облыстағы оқу-ағарту, мәдениет және 

т.б. мәселелер де назардан тыс қалмады. Съез делегаттары Орал облысында қазақтар арасында 

бастауыш, орта, жоғары білім беру жүйесі қанағаттанғысыз деп тауып, төмендегі шешімдерді 

қабылдады: мұғалімдер сиезін шақыру қажет; Орал қаласында уақытша орта оқу орнын ашу 

қажет, ерлер гимназиясының бағдарламасы негізінде қазақ балаларына арнайы оқу орнын 

ұйымдастырып, оны қазақтар қаражатына салынған бұрынғы кәсіптік мектептің үйіне 

орналастыру жөн деп табылсын; қазақ тілінде газет, брошюралар шығару қажет деп табылсын; 

Съезде жалпы қаралған мәселелер саны 23-ке жеткен. Орал съезінің қарарында облыс 

орталығында орта мектеп ашу және кәсіби мамандардың қатысуымен халық ағарту ісін 

реформалау мәселелерін талқылау үшін мұғалімдер құрылтайын шақыру қажеттілігі көрсетілді. 

Осы жылдың сәуір айында өткен Қазақтардың Жетісудағы облыстық съезінде қаралған 

мәселелер төмендегідей: халықты азық-түлікпен жабдықтау; өзін-өзі басқару; сот ісі; салық 

салу; білім беру және ағарту ісі; аграрлық мәселе; қазақ-орыс қатынасын реттеу. 

1917 жылы 27 сәуір-7мамыр аралығында қазақтардың Семей облыстық съезінде: 

автономия құру; Ресейдегі ұлыстардың еркіндігі, теңдігі және ерекшеліктеріне сәйкес қайта 

құру мүмкіндігін беру; дала генерал-губернаторлығы және приставтар, урядниктерді тарату 

сияқты мәселелер қаралды. 

1917 жылы 21-28 шілдеде Орынбордағы бірінші жалпықазақ съезінде «Алаш» атты 

партия құрылып, бұл съезде 14 мәселе қаралған болатын. Соның ішінде ерекше атап өтетіндері: 

мемлекет билеу түрі; қазақ облыстарында автономия; жер мәселесі; оқу мәселесі және т.б. 

Сондай-ақ, осы съезде Алаш партиясының бағдарламасын жасау мәселесі қаралды[1]. 

Ал осы жылдың 5-13 желтоқсаны аралығында Орынборда өткен екінші жалпы қазақ 

съезінде қаралған мәселелер: территориялық-ұлттық автономия құру; Қазақ (қырғыз) 

облыстарының автономиясына Алаш атауын беру; автономиялы Алаш облыстарының аумағын 

Алаштың мемлекеттік меншігі деп жариялау; Алаш автономиясының Конституциясын 

Бүкілресейлік құрылтай жиналысында бекіту; Алашорда Уақытша Халық Кеңесін 25 мүшеден 

құрып, оның 10 мүшесін орыс және басқа халық өкілдерінен сайлау; Кеңестің төрағасы – 

Әлихан Бөкейханов; Алашорданың уақытша орталығы – Семей [2].  

Енді жоғарыда атап өткен Алаш партиясының бағдарламасы мен Конституциясы туралы 

қарастырайық.  

Алаш партиясының бағдарламасы – 1917 жылы «Қазақ» газетінің 21 қарашадағы 

санында жарияланған. Бұл бағдарламаның жобасын жасаушылар Әлихан Бөкейханов, Ахмет 

Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Елдес Ғұмаров, Есенғали Тұрмағанбетов, Ғабдулхамит 

Жүндібаев, Ғазымбек Бірімжанов секілді ұлт зиялылары болды. Ол 10 бөлімнен тұрды:  

1) Мемлекет қалпы. Бұл бөлімде Ресей демократиялық, федеративтік республика болу 

керектігі айтылған. Үкімет басында Учредительное собрание мен Мемлекеттік Дума 

қалауынша кесімді жылға сайланатын президент болу және Президент халықты министрлер 

арқылы басқару керек делінген. Министрлер Учредительное собрание мен Мемлекеттік Дума 

алдында жауапты болады. Депутаттар өте құпия сайлаумен болады. Сайлау кезінде қан, дін, 

еркек – әйел талғаусыз болу. Заңды жалғыз ғана Мемлекеттік Дума шығарады. Ол үкімет 

үстінен қарап, ісін тексереді. Мемлекет салығы Мемлекеттік Думасыз салынбау деп айтылған. 

2) Жергілікті бостандық. Бұл аталған бөлімде Қазақстан Ресей Республиканың 

федерациялық ағзасы болу. Керек кезде, қазақ автономиясы сыбайлас жұрттармен әзірге 

бірлессе, керек болмаса, бірден-ақ өз алдына жеке болады. Земстволықты қабыл алу. Қазақтың 

би, болыс, ауылайлары сияқты орындарында қызмет ететін адамдар жұртқа пайдалы, жұрт үшін 

қызмет етеді. «Алаш» партиясы әділдікке жақ, нашарларға жолдас, жәбірлерге жау болады. 

Күш-қуатын халық дамуына салу керек деп көрсетілген. 

3) Негізгі құқық. Ал бұл бөлімде Ресей республикасында дінге, қанға қарамай, еркек-

әйел демей адам баласы тең болу. Жиылыс жасауға, қауым ашуға, жария сөйлеуге, газет 

шығаруға, кітап бастыруға – еркіншілік; үкімет қызметшілері рұқсатсыз ешкім табалдырығын 
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аттамаушылық; заңсыз жолмен ешкімді үкімет адамдары ұстамаушылық; сот сұрамай, билік 

айтылмай тұтқын қылмаушылық; қылмысты болған адам сот бар жерде 24 сағат ішінде, сот жоқ 

жерде бір жетіден қалмай сотқа тапсырылып, жабылса, судья үкімімен жабылу. Кісі хатын 

ашқанда – айып, оқығанға жаза болу керектігі айтылған. 

4) Дін ісі. Дін ісі мемлекет ісінен айырулы болу. Кіру – шығу жағынан бостандық. 

Муфтилік қазақта өз алдында болу. Неке, талақ, жаназа, балаға ат қою сияқты істер молдада 

болу, жесір дауы сотта қаралу деп айтылған. 

5) Сот және билігі. Әр адамның билік пен соты тұрмыс ыңғайына қарай болу. Би және 

судьялар жергілікті жұрттың тілін білу. Аралас жерде соттың тергеу-тексеруі және үкімі 

жұрттың қай көбінің тілінде айтылуы. Халық олардың үкімін сөзсіз және тез орындау. Зор 

жазалы қылмыстар присяжный сотпен қаралу. Присяжныйлар қазақтан алынуы. Қырдығы 

ауыл, болыс ішіндегі билік пен сот жұрт ұйғарған ереже жолымен атқарылу керек деп 

айтылған. 

6) Ел қорғау. Ел қорғау үшін әскер осы күнгі түрде ұсталмау. Әскерлік жасқа жеткен 

жастар жерінде үйретіліп, жерінде қызмет ету: әскер табына бөлгенде туысқан табына қарай 

бөлу. Әскерлік міндетін қазақ атты милиция түрінде атқару деп айтылған. 

7) Салық. Салық әл-ақуаты, табысқа қарай байға байша, кедейге кедейше әділ жолмен 

таратылу деп айтылған. 

8) Жұмысшылар. Жұмысшылар заң қорғауында болу керек деп айтылған. 

9) Ғылым – білім үйрету. Бұл бөлімде оқу орындарының есігі кімге де болса ашық және 

ақысыз болу; жұртқа жалпы оқу жайылу. Бастауыш мектептерінде ана тілінде оқу; қазақ өз 

тілінде орта мектеп, университет ашу; оқу жолы өз алды автономия түрінде болу; үкімет оқу 

ісіне кіріспеу; мұғалімдер-профессорлар өзара сайлаумен қойылу; ел ішінде кітапханалар 

ашылу керектігі айтылған.  

10) Жер мәселесі. Соңғы бөлімде жер жергілікті жұртқа берілу. Жер сату деген болмау, 

әркім өзі пайдалану. Пайдасынан артық жер сатылмай, земствоға алыну. Жердің кені, астығы 

байлығы қазынанікі болып, билігі земство қолында болу керек делінген [3]. 

Аталған бағдарламаның маңыздылығы – біріншіден, бұл бағдарлама сол кездің нақты 

мүмкіндіктерін ескере отырып, қазақ халқы дамуының балама жолын ұсынса, ал екіншіден, 

буржуазиялық-демократиялық, ұлт-азаттық революцияны аяқтауға бағытталған жолды 

көрсетті.  

Ал енді Алаш Конституциясы турасында айтып өтсек. Жалпы, Қазақстанның тарихи 

конституциялық даму дәуірінің тәуелсіздікке қарай бет бұрған алғашқы қадамындағы қоғам 

үшін ең маңызды үш ірі мәселелер (мемлекеттік құрылыс, тұлғаның құқықтық мәртебесі және 

мемлекеттік органдардың жүйесі туралы) топтамасымен байланысты конституционализм 

идеяларының тамыры ғасырлар тереңіне кетеді. Бұл тұрғыда «Қасым ханның қасқа жолы», Есім 

ханның ескі жолы», «Тәуке ханның «Жеті жарғысы» секілді құқық ескерткіштерін айтсақ та 

жеткілікті. Алаш Конституция жобасының концептуалдық тұжырымдары – осы құжаттардың 

кейінгілері қатарында. 

Айрықша пайымдауды қажетсінетін басты мәселенің бірі – ХХ ғасырдың бас кезіндегі 

қазақ ұлттарының топтастырылу (бірігу) кезеңі. Бұл кезде ұлттық зиялылардың қазақ 

мемлекеттілігін жандандыру идеясы үгіт-насихат жұмысының күн тәртібіндегі өзегі болатын. 

Сөз жоқ, мұның тамыры Алаш Конституция жобасының концептуалды арқауы болған 1917 

жылғы Алаш партиясының ұлттық бағдарламасына келіп тірелгені бәрімізге мәлім. Яғни, 

жоғарыда атап өткен Алаш партиясының бағдарламасын Алаш Конституциясы деуге болады. 

Алаш партиясының бағдарламасын Алаш конституциясының жобасы деушілердің қатарында 

заң ғылымдарының докторы, профессор А.К.Котов бар. Ол мақаласында: «Эпохи 

конституционной эволюции Казахстана вбирает в себя весь ХХ век. В нашем видении эта эпоха 

с известной долей условности подразделяется на следующие основные вехи (периода, этапы): 

досоветский (1900-1917 г.г. от национал-демократических идей к проекту Конституции Алаш). 

Яғни, осы кезеңдегі ұлттық-демократиялық идеялар Алаш Конституциясының жобасына 

ұласты –деп жазған [4]. Сөз жоқ, біз оның пікірімен келісеміз, өйткені мұнда Конституция 



 

262 

Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

тұжырымдары жөнінде сөз етерлік концептуалдық қағидалар, идеялар баршылық. Бұл 

құжаттың пайда болуына өз септігін тигізген 1905 жылғы қазақтардың тұңғыш саяси ұйымы – 

Қазақ конституциялық-демократиялық партиясының бағдарламасы, сондай-ақ конституциялық-

демократиялық пиғылды қазақ ұлттық зиялыларының бұл мәселе төңірегіндегі ой-пікірлері мен 

теориялық жағынан тұжырымдалған концептуалдық еңбектері. 

Қазақ зиялыларының көтерген маңызды мәселелерінің жиынтығы болып саналатын 

Алаш Конституциясы жобасындағы ең қомақты тұжырымдаманың бірі – ұлттық мемлекеттің 

өзін-өзі билеу идеясы. Алаш зиялылары этникалық қазақтардың тұрған аумағын біріктіріп, 

Ресей федеративтік республика шегінде оларға ұлттық автономия беруін талап етті, өз 

бағдарламасында солай деп жазды: «Қазақтардың автономиясы өз тұрғылықты жеріндегі 

облыстардан құрылады және ол Ресей Федеративтік Республикасының құрамдас бөлігін 

құрайды», - делінген(ІІ бөлімде). Демократия деп түсіндірілді жақша ішінде жазылған 

бағдарламада – мемлекетті жұрт билеу. Федерация мағынасы құрдас мемлекеттер бірлесуі, 

федеративті республикада әр мемлекеттің іргесі бөлек, ынтымағы бір болады, әрқайсысы өз 

тізгінін өзі алып жүреді (І бөлімде) [5]. 

Алаш Конституциясының тұжырымдамасында көбінесе, сот ісінің жүргізілуі, оның 

орындалуы, әсіресе сот присяжныйлары туралы «Билік (өкімет) және сот» деген V тарауда 

нақтыланған. Онда: билік (өкімет) пен сот әрбір халықтың ерекшеліктеріне сәйкес құрылуы 

тиіс. Билер мен судья жергілікті халықтың тілін білуі қажет. Араласып тұрған халықтың 

жерінде сот пен тергеу, сондай-ақ, үкім сол жердегі халықтың көпшілік өкілдерінің тілінде 

жүргізіп, жарияланады. Өкімет пен сот алдында барлығы тең; Құдайдан кейінгі ең күштілер сот 

пен заседательдер болғандықтан оларға барлығы бағынулары тиіс; сот шешімі дереу 

орындалуы тиіс; жарияланған үкім жылдам, аз мерзім ішінде орындалады. Өте ауыр 

қылмыстық іс сот присяжныйларында қаралады. Қазақтардың көпшілігі тұратын аудандарда 

сот тілі болып қазақ тілі танылады. Присяжныйлар құрамында қазақтар болуы керек. Далада 

халықтың бүкіл әдет-ғұрпы мен ережелері бойынша сот жүргізілуі қажет, - делінген. Бұдан біз, 

қазақ жерінде әдеттегі құқық қолданылғандығын, әсіресе билер сотының ресми сот жүйесімен 

қатар қызмет атқарғандығын білеміз. Мұның өзі демократиялық тетіктерінің сол кезден бастап-

ақ іс жүзіне асырыла бастағандығын білдіреді.  

Жалпы, сол кездегі қазақ зиялыларының қозғаған мәселелерінің ішіндегі ең өзектісі – 

мемлекет қызметінің бағыты адам құқығының басымдылығынан туындауы тиісті, - деген 

жорамалын іске асыру еді. Себебі мемлекеттік өкімет органдарының басты міндеті – адамның 

қадір-қасиетін, ар-намысын, құқықтары мен бостандықтарын тану, сақтау және қорғау болып 

табылады, - деп ойлады олар. Сондықтан адамға байланысты оның құқықтық жағдайын 

анықтайтын Алаш партия бағдарламасының маңызы өте зор.  

Алаш Конституциясы тұжырымдамасының жанды бір жері – жер мәселесі. Қазақтың 

қасиетті атамекеніндегі жер мәселесі қазақ үшін ел тағдырымен пара-пар. Бұл бүгін ғана 

айтылып отырған сөз емес, сонау ежелгі дәуірлерден бері сабақтасып, Алаш қазақ 

зиялыларынан өрбіп, бізбен ұласып жатқан халықтың мұңы.  

Сонымен қатар Алаш зиялыларының ой-өрісінен туған конституциялық қағидалар 

тұжырымдамаларының прогрессивтік мәні еліміз тәуелсіз, құқықтық, демократиялық мемлекет 

құруға бел байлаған шақта барған сайын өрби түсетініне кәміл сенеміз. Әсіресе, мемлекеттік 

құрылыстағы Президенттік басқару, Үкіметтің Парламент алдындағы жауаптылығы, т.т. 

көңілге қонарлық.  

Тағы бір көңілге қонарлық жайт – бұл бағдарламаның VI бөлім ел қорғау жөніндегі 

тұжырымдамасы. Онда: «Ел қорғау үшін әскер осы күнгі түрде ұсталмау. Әскер жасына жеткен 

жастар жерінде үйретіліп, жерінде қызмет ету; әскер тобына бөлгенде туысқан тобына қарай 

бөлу. Әскерлік міндетін қазақ атты милиция түрінде атқарылуы», делінген жерлері туп-тура 

қазіргі егеменді ел атанған мемлекеттерімізден көрініс табады.  

Сонымен, байқағанымыздай, қазақ зиялылары мемлекеттік құрылысты парламенттік, 

өкіметті демократиялық тетіктер арқылы, қоғамды реформаторлық, эволюциялық жолмен 

жетілдіруді бағдарламалық мақсат етті [6]. 
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«Алаш» партиясы мен Алашорда үкіметі бағдарламасы белгілі дәрежеде қазақ жұртына 

большевиктер ұсынған кеңестік даму жолымен бір мезгілді өмірге келген балама 

(альтернативтік) өркендеу жолы болатын – дейді белгілі тарихшы М.Қ. Қойгелдиев. «Өйткені 

алаштық интеллигенция ұсынған балама жол қазақ елінің сан ғасырлық даму тәжірибесін, салт-

дәстүрін революциялық әдіспен күрт өзгертуді емес, қайта оларды эволюциялық жолмен, басқа 

өркениетті елдердің өмір тәжірибесін ескере отырып, одан әрі жетілдіре түсуді көздеді» [7].  

Сол кездегі қазақ зиялыларының ұлағатты іс-әрекеттерінің мысырға шабатынын көре 

тұра, олардың кеңестік үкімет тұсында ұлттық мемлекет құру, т.б. идеяларын Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев қатты бағалап, былай деді: «Алаш партиясының 

жетекшілері ұсынған көптеген қағидалар күні бүгінге дейін өз маңызын сақтап отыр. Бұл 

ұлттық емес патриоттық ұйым алдына қойған мақсаты қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп, оны 

осы заманғы шындыққа бейімдеу еді... Қазақ халқы өзінің басты мақсаты – ұлттық 

мемлекеттілігін қайта қалпына келтіруге нақтылы мүмкіндік алды. Алайда, оқиғалардың бейбіт 

өрбуін Ресей қоғамындағы тың дағдарыс бұзып кетіп, оның өзі большевиктер партиясының 

диктатурасын орнатуға әкеліп соқты» [8].  

Сонымен, қорыта айтқанда, ХХ ғасырдың бас кезінде өмір сүрген Алаш партиясы сол 

кездегі саяси жағдайдың шиеленіскен әрі күрделі тұсында ұлттық мүддені жоғары қойып, қазақ 

халқының саяси-әлеуметтік, экономикалық және құқықтық тұрғыда еркіндікке қол жеткізуі 

үшін күрес жүргізді. Жоғарыда атап өткен Алаш партиясының қабылдаған саяси-құқықтық 

шаралары сол бір аласапыран тар заманда қазақ халқының құқығы мен бостандығын 

қамтамасыз етуде маңызы өте зор болды. Әрине, бір ескере кететін жайт, бұл кезеңде ұлттық 

мүдде мәселесін жоғары қою, отарлық жағдайда өмір сүріп отырған халықтың жағдайын 

жақсарту үшін әрекет қылу өте қиын болатын. Соған қарамастан, Алаш партиясы қазақ елінің 

егемен, тәуелсіз мемлекет болуы жолында аянбай еңбек етіп, тарихта тағылымды, өнегелі 

ісімен қала білді. Алаш партиясының тәуелсіздік жолында жүргізген қадамдары, әсіресе, саяси-

құқықтық бастамалары күні бүгінге дейін өз маңыздылығын жойған жоқ және жоймайды да. 

Алаш идеясы – ол мәңгілік! Тәуелсіздікке қол жеткізу Алаш ардақтыларының асыл мұраты еді. 

Шүкір, сол тұғырлы тәуелсіздігімізге қол жеткіздік. Сондықтан, біз, жас толқын, өткен ғасырда 

өмір сүрген ұлт зиялыларының азаттық жолында жасап кеткен қадамдарын еш уақытта 

ұмытпай, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Елдің болашағы – жастардың қолында» деген сенімін 

ақтай білуіміз қажет.    
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Осы мақалада Қазақстан Республикасындағы пробация институтының түсінігі, 

маңызы, жəне негізгі мақсаттары қарастырылған. Тақырыптың өзектілігіне, мемлекеттің 

пенитенциарлық жүйесін реформалау үрдісіне аса көңіл бөлінген, сонымен қатар пробация 

институтының  ерекшеліктері мен жағымды жақтарына көңіл бөлінген. 

Кілт сөздер: Пробация институты, пробациялық бақылау, пробация, пенитенциарлық 

саясат. 

 

В данной статье рассмотрены понятие, значение и основные цели института пробации 

в Республике Казахстан. Особое внимание уделено актуальности данной темы,  процессу 

реформирования пенитенциарной системы страны, анализируются и раскрываются 

особенности, положительные стороны института пробации. 

Ключевые слова: Институт пробации, пробационный контроль, пробация, 

пенитенциарная политика. 

 

This article describes the concept, meaning and main goals of the Institute of probation in the 

Republic of Kazakhstan. Particular attention is paid to the relevance of this topic, the process of 

reforming the penitentiary system of the country, analyzes and reveals the features, positive aspects of 

the Institute of probation. 

Key words: The institution of probation, probation monitoring, probation, prison policy. 

 

В пенитенциарной системе страны действует прогрессивный институт службы 

пробации, который должен помочь осужденным встать на путь исправления без применения 

крайней меры – лишения свободы. Создание и деятельность такой службы – еще один шаг к 

снижению уровня преступности, что сегодня особенно актуально в связи с гуманизацией 

уголовно-исправительной системы. Служба пробации просто незаменима для тех осужденных, 

кто готовится к ресоциализации в обществе. Как известно, после освобождения осужденным 

чрезвычайно трудно обустроиться – найти жилье, работу, почувствовать себя полноценным 

человеком. Служба пробации призвана помогать своему подопечному адаптироваться в 

нормальном обществе, заранее решая многие социальные проблемы. Главная миссия подобной 

службы – помочь преступнику вернуться к нормальной жизни. Так, 15 февраля 2012 года 

Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы пробации», и который будет 

направлен на оказание содействия осужденным в получении социально-правовой помощи. В 

нашей стране служба пробации осуществляет свою деятельность через территориальные 

уголовно-исполнительные инспекции в отношении условно осужденных, к которым суд 

устанавливает испытательный срок. Теперь суд, назначая условное осуждение, устанавливает 

еще и пробационный контроль. Пробационный контроль – это деятельность службы пробации 

уголовно-исполнительной инспекции по осуществлению контроля над исполнением 

возложенных судом на осужденных обязанностей с оказанием содействия в получении 

социально-правовой помощи в период испытательного срока. Целью является коррекция 

поведения условно осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. Для 



 

265 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

этого вырабатывается и реализуется службой пробации индивидуально в отношении каждого 

условно осужденного комплекс мер по оказанию социально-правовой помощи. Социально-

правовая помощь осуществляется службой пробации следующим образом. Так, при постановке 

на учет условно осужденного, находящегося под пробационным контролем, инспектор СП 

проводит изучение личности осужденного с установлением состояния здоровья, уровня его 

образования и занятости трудом, наличия места жительства, а также выясняет иные сведения, 

необходимые для определения объема социально-правовой помощи. По результатам изучения 

личности и жизненной ситуации условно осужденного составляется индивидуальная программа 

оказания социально-правовой помощи. Основными направлениями этой программы являются 

оказание содействия в получении образования, овладении профессией, трудоустройстве, 

лечении, а также обеспечении правовой помощью. Копии индивидуальной программы 

направляются в местные исполнительные органы, органы здравоохранения, образования, 

соцзащиты населения, центры занятости и другие государственные, а также негосударственные 

организации. Медицинская помощь предоставляется в государственных учреждениях 

здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

Условно осужденный с неоконченным средним образованием службой пробации направляется 

в учебные заведения по месту жительства. Для получения правовой помощи служба пробации 

направляет копию индивидуальной программы в местные исполнительные органы. При 

оказании условно осужденным помощи в трудоустройстве местные исполнительные органы 

осуществляют следующие мероприятия: предоставляют рабочие места в рамках 

инвестиционных проектов, реализуемых по государственным программам; привлекают условно 

осужденных, не имеющих конкурентоспособных профессий, к оплачиваемым сезонным 

сельскохозяйственным работам; трудоустраивают условно осужденных по квоте рабочих мест. 

В случае возникновения потребности у условно осужденного в получении иной помощи, 

служба пробации направляет копию индивидуальной программы в соответствующие 

организации по месту жительства условно осужденного[1]. 

30 декабря 2016 года принят Закон Республики Казахстан «О пробации», в нем также 

учтен опыт других стран в области пробации, рекомендации международных и национальных 

неправительственных правозащитных организаций, Общественного совета по вопросам 

деятельности органов внутренних дел, экспертов-правоведов[2]. 

Для граждан свидетельством торжества законности и справедливости служит не только 

раскрытие преступления, но и соответствующее наказание для тех, кто его совершил. Однако, 

как показала мировая практика, исключительно карательная система, которая просто изолирует 

преступника от общества, зачастую не только не приводит к его перевоспитанию, а, наоборот, 

еще больше криминализирует личность и в дальнейшем, после освобождения, делает весьма 

затруднительным ресоциализацию экс-осужденного.  Поэтому в большинстве развитых стран 

мира уже давно идут по другому пути – активно применяя альтернативные методы наказания, 

развивая службу пробации, модернизируя инфраструктуру исправительных учреждений. 

Практически с момента обретения независимости Казахстан также начал проводить 

гуманизацию пенитенциарной системы в соответствии с международными стандартами.  Эти 

позитивные изменения, а также работа в условиях нового уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального кодексов способствовали сокращению 

численности «тюремного населения» [3]. 

В настоящее время, в Казахстане наблюдается динамика снижения «тюремного 

населения».  За последние два года в стране закрыто семь исправительных учреждений, а до 

середины 2019 года планируется закрыть ещё четыре колонии. 

 УИК РК разъясняет понятие пробации, как «комплекс мер социально-правового 

характера, вырабатываемых и реализуемых индивидуально в отношении лица, находящегося 

под пробационным контролем, для коррекции его поведения с целью предупреждения 

совершения им новых уголовных правонарушений» [4]. 

Пробация - это  система видов деятельности и индивидуально определяемых мер 

контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, 



 

266 

Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

категории которых определены, для предупреждения совершения ими новых уголовных 

правонарушений. 

Целью пробации является содействие в обеспечении безопасности общества путем: 

коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого; 

ресоциализации осужденного; 

социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-

исполнительной  (пенитенциарной) системы. 

В соответствии с указанной целью задачами пробации являются: 

оказание социально-правовой помощи лицам, стоящим на учете в службы пробации; 

исполнение  определенных  законом видов наказаний, не связанных с лишением 

свободы; 

осуществление контроля за осужденным,  отбывающим наказание в виде ограничения 

свободы, осужденным условно,  освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в 

виде лишения свободы; 

участие в подготовке к освобождению осужденного, отбывающего наказание в 

учреждении уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы. 

Служба пробации – орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, 

осуществляющий исполнительные и распорядительные функции по обеспечению исполнения 

уголовных наказаний без изоляции от общества, а также организации и функционированию 

пробации. 

Досудебная пробация – деятельность и совокупность мер по оказанию социально-

правовой помощи подозреваемому, обвиняемому, направленных на коррекцию их поведения; 

Досудебная пробация применяется на добровольной основе в отношении 

подозреваемых, обвиняемых: несовершеннолетних; инвалидов; женщин:  в возрасте 58 и свыше 

лет; беременных; имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет; мужчин: в возрасте 63 и 

свыше лет; воспитывающих в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет. 

Досудебная пробация не применяется в отношении лиц, к которым применена мера 

пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей. 

Приговорная пробация – деятельность и совокупность мер по установлению и 

осуществлению пробационного контроля в отношении лиц, осужденных к ограничению 

свободы, а также осужденных условно, и оказанию им социально-правовой помощи. 

Пенитенциарная пробация –  деятельность и совокупность мер по ресоциализации лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы. 

Постпенитенциарная пробация – деятельность и совокупность мер по установлению и 

осуществлению пробационного контроля в отношении лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, и оказанию им социально-правовой 

помощи. Пробация осуществляется в формах пробационного контроля и оказания социально-

правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации. Пробационный контроль 

представляет собой деятельность службы пробации и полиции по осуществлению контроля за 

исполнением лицами, состоящими на их учете, обязанностей, возложенных на них законом и 

судом. Социально-правовая помощь – комплекс мер, реализуемых на основании 

индивидуальной программы оказания социально-правовой помощи субъектами, 

осуществляющими пробацию, направленных на ресоциализацию, социальную адаптацию и 

реабилитацию лиц, в отношении которых применяется пробация. 

Разрешение  проблем, связанных с эффективной реализацией норм законодательства 

касательно службы пробации, имеет существенное значение для государства и общества, 

поскольку влияет как на общую криминогенную ситуацию в стране, так и на уровень 

криминализации общества в целом. Таким образом, вопросы организации эффективной 

системы службы пробации, должной организации деятельности уполномоченного 

государственного органа  и его взаимодействия с другими органами имеют особое значение. 
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Бұл ғылыми мақалада жан күйзелісі жағдайында адам өлтіргені үшін қылмыстық 

жауаптылық, соның ішінде жан күйзелісі жағдайында адам өлтіру қылмысын дəрежелеу жəне 

оның ұқсас қылмыстық құрамдардан айырмашылығын анықтау, осындай əрекеттердің алдын алу, 

заң нормаларын жетілдіру мəселелеріне арналған. 

Кілт сөздер: жан күйзеліс, кісі өлтіру, криминология. 

 

Данная научная статья посвящена вопросам совершения убийства во время нахождения 

душевной тревоги, в том числе проблемам правовой классификации и определения уровня 

совершенного преступления, а также пути предотвращения и улучшение состояния правовых норм 

на сегодняшний день с криминологической точки зрения.  

Ключевые слова: душевная тревога, убийство, криминология.  

 

This article focuses on the criminal responsibility for the murder of a man in the heart of anxiety, 

including the degree to which the murder is committed in the case of depression and to distinguish it from 

similar criminal offenses, to prevent such acts, and to improve the legal norms. 

Key words: anxiety, murder, criminology. 

 

Жан күйзелісі жағдайында адам өлтіру қылмысын қарастыратын құқықтық норманың 

болуының өзінің қылмыстың алдын алушылық рөлі бар. Тіркелген қылмыстардың басым бөлігі мас 

күйінде жасалған. Қақтығыс бұрыннан қалыптасқан теріс көзқарастардан немесе мас күйдегі ұрыс–

керістер салдарынан туған. Көп жағдайларда жәбірленушіге айналғандар туыстары, таныстары мен 

көршілері болған. 

Жан күйзелісі жағдайында адам өлтіру кезінде есі дұрыстықты жоққа шығармайтын 

психофизиологиялық жағдайдың ықпалын да елемеуге болмайды. 

Қасақана кісі өлтіргендердің 12,4 % психикасында белгілі бір ауытқушылықтар, 25,1 % 

жағдайда психопатия, 43,6 % жағдайда мінездегі психопатиялық белгілері бар, 18,9 % тұрақты 

маскүнемдік анықталды. Бұл деректер әр кез шынайы жағдайды көрсетпейді, өйткені олар 

сарапшылардың қорытындысына негізделген және сарапшылардың қандай да бір психиатриялық 

бағыт пен концепциясын ұстануына байланысты. 

Ғылыми әдебиеттерде және тәжірибеде «жан күйзелісі жағдайы» мен «аффект» түсініктері 

синоним ретінде қолданылады, бірақ олар тек өте ұқсас түсініктер. 

Психоаналитиктердің пікірі бойынша физиологиялық аффект тек ауыр, кенет пайда болатын 

және қарқынды жүзеге асатын әсерлі сезім (эмоционалды күй). Сот психологиялық немесе 

https://teacode.com/online/udc/34/343.619.html
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психологиялық–психиатриялық сараптама тұлғаның әсерлі сезімі қылмыс жасау кезінде 

физиологиялық аффект дәрежесіне жетуін анықтайды. Жан күйзелісі жағдайында қылмыс жасау 

кезінде пайда болатын әсерлі сезіммен қатар Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 99–

бабында көрсетілген өзге де белгілердің болуы қажет. Ол белгілерге кенет пайда болған жан күйзелісі 

жағдайында қылмыс жасау жатады. Егер кенеттілік белгісі болмаса, онда жаза тағайындауда жан 

күйзелісі жағдайы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 53–бабының «и» тармағындағы 

мән–жай ретінде ескеріледі. Жан күйзелісі жағдайы жәбірленушінің кінәліге немесе оның 

жақындарына күш қолдануынан, қорлауынан немесе ауыр балағаттауынан, не өзге де заңға қарсы не 

моральға жат іс–әрекетінен (әрекетсіздігінен) болуы керек, ал кінәлінің әрекеті – қақтығыс (шиеленіс) 

жағдайды тудырушыға бағытталуы керек. Қылмыс аффект жағдайында жасалса, бірақ жоғарыда 

айтылған белгілердің тым болмаса біреуі жоқ болса, кінәлінің әрекеті жан күйзелісі жағдайында адам 

өлтіру деп сараланбайды. Физиологиялық аффект кезінде сананың жиырылуы (есі дұрыстықты 

жоққа шығармайтын) мен іс–әрекетті саналы және ерікті қадағалаудың бәсеңдеуі байқалады. 

Аффект әсерлі сезімнің салдарынан тұлғаның іс–әрекетті таңдау мүмкіндігінің шектелуі 

жағдайында орын алады.  

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, дені сау тұлғаларға қарағанда аффекті жағдайда өз әрекетін 

ұғыну, рефлекстендіру, өз әрекетіне есеп беру және ие болу мүмкіндігі психопатиялық тұлғаларда 

төмен болады десек те, аталған мүмкіндік толық жойылмайды және есі дұрыстық пен 

жауапкершілікті жоққа шығармайды. Бірақ есі дұрыстық толық жойылмайды [1]. 

Қылмыстың негізгі нәтижелерін белгілі себептер айқындайды. Ал қалғаны көптеген мән–

жайларға байланысты. Қылмыстылық дегеніміз әлеуметтік құбылыс. Ол қылмыстық әрекеттің 

генезисіне криминологиялық әсер ететін адамның биологиялық табиғатымен емес, қоғамға қауіпті 

әрекеттің және қайшылықтардың табиғаты мен құрамымен сипатталады [2]. 

Мемлекет негізгі моральдық принциптерді, құндылықтар мен құқықтық нормаларды айқындап, 

оларды халыққа бұқаралық ақпарат құралдары мен әдебиет және мәдениет арқылы жеткізсе, онда 

адамдарды жоғары құқықтық мәдениет пен құқықтық санаға тәрбиелеуге ықпал етер еді.  

Қоғамдағы қақтығыс пен қылмысты сол қақтығысты шешу құралы ретінде пайдалануды 

төмендету қалыпты өмір сүруге лайық жақсы жағдайлар жасау арқылы ғана мүмкін болады.  

Халықтың құқықтық санасын қалыптастыру оларға  құқықтық білім беру мен құқықтық 

тәрбие секілді іс–шаралар арқылы дамиды. 

Адамдар кең тараған қылмыстарға дұрыс құқықтық баға бере білулері керек және пайдалану 

үшін оларды шешудің заңды жолдарын білулері тиіс. 

Қылмыстың шұғыл арада ашылуы мен кінәлілерге заңмен белгіленген шараларды қолдану, 

құқық қорғау органдарының қызметіне құрметпен қарауға септігін тигізуі мүмкін. Себебі, 

қылмыскерлердің жазаланбауы мен қоғамға қауіпті іс–әрекеттерге «кешірімді» қарау заңдылық пен 

құқықтық тәртіптің үстем рөлін төмендетеді. 

Сұралған 128 респонденттің 1/4 бөлігі ешбір жағдайда заң бұзуға бармайтын едік деген ойда. 

Олардың 5,3 % кенеттен туған қатты жан күйзелісі жағдайында адам өлтірудің түсінігін анықтап 

беруге қабілетті болып шықты. 

Мемлекеттік деңгейде тұлғаның психикалық дамуындағы ауытқушылықтарды ерте бастан 

анықтап, диагноз қойып, психологиялық–психиатриялық көмек беру жүйесін құру (білім беру 

мекемелерінен бастап), зорлық қылмыстылықтың алдын алуға ықпал етер еді. 

Тұрмыстағы ситуациялық қылмыстың алдын алуға кеңестер мен дағдарыс (кризистік) 

орталықтарының және де мұқтаж адамдардың керек кезде психолог, социологтар мен заңгерлердің 

кеңесін алуға мүмкіндік беретін сенім телефондарының жұмыс істеуі үлкен көмек болар еді. Ол 

кеңестер түрлі мәселеге қатысты болуы мүмкін, айталық, мүліктік мәселелерді реттеу мен неке–

ажырасу процестеріне байланысты. Тек ресми түрде жұмыссыз деп тіркелгендерге ғана емес, түрлі 

себептермен тұрақты табыс көзінен айырылғандарға қызмет көрсететін халықты жұмыспен қамту 

орталықтары, білім беру мекемелерінің жанында, өндірістік салада психологиялық көмек пунктері 

қызмет етсе оның да алдын алу рөлі артар еді. 

Кейбір обьективтік жағдайлардың әсерімен қылмыс жасауы ықтимал «тұрақсыз» 

тұлғалардың тобына енген тұлғаларды бақылаудың түрлі нысандары; тұлғаға қарсы зорлық 
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қылмыстарға қарсы алдын алу түріндегі жұмыстар белгілі бір дәрежеде ситуациялық қылмысты, 

әсіресе жан күйзелісі жағдайында жасалатын қылмыстарды бақылауға ықпал етер еді. 

Қылмыстық  ниет, қылмыстық әрекет пен оның мақсаты, себебінің пайда болу, қалыптасу 

үрдістерінен тұрады. Іс–әрекет себебі – бұл әрекет етуге іштей талпыну, сыртқы орта мен нақты 

оқиғаның әсерінен туындап, асқынған мұқтаждықтармен, мүдделермен, сезімдермен анықталатын 

тілек. Себептен кейін анықталған әрекеттің болжанған және тіленген нәтижесі ретінде мақсат 

қалыптасады. 

 

Белгілі бір әрекеттерді жасауға итермелейтін түрткі барлық кезде адамның өз істеген 

әрекетінің себебін анықтауға тырысатын дәлелдеу әрекетімен толық сәйкес келе бермейді. Адамдар 

тек өз әрекеттері мен ниеттерінің жақсы жақтарын ғана көрсеткісі келеді. Сол себептен өз 

әрекеттерінің себебі, сылтауы ретінде кейде еріктен тыс ақталатын себептер табады. Мұны тиісті ішкі 

түрткілерді елемей, оларды санадан бейсанаға итермелегісі келетін психологиялық механизмдер 

арқылы түсіндіруге болады. Жүйелі түрде қылмыстық әрекеттермен айналысатын адамдарда да ішкі 

түрткі, ниеттердің бейсанаға өту құбылысы байқалады. Бұл феноменнің мәні мынада – бір ғана 

әрекетті біркелкі жағдайларда қайталау үйренуге және әдеттенуге  алып келеді де, ол әрекеттер күдік 

пен ниеттердің күресіне қарамастан өзінен өзі  жатқандай көрінеді [3]. 

Криминалды іс–әрекет кезеңдері: 

– ниеттің қалыптасуы; 

– қылмысты жасау туралы шешім қабылдау; 

– қабылданған шешімді іске асыру; 

– посткриминалды іс–әрекет. 

Қылмыстық іс–әрекет механизмін қарастыру барысында адамның сыртқы ортасы мен жеке 

қасиеттерін өзара байланыс арқылы анықтайды, бұл ретте криминалды іс–әрекеттің барлық кезеңдері 

ескеріледі. 

Жағдай өз бетінше жеке қылмыстылық пен қылмысты тудыра алмайды, бірақ белгілі бір 

түрде қылмыстылықтың пайда болу үрдісіне әсер етіп, аяқ  астынан  туындаған  себептер үлес 

қосады. 

Себеп әрекетті тудырып, салдарға алып келеді. Себептің әрекет етуі үшін белгілі жағдайлар 

қажет, бірақ ол жағдайлар өз бетінше салдар тудыра алмайды; олар тек себеп әрекет ете бастағанда  

қылмыс жасалу мүмкіндігінің шынайылығын анықтайды. Қылмыс куәларының пассивті болуы, 

кедергі жасамауы – қылмыстық нәтижеге жетістікпен жетудің жағдайы, бірақ қылмыс себебі емес. 

«Жоғарыда айтылғандарды ескере келе қақтығыстың бар мазмұны бейнеленбейтін тек тікелей 

адам өлтіру оқиғасы ғана сипатталған айыптау қорытындылары мен үкімдер қолайсыз көрінеді» [4], 

өйткені ұрып–соғу мен адам өлтіруге әкелген қақтығыс сипаты, сондай–ақ қылмыстық әрекеттен 

кейінгі қылмыскер іс–әрекеті айқындамайтын жағдайлар көрініс таппайды. 

Іс–әрекеттің жасалуы өз кезегінде оларды іске асырушылар, іс–әрекет субьектілерінің де бар 

екендігін көрсетеді. Бүгінгі күнде қылмыстылықтың статистикалық есебі факті санымен де, 

тұлғалармен де жүзеге асырылады. 

Қылмыстылықтың бейнесі тек жасалған қылмыстарды ғана емес, сонымен қоса, қоғамға 

қауіпті салдарды да қамту керек. 

Қазақстан Республикасында қазір қолданып жүрген қылмыстық кодексі бойынша өмірге 

қарсы қылмыстар мыналар жатады:  

Адам өлтіру қылмыстық кодексі 99 бабында; жаңа тұған сәбиді анасының өлтіруі бұл 

қылмыстың кодексінің 100 бабында; жан күйзелісі жағдайында болған адам өлтіру қылмыстық 

кодексінің 101 бабында; қажетті қорғаныс шегінің шығу кезінде жасалған кісі өлтіру қылмыстық 

кодексі 102 бабында; қылмыс жасаған адамды ұстау үшін қажетті шараларды шығу кезінде жасалған 

кісі өлтіру қылмыстық кодексі 99 бабында; абайсызда кісі өлтіру 105 бабында; өзін өзі өлтіру дейін 

жеткізу қылмыстық кодексі 107 бабында байланысты. 

Сонымен өмірге қарсы бағытталған осы қылмыстар соңғы екеуінен басқасы адам өлтіру мен 

байланысты осы адам өлтіру жеке адамға қарсы қылмыстың ең ауыры қылмыстық кодесінің 99 

бабының 1-бөлігі, адам өлтіру дегеніміз: басқа адамға құқыққа қарсы қасақана қаза келтіруде 
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анықтама береді.Адам өлтіру обьектісі – адамның өмірі , ол адамның азамматтығына , ұлттына және 

нәсіліне, шыққан тегіне жасына, әулементік жағдайына, немен айналысатына байланысты денсаулық 

ахуалына, біліміне байланысты емес. Қылмыстық заң жәбірлеушінің еркіне қарсы адамға қаза 

келтіруде, оның келісімімен қаза келтіруді де бірдей дәрежеде адам өлтіруге жатқызады . 

Жәбіренүшінің кім екндігін білмей қалу қасақана адам өлтіргендік үшін жауаптылыққа әсер 

етпейді. Жаңағы өмірге қастандық жасау объектісінің бар жоғы туралы мәселені шешу үшін оның 

бастапқы және ақырғы кезендерін анықтау қажет. 

 

Медицина ана құрсағында адам пайда болған кезден бастап өмір басталды деп есептейді. 

Бірақ қылмыстық заң ғылымында көптеген ғалымдар өмір адам туылғаннан кейін басталады деген 

пікір айтқан.   Физиологиялық тууға дейін баланы өлтіріп түсіру,егер оған медициналық негізі 

болмаса, криминалды абортқа жатады. Қылмыстық заңда адамның өлген кезі деп биологиялық 

өлімді, яғни ми қабы клеткаларының бір жолы ыдырауы нәтижесінде ми қызметінің толық тоқтаған 

кезін айтады.  

Биологиялық өлімнен басқа клиникалық өлім деген түсінік бар, бұл жағдайда адамның жүрегі 

тоқтап қалады. Мұндай жағдайда өмірді қайта қалпына келтіру мүмкіндігі бар. Жүрек тоқтағанан 

кейін бас миының қабы 4 - 7 минут өткен соң өледі, бұл жағдайда тірілту мүмкін емес.Адамға 

клиникалық өлім келтірілсе, бірақ ол адамның жүрегі кейін соғып қалпына келсе, мұндай іс әрекет 

өлтіруге оқталғандық болып сараланады.  

Сонымен қатар, клиникалық өлім жағдайындағы адамға қастандық жасауды өлтіру деп 

санауға болады. 

Өлтіру, ол басқа адамның өмірін жою. Өзін - өзі өлтіру немесе өзін-өзі өлтіруге оқталу 

қылмыс болып табылмайды. Жаңағы өлген адамды тірі екен деп қателесіп жаңағы өлі адамға 

қастандық жасау өлтіруге оқталғандық болып саналады, объектіден қателесу жәбірленуші өлген 

кезден бастап адам өлтіру аяқталған қылмыс деп танылады, ал өлімнің бірден болғандығы немесе 

бірқатар уақыт өткен соң болғандығы маңызды емес. 

Қылмыстың объективтік жағы: .Адам өлтіру әректпенде, әрекетсіздікпен де жасалуы мүмкін. 

Адам өмірімен күш қолданып жарақаттау, тұншықтыру уландыру, тағы басқа, психикалық ықпал 

жасапта қорқытып үрейлендіріп, жалған жала жабу, осыдан айыруға болады. Әрекетсіздік жолымен 

адам өлтіру дегеніміз - өлімге араша тұратын адамның өз міндетін орындамау нәтижесінде 

жәбірленушінің қайтыс болуы өлтіру тәсілдері әртүрлі кейбір жағдайларда тәсіл адам өлтірудің 

сараланған түрін құрайды  

Қылмыстық кодекстің 99 - бабы 2 - бөлігінің д және е тармақтары ол көбіне жаза 

тағайындалғанда ескеріледі.Қылмыс нәтижесінің кездейсоқ емес,айыпты әрекетінің зардабы болуы 

міндетті шарт. Адам өлтіру заңсыз жолмен басқа адамға өлім келтіру адам заңды жолмен өлтірілсе, 

ондай әрекет адам өлтіру ретінде қарастырылады. Ондай әрекеттерге өлім жазасына келтірілген адам 

өлтіру жатады.Қылмыстың субъективтік жағы кінәнің қасақана жасалуымен сипатталады. 

Республиканың жаңа қылмыстық кодексі бойынша абайсызда адам өліміне алып келген іс - әрекет 

адам өлтіруге жатпайды, адам өміріне қарсы жасалған басқа қылмыстарға жатады. 

Адам өлтірудің субъектісі: Қылмыстық кодекестің 99-бабы-жасы 14 - толған есі дұрыс адам 

жатады. Адам өміріне қарсы бағытталған басқа қылмыстар үшін жауаптылық 16 жастан басталады. 

Сот практикасы адам өлтірудің бұл түріне төбелестің және жаңжалдың, өш алу, қызғану сезімдерінің 

нәтижесінде, сондай - ақ жәбірленушінің өтініші бойынша оған жаны ашып жасаған іс - әрекетті 

жатқызады.Адам өлтірудің 50% - тен астамы Қылмыстық кодекстің 99 - бабының 1 - бөлімі бойынша 

сараланады, сондықтан оның неғұрлым жиі кездесетін түрлеріне тоқталып кетейік. 

Өзара жанжал нәтижесінде адам өлтіру. Бұл жағдайда өлтіруді мақсат тұтқан ниет алдын ала 

болмайды. Жанжал себебі әртүрлі болады, қызғаныш, реніш тағы басқа сияқты. Бірақ жанжал кезінде 

адам өлтіру барлық уақытта бірдей 99 - бабтың 1 - бөлігінде көзделген қылмыстың құрамын жоқ деп 

белгілейді. 

Адам өлімі абайсызда, қажетті қорғаныс шегінен асқандықтан да болуы мүмкін. Екі немесе 

одан да көп адам өлтіру сияқты сараланатын мән-жайларда да орын алуы мүмкін төбелес немесе 

жанжал кезінде адам өлтіру, егер онда қылмыстық кодекстің 99-бабының 2-бөлігінде көрсетілген 
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ауырлатушы мән-жайлар болмаса, төбелеске немесе жанжалға кім ұйытқы болғандығына 

қарамастан, қылмыс жай адам өлтіру деп сараланады. 

Қызғаныштан адам өлтіру біреудің махаббатына немесе берілгендігіне басқа біреудің күдік 

келлтіруі. Қызғаныштан адам өлтіруідің қоғамға қауіптілігі өзінің мазмұны жағынан,жай адам 

өлтірудің құрамын береді. Қызғаныштан адам өлтіру кейбір жағдайларда , мысалы жәбірленуші көзге 

шөп салғанының үстінен түсу жан күйзеліс кезінде жасалады. Қылмыстық кодекстің 99 - бабының 2 - 

бөлігі көзделген адам өлтіру қоғамға қауіптірек қылмыстар қатарына жатқызылған осы үшін 

қатанырақ жаза қарастырылған. 

Қылмыс субъектісі бойынша ұйымдасқан топ жүзеге асырған адам өлімі Ж тармағында: 

Қылмыстық кодекстің 101 - 104 бабтарында көзделген іс-әрекеттерден басқадай бұрын адам өлтірген 

адамның осы қылмысты жасауы. Егер адам өлтіру Қылмыстық кодекстің 99 - бабының 2 - бөлігінің 

екі немесе одан көп тармақтарында көзделген ауырлататын мән - жайларда жасалса, әр тармақ үшін 

жеке жаза тағайындалмайтындығына қарамастан қылмыс барлық тармақ бойынша саралану тиіс. 

Айыптының ниеті бірнеше адамды өлтіруге бағытталып, бірақ ол бір адамды өлтіріп екінші 

адамға қастандық жасаса бұл аяқталған қылмыс ретінде - екі немесе одан да көп адамды өлтіргендік 

деп қарастырмайды, себебі қылмыс субъектісіне еркіне байланысты емес мән - жайлар бойынша 

оның бірнеше адамды өлтіру ойы жүзеге аспай қалғандығы. 

Ал қылмыскердің бір адамды өлтіру және қандай кезекпен орындалғандығы қылмысты 

саралауға әсер етпейді , егер екі немесе одан да көп адамды өлтіру әр уақытта болып бұл әрекеттер 

айыпкердің бір жолғы ойымен жүзеге асырылмаса, онда бұл қылмыстар Қылмыстық кодекстің 99 - 

бабы  екінші адамға қастандық жасау әрекеттеріні 2 - бөлігінің Н тармағы бойынша бірнеше рет адам 

өлтіру ретінде сараланады. 

Егер екі немесе одан да көп адамды өлтіру көптеген адамдарды өміріне қауіпті тәсілімен 

жасалса, бұл іс-әрекетті Қылмыстық кодекстің 99 - бабы 2 - бөлігінің А және Е тармақтары бойынша 

саралану керек. Айыптының әрекетін осы көрсетілген тармақ бойынша саралау үшін, адам өлтіру сол 

жәбірленушінің қызметтік міндеті немесе қоғамдық не кәсіби борышты атқарумен байланысты 

жүзеге асыру тиіс. 

Қызметтік борышының жүзеге асыру дегеніміз: адамның мемлекеттік немесе басқа 

кәсіпорында, мекемеде жұмыс істемейтіндігіне қарамастан өз міндетіне жататын әрекеттер жасауы. 

Қоғамдық борышты атқару дегеніміз: кез - келген азаматтың өзіне жүктелген әлеуметтік 

міндетті орындау. 

Сонымен, адамды ұрлауды негізге алатын болсақ адамды кепілге алу оқиғаларының, 

дәрменсіз жағдайдағы адамға қастандық жасау фактісіне қоғамдық басқа көзбен қарауы адам 

өлтірудің саралаушы нышандары ретінде сануға негіз болады.  

Адамның дәрменсіз жағдайы дегеніміз: адамның физиологиялық немесе басқа да 

себептермен, әлі жас қартайған ауру, кеміс: соқыр және тағы басқа, қылмыскерге жөнді қарсылық 

көрсете алмауы. Адам өлтірудің бұл түріне ұйықтап жатқан немесе қатты мас адамды, сондай-ақ 

басқа бір себептермен есінен танған адамдарды өлтіру де жатады.Бұл жағдайда жәбірленушінің  

дәрменсіз екендігі айыптығы болуға тиіс. 

Жәбірленушінің дәрменсіз жағдайы айыпкердің әрекетінің салдарынан да, орынсыз да болуы 

мүмкін. Ұрланған немесе кепілге алынған адамды өлтірудің осы қарастырылған нышанмен 

ұқсастығы бар, сондықтан олар қылмыстық кодекстің 99-бабтың екінші бөлігінің бірші тармағына 

біріктірілген, мұндай адамды өлтіру қылмыстық кодекстің 99-бабтың 2-бөлігінің В тармағы бойынша 

және 125-бап немесе 255-бап бойынша сараланады. ҚК 99-баптың 2-бөлігінін осы карастырылып 

отырған тармағы қолданылғанда, жәбірленушінің ұрланган кезде немесе бірнеше уақыт өткеннен 

кейін қаза болғандығы ескерілмейді. ҚК 99- баптың екінші В тармағы ұрланған немесе кепілге 

алынған адамның өлтіргендігін ғана емес, сонымен қатар адамды ұрлауға немесе кепілге алуға 

байланысты басқа адамдардың өлтіргендігі қамтиды, мысал кепілді босатуға тырысқан немесе 

ұрлауға кедергі келтірген адамды өлтіру. Жүкті екендігі айыпкерге белгілі әйелді өлтіру ҚК 99-

баптың  2-бөлімінін Г тармағы. 

Бұл қылмыс үшін жауаптылықтың қатаң болу себептері мұндай жағдайда тек әйелді ғана 

өлтіріп коймайды, бойына жан біткен, бірақ әлі өмірге келмеген ұрпақты да өлтіреді. 
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Бұл тармақты қолданудың бірден-бір шарты әйелдің жүкті екендігін айыпты білуге тиіс. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот Пленумының 1994 жылғы 23 желтоқсандағы 

азаматтардың өмірімен денсаулығына жасалған қастандық үшін жауаптылықты реттейтін заңдарды 

соттардың қолдану туралы, қаулыда былай белгіленген: өлтірген кезде әйелдің жүкті екенін 

айыптының білуі жеткілікті, бұл жағдайда іштегі баланың қанша айылық екендігі, оның қалай өсіп 

келе жатқандығы, әйелдің тиісті дәрігерлік мекемеде өзінің жүктілігін тіркеткен, тіркетпегендігі 

атқармайды. 

Айыпты адам әйелдің жүктілігін сырт пошымына, әйелдің өз сөзінен немесе медициналық 

құжаттармен танысу арқылы біле алады.Ол қалай болғанда да жүктілік анық белгілі болуға тиіс 

.Әйелдің жүкті екендігін білмеген адам бұл тармақ бойынша жауапқа тартылмайды және де, 

қылмысты осы тармақпен саралау үшін іштегі баланың әйелге қастандық жасау нәтижесінде одан 

бұрын өлгендігінің заңдық маңызы жоқ. 

Жүкті әйелді өлтіргенде айыптыда жәбірленушінің қатысты тікелей ретте, жанама ниетте 

болуы мүмкін. Өлтіру себептері әртүрлі болғанымен, олардың қылмысты саралауға ықпалы 

болмайды. Мысалы айта кететін болсақ жүкті әйелді қызғаныштан өлтірген адам Қылмыстық 

кодекстің 99-баптың Г тармағы бойынша жауапқа тартылады. 

Осы 99-баптың 2-бөлігінің Д тармағы бойынша аса қатыгездікпен адам өлтіру-ді 

қарастыратын болсақ, жәбірленушіні аса қатыгездікпен адам өлтіру дегеніміз-айыптының айуандық 

әрекеттерге, адамгершілік шегінен шығуы. 

Аса қатыгездікті мынадай мән-жайлар сипаттайды: 

Өлтіру тәсілі, жәбірленушінің денесіне көптеген жарақат салу, көму, ас-су бермеу, 

уландырып, қинау, қышқылмен күйдіру тағы басқа сол сияқты. 

Өлтірер алдында немесе өлтіргенде садистік қылық көрсету: қинау,зорлау,жанын күйзелту. 

Жәбірленушінің жақындарының көзінше өлтіру, оларды күйзелту. 

Аса қатыгездікті нысандары болу үшін айыпкер өлтірер алдында немесе өлтіріп жатқан кезде 

жәбірленушіні қинайды, жанын күйзелтеді, не алдын ала әдейі қинап өлтіреді. Қинап өлтіру бұл аса 

қатыгездіктің белгісі, ол әрекетті Қылмыстық кодекстің 99-бабы 2-бөлігінің Д тармағымен саралауға 

негіз болады. 

Сонымен қатар, бұл қаулыда жәбірленушіні оның жақындарының көз алдында өлтіру де аса 

қатыкездіке жатқызылған. Себебі, айыпкер өз әрекетімен жәбірленушінің жақыңдарына күйзеліс 

тудырады, олардын жанын ауыртады.  

Осындай жағдайда айыпкердің субьективтік қатынасы жәбірленушіні өлтіруге ғана емес, 

оның өлтірілуіне айғақ болған жақындарын да күйзелтуге бағытталған тікелей ниетпен айқындалады. 

Жақын адамдарға тек туыстық қатынастағы адамдар  ғана емес, басқадай қарым-қатынастар арқылы 

жақындасқан адамдар да жатады, некеге отырмаған ерлі зайыптылар, әлі үйленбеген қалындықпен 

күйеу бала, асырап алғандар, қамқорына алғандар тағы басқалары сияқты. Аса қатыгездікпен 

өлтіргенде, айыпкер өзінің іс-әрекетінде асақатыгездік сипат бар екендігін түсінуге, соны қалауға 

немесе оған саналы түрде жол беруге тиіс. Жоғарыда айтылғандай, аса қатыгездік тек обьективтік 

әрекеттермен ғана емес сонымен қатар айыпкердің психикалық қатынасымен де сипаталады.  

Аса қатыгездік жасаудың себептері әр түрлі болады: кек, қызғаныш ,бас пайда, тағы басқа 

,олар қылмысты  Қылмыстық кодекстін 96-бабының 2-бөлігінің Ә тармағы бойынша саралауға әсер 

етпейді .Адам өлтірудің бұл түрінде айыпкердің нақты бір адмды өлтіруге тікелей ниет болғандығы. 

Басқа адмдарды өлтіру немесе олардың денсаулығына зақым келтіру жанама ниет болып саналады. 

Егер көптеген адамдардың өміріне қауіпті тәсілмен бір адамды өлтіру көптеген адамның өліміне 

алып келсе, айыпкердің әрекетін Қылмыстық кодекстің 99-бабының 2-бөлігінің А, Е тармағы және 

Қылмыстық кодекстің деңсаулыққа зақым келтіргендік үшін жауаптылық көзделген тиісті бабы 

бойынша сараланады. 

Адамды өлтіруді адамдар тобы немесе ұйымдасқан тобтын жүзеге асыруы. ҚК 31-бабына 

сәйкес, бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін күні бұрын біріккен топ адамдардың тұрақты тобы 

ұйымдасқан топ деп саналады.Адам өлтірудің бұл түрі қоғам үшін өте қауіпті. 

Қылмыстылықтың өз тарихы мен даму логикасы бар [5]. Қылмыстылық латенттігімен де 

сипатталады. Әдетте аса ауыр қылмыстардың іздерін жасыру қиын болғандықтан, көбінесе олар 
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көпке тез аян болады. Мысалы, мәйіт болған жағдайда адам өлтіруді жасыру мүмкін бе? Адам 

өлтіруді ашу – бұл басқа мәселе, әсіресе ол бірден тез ашылмаса, мүлдем ашылмауы да өз алдын алаа 

бөлек әңгіме. Алайда қылмыстық статистика тек ашылған ғана емес, сонымен қатар барлық тіркелген 

қылмыстарды бекітуге қызмет етеді. 

Латенттілік әдейі де, абайсыздықтың кесірінен де және уәкілетті тұлғалардың 

тәжірибесіздігінің нәтижесінен де болуы мүмкін.  

Сонымен жан күйзелісі жағдайында адам өлтіру қылмысының детерминанттарын зерттеу 

жеке криминогенді және антикриминогенді факторлардың динамикасын зерттеуге; криминогенді 

факторлардың өзара қатынас «механизмін» зерттеуге; оған позитивтік әлеуметтік құбылыстың әсер 

ету дәрежесін анықтауға; тұлғаның қалыптасуына криминогенді жағдайлардың әсер етуіне мүмкіндік 

береді. 

Жан күйзелісі күш қолдану, қорлау, ауыр балағаттау еске түскен кезде, және бұрын жасалған 

қылмыс туралы ақпараттан немесе оны сезінуден де пайда бола алады. 

Ереже бойынша жан күйзелісі дегеніміз, адамның туындаған жанжалды жағдайды шешудің 

ерекше тәсілімен сипатталатын мінез–құлқы. Экстремалды психикалық ахуал – жан күйзелісі елеулі 

мақсат, мұқтаждықтардың орындалмауынан, көңілі қалған жағдайда туындайтын психологиялық 

ахуал. Ол жабырқаңқылық, мазасыздану, тығырыққа тірелу сезімдерімен көрінеді. Экстремалды 

психикалық ахуал (жан күйзелісі) оның бейнелену–реттеу салаларында елеулі ілгерілеулерге жол 

ашады. 

1959–жылғы Қазақ ССР Қылмыстық кодексі жан күйзелісі жағдайында адам өлтіру құрамы 

белгілерінің тек келесі обьективті тұстарын айқындаған:  

– Заңға қайшы зорлық немесе 

– Жәбірленуші тарапынан ауыр қорлау. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің «Жан күйзелісі жағдайында жасалған 

адам өлтірулер» атты 98-бабында қаралып отырған құрамның обьективтік тұстарының анағұрлым 

нақты белгілерін көрсетеді: 

– Күш қолдану; 

– Қорлау; 

– Ауыр балағаттау; 

– Өзге де заңға қарсы немесе моральға жат іс - әрекеттері (әрекетсіздігі); 

Жәбірленушінің жүйелі түрдегі заңға қарсы немесе моральға жат мінез–құлқына байланысты 

туындаған ұзаққа созылған психиканы бұзатын жай–күй; 

«Күш қолдану», «қорлау», «ауыр балағаттау» түсініктері немесе жәбірленушінің өзге де заңға 

қайшы немесе моральға жат әрекеттері (әрекетсіздігі) бағалау түсініктері болып табылады. Осыған 

байланысты аталмыш санатдағы қылмыстық істерді қарағанда біршама қиындықтар туындайды. 

Күш қолдану, ауыр қорлау, өзге де заңға қарсы немесе моральға жат іс–әрекеттер ойдан құралған 

емес, шын мәнісінде болуы қажет. Кейбір ғалымдардың қорлау салмағы көбінесе кінәлі тұлғасының 

ерекшеліктеріне байланысты деген пікірлерімен келіскен жөн [6]. Жәбірленушінің қорлайтын мінез–

құлқы кінәлінің түсінігінде оның уәждеме саласының белсенді халіне, көңіл–күйіне, алдыңғы 

уайымдарының сипатына байланысты әртүрлі қабылдануы мүмкін.  

Қорлау деп ерекше арсыздықпен сипатталатын қатал әжуә–мазағы, ар–намысы мен ожданын 

кемсітуі қабылдануы мүмкін. Қорлау, жақсы түрде десе де мазмұны соғұрлым қорлайтын формада 

көрінуі мүмкін. Мәселен, дене кемшіліктерін әжуалау. Тәлкектеу созылмалы сипатта болуы мүмкін. 

Қылмыстық кодекстің 98–бабының мағынасына сай, «күш қолдану» деп «адамға бұлшық ет 

күшінің, я денеге зақым, ауыртпалық келтіруге қабілетті құралдар мен процесстердің әсерімен адамға 

күшпен ықпал ету түсіндіріледі. Ол кінәліге психикалық ықпал етумен де білінеді». Қазіргі 

қолданыстағы қылмыстық заңдағы «зорлық» түсінігі аздаған айқындауларды қажет етеді. 

Қылмыстық кодекстің 98–бабындағы зорлықты, сондай–ақ экономикалық және жыныстық зорлық 

деп те түсіну керек. Өндірістің тоқыраған, сәйкесінше, жұмыссыздықтың белең алған кезеңінде 

экономикалық тәуелділік проблемасы алға шықты.  

Сонымен, жан күйзелісі жағдайында болған адам өлтірудің объективтік жағын кешенді 

белгілер (қоғамға қауіпті әрекет, қылмыстық-құқықтық қорғау объектісінің өзгеруі және олардың 
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арасындағы себепті байланыс) құрайды. Осы бөлімше жан күйзелісі жағдайында болған адам 

өлтіруді дәрежелеудегі бәсекеге және оған факультативтік белгілердің әсер етуі мәселелеріне 

арналған. 

Жан күйзелісі жағдайында адам өлтіруге криминологиялық сипаттама беру кезінде кең 

ауқымды факторлардың бәрі есепке алыну керек. Дегенмен, олардың дені тек адам өлтірудің осы түрі 

ғана емес, сонымен қоса, оның басқа түрлеріне де, тіпті, кейде барлық зорлық қылмыстарына тән. 

Алғашқы бағыт бойынша зорлық қылмыстылығы қылмыс жасау кезінде күш қолдану 

мақсатқа жетудің тек құралы ғана емес, оның ішкі түрткісінің бір элементі болып келетін 

қылмыстардың жиынтығы болып табылады.  

Саналуан әлеуметтік факторлар өмірдің барлық саласында дерлік қорғансыздықтың, 

қатыгездіктің және бәріне рұқсат берушіліктің әлеуметтік жағдайын қалыптастырады. Басқа 

адамдардың қасіретіне бейтарап көзқарас заңның әлсіздігі және тиісті орындарға шағымданудың 

тиімсіздігі туралы түсініктер көп адамдарды қақтығыс жағдайларды өз бетінше шешу жолдарына 

мәжбүрлейді. 

Қылмыс ниетінің түрткісі әр кезде анық айқындалмауы мүмкін. Қылмыс жасауға септігін 

тигізген өмірлік оқиға, кінәлінің мінез–құлық себептерін анықтауда қылмысқа алып келген кінәлі 

тұлғасының психофизиологиялық, әлеуметтік–демографиялық ерекшеліктерінің рөлі орасан зор.  

Адамды қақтығыс (шиеленіс) пен қиын жағдайларды өздігінше шешуге бағдарлайтын іс–

әрекеттің ерекше  ниеті пайда болады. Бұл тек жеке мүдделер мен кез–келген тәсілді қолдану 

мүмкіндігінен туады. Олардың ішінен таңдау оңай. Мұндай жағдайда қатыгездік іс–әрекет қарым–

қатынастың қалыпты бір нормасы болып қалыптасады, адам өмірінің құндылығы азая бастайды. 

Адам өз қиыншылықтарына деген қоғамның шын мәнісіндегі немесе алдамшы бейтараптық 

қатынасын көре отырып, өзінің қорғансыздығын сезініп, өз мүдделерін кез–келген жолмен қорғауға 

дайын бола бастайды [7]. 

Белгілі бір  жағдайлардың әсерімен адам өлтіру фактілерінің саны артуда. 57% астам 

жағдайда зорлық қылмыстары алдын ала–ала дайындықсыз және жоспарсыз жасалған; шешімдер 

импульсивті түрде оқиға барысында, кінәлінің адамгершілік, құқық бұзушылық көзқарастарының 

әсерімен қабылданған.  

Өкінішке орай, жан күйзелісі жағдайында адам өлтірген кінәлінің сипаттамасы олардың 

қоршаған әлеуметтік ортамен байланысымен сипатталып жүр. 

Нақты өмір жағдайы ол жан күйзелісі жағдайында қылмыс жасау алдын аладағы кінәлі 

тұлғаның қоғамға жат көзқарастарының, ұмтылыстарының және дағдыларының кесірінен 

қылмыстық әрекет жасауына ықпал ететін оның өмірлік мән–жайларының жиынтығы. Сондай–

ақ, аталған қылмысты жасау барысында қылмысты қоздыратын жәбірленушінің мінез–құлқына 

айтпай кетуге болмайды. Сол себептен адам өміріне дер кезінде оның мінез–құлқына теріс 

ықпал ету жолдарын жою, сол сияқты зорлық қылмыстарының, соның ішінде жан күйзелісі 

жағдайында болатын осы қылмыстың да себептері мен жағдайларын жою олармен күрес 

кезінде өз нәтижесін береді.  
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Ұсынылып отырған еңбекте Қазақстандағы тілдік плюрализм мəселесі қоғамдық саяси 

жəне құқықтық реформалардың жүзеге асырылуының негізі ретінде қарастырылып отыр. 

Бұл реформаларға  келесі қайта құрулар жатады : қазақстандық қоғамның  неғурлым  ашық 

бола бастауы, біздің елдің  дүниежүзілік қоғамдастыққа енуі, халықаралық саяси 

экономикалық жəне мəдени байланыстардың дамуы мен нығаюы.Жоғарыда аталғандардың 

бəрі қазіргі кезеңде шет тілдерінің қоғамда үлкен сұранысқа ие болуының айғағы. Атап өтіліп 

от ырғандай, Республикамыздағы тілдік саясаттың бағдары «Қазақстан Республикасының 

тіл саясатының тұжырымдамасы», сонымен қатар, «Қазақстан Республикасында тілдерді 

дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» арқылы 

жүзеге асырылуда. Қазақ тілі-мелекеттік тіл, орыс тілі- ресми байланыс тілі, ағылшын –  

жаһандық экономиканы интеграциялау тілі  екендігі  біріңғай стандартизациялаушы 

платформасы негізінде  тілдік білім беруді орталықтандырылған жүйеге ендіру статусы 

Қазақстан Республикасының Конституциясымен бекітілген. 

Кілт сөздер: көптілділік, полимəдениеттілік, тіл саясаты, үш тілді оқыту, тілдердің 

үштұғырлығы, құқықтық қамтамасыз ету. 

 

В работе рассматривается языковой плюрализм в Казахстане в качестве следствия 

осуществленных общественно – политических и правовых реформ. К данным реформам 

относятся следующие преобразования: казахстанское общество становится более 

открытым, наше государство входит в мировое сообщество, развитие и укрепление 

межгосударственных политических, экономических и культурных связей. Все вышеназванное 

способствует тому, что иностранные языки в настоящий момент востребованы обществом. 

Отмечается, что программными ориентирами языковой политики Республики являются 

«Концепция языковой политики Республики Казахстан», а также «Государственная 

программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы». 

Единая стандартизирующая платформа для внедрения системы централизованного 

управления языковым образованием скоординирована закрепленным статусом языков в 

Конституции РК: казахский язык – государственный, русский язык – язык официального 

общения, английский – язык, обеспечивающий интеграцию в глобальную экономику. 

Ключевые слова: полиязычие, поликультурность, языковая политика, трехъязычное 

обучение, триединство языков, правовое обеспечение. 

 

The paper considers language pluralism in Kazakhstan as consequence of implementation of 

socio–political and legal reforms. These reforms include the following transformations: Kazakhstan's 

society is becoming more open, state is part of the world community, the development and 

strengthening of inter-state political, economic and cultural ties. All of the above contributes to the 

fact that foreign languages are currently in demand by society. It is noted, that the program basis of 

the language policy of the Kazakhstan is “the Concept of language policy of the Republic of 

Kazakhstan”, as well as “the State program of development and functioning of languages in the 

Republic of Kazakhstan for 2011-2020”. Single standardizing platform for the introduction of a system 

of centralized management of language education that is being coordinated by the fixed status of 
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languages in the Constitution of the Republic of Kazakhstan: Kazakh language – state language, 

Russian language – official language (the domestic language of interethnic communication), English – 

language ensuring integration into the global economy. 

Key words: multilingualism, multiculturalism, language policy, trilingual education, trinity of 

languages, legal provisions. 

 

Особенностью современного общества является глобализация мира, которая, с одной 

стороны, способствует сближению стран и народов, усиливает их взаимодействие во всех 

сферах жизнедеятельности, с другой — представляет угрозудля сохранения этнического 

своеобразия народов, уникальности их культуры. Эти процессы актуализируют этничность, 

причем такая активность иногда выражается в форме открытых социальных конфликтов, 

сопровождающихся волной насилия. Проблемы социальной напряженности в обществе, 

обусловленные продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, 

актуальны для всего мирового сообщества, так как, по данным ЮНЕСКО, к началу XXI века не 

осталось ни одного моноэтнического государства. 

Для полиэтнического государства, каким является Казахстан, задача укрепления 

межнационального согласия — одно из основополагающих условий развития и успеха 

осуществляемых реформ на новом этапе интенсивного развития. Стремление Казахстана к 

стабилизации межнациональных отношений,укреплению дружбы между народами, к 

социальному взаимодействию с представителями разных национальностей продиктовано не 

только его полиэтническими многоконфессиональным составом, но и решением конкретных 

задач образовательной политики, в числе которых — воспитание поликультурной личности. 

Вопросы организации учебного процесса с учетом поликультурного образования обусловлены 

потребностью воспитания у подрастающего поколения ценностных отношений в сфере 

национальных интересов, планетарного менталитета, уважения к другим этносам. 

Поликультурное образование в стране относится к сравнительно новой области 

педагогического знания. Являясь альтернативой интернациональному воспитанию, оно не в 

полной мере соответствует требованиям современного этапа развития цивилизации, 

активизации процессов национально-культурного самоопределения народов Казахстана. 

Вместе с тем, теория существенно отстает от практики. [1] Казахстан представляет собой 

многонациональное государство. На его территории мирно сосуществуют около 130 

национальностей. Здесь созданы равные условия для развития языков и культуры разных 

народов. Развивается культура межэтнического общения. В Государственной программе 

функционирования и развития языков на 2011-2020 годы говорится, что в стране «… создана 

эффективная система государственной поддержки языков этносов, проживающих в Казахстане 

(из 7516 общеобразовательных школ 1524 с русским, 58 с узбекским, 14 с уйгурским, 2 с 

таджикским языками обучения, 2097 школ – смешанные)». [2] 

Многоязычие, как отмечается многими исследователями, является неоспоримой и 

существенной характеристикой языковой ситуации Казахстана. Оно создается активным 

участием в нем казахского, русского, английского и других языков. Казахская, русская и 

английская языковые компетенции являются естественным отражением потребности 

практического и профессионального владения несколькими языками для получения реальных 

шансов занять в обществе более престижное социальное и профессиональное положение. 

Кроме внутренних факторов, на языковую ситуацию в Казахстане оказывают влияние и 

процессы глобализации. Современное казахстанское общество характеризуются общественной 

модернизацией и стремлением к мировым интеграционным процессам, где ведущую позицию в 

процессе модернизации занимает образование. Полиязычное образование – это 

целенаправленный, организуемый, нормируемый триединый процесс обучения, воспитания и 

развития индивида как полиязыковой личности на основе одновременного овладения 

несколькими языками как «фрагментом» социально значимого опыта человечества, 

воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и речевой деятельности, а также в 

эмоционально-ценностном отношении к языкам и культурам. Полиязычная личность – это 



 

277 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

активный носитель нескольких языков. Полилингвальная личность – это личность 

поликультурная. Именно поэтому под поликультурной личностью понимается «индивид с 

развитым лингвистическим сознанием». Формирование полилингвальной личности – одно из 

основных направлений развития поликультурного образовательного пространства. Полиязычие 

и полиязычное образование – это веление времени, поскольку весь мир полиэтичен, 

полилингвистичен. Разумное, грамотное и правильное внедрение полиязычия даст возможность 

выпускникам наших школ быть коммуникативноадаптированными в любой среде. [3] 

Относительно данной темы, в работе С.С. Кунанбаевой «Концепция языкового 

образования Республики Казахстан» была предложена актуальная на текущий момент 

концепция триединства, которая могла бы обеспечить универсализацию языкового образования 

по всем языкам триединства на основе единой научно-теоретической платформы и 

гармонизации отечественных и современных международных образовательных моделей. 

Способствовать развитию системы непрерывного преемственного и взаимосвязанного 

языкового образования в Республике Казахстан. 

Концепция триединства – универсальный, своевременный, актуальный нормативно-

регламентирующий базис, предполагающий введение единых стандартов с учетом 

использования мирового опыта, позволяющего организационно-структурно интегрироваться в 

мировую систему образования, заимствуя передовые технологии менеджмента 

образовательного процесса, обеспечивающего его гибкость, диверсифицированную 

вариативность и приспособляемость к изменяющимся условиям и темпам социально-

экономического развития страны. [4] 

Стоит отметить, что работа С.С. Кунанбаевой базируется на основных требованиях 

государственной программе функционирования и развития языков на 2001-2010г, однако, она 

не потеряла своей практической важности при новой государственной программе 

функционирования языков на 2011-2020г. призванной предусматривать ведение гармоничной 

языковой политики, обеспечивающей полномасштабное функционирование государственного 

языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков 

всех этносов, живущих в Казахстане. Не говоря уже о том, что корни подобных идей берут свое 

начало еще с Концепции от 07.11.1996 N 3186 «Концепция языковой политики Республики 

Казахстан» целью которой является разработка стратегии государственной политики в области 

сохранения и функционального развития языков в переходный период, определение задач 

государства по созданию условий для развития казахского языка как государственного. [5] 

Прямым результатом реализаций этих положений, что указаны в концепции, являются и 

практические его показатели: К примеру, в некоторых казахстанских школах осуществляется 

реализация проекта ОБСЕ, когда учащиеся обучаются на четырех языках: родном (узбекском, 

уйгурском или таджикском), казахском, русском и английском языках. Цель данного проекта 

повсеместно внедрять полиязычное образование в южных регионах Казахстана, где проживает 

большое количество узбеков, уйгур, таджиков и других этносов. Как отмечают отдельные 

исследователи, Концепция полиязычного образования предполагает   формирование    языковой    

личности в контексте взаимосвязанного обучения данным трем языкам, когда история Казахстана, 

казахский язык и казахская литература должны преподаваться на казахском языке, всемирная 

история, русский язык и русская литература на русском языке, математика, физика, биология, 

химия и география на английском языке [6].  

Касательно вопроса английского языка в частности, в Казахстане в последние годы в связи с 

ростом деловой активности населения и расширением внешнеэкономических связей субъектов 

рыночной экономики наблюдается высокая потребность на рынке труда в специалистах, 

владеющих английским языком. К примеру, согласно исследованию, проведенному М.Ш.Сарыбай, 

знание английского языка стало требованием в 98 объявлениях (из 101) на должность менеджера, 

инженера, оператора, секретаря, бухгалтера и администратора. Более того, 40 % объявлений, 

помещенных в газете в 2003 г., были опубликованы на английском языке. Деятельность более чем 

50 посольств и представительств филиалов иностранных компаний, 700 иностранных предприятий 

и 1500 представительств зарубежных компаний обусловлена деловым общением на английском 
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языке. Возросшее число специалистов, владеющих английским языком, и переводчиков 

объясняется масштабом международного сотрудничества в Казахстане. Английский язык в этом 

случае выполняет роль лингва франка в межкультурной деловой коммуникации между местными и 

иностранными специалистами, что способствует еще большей актуализации продвигаемой 

политики триединства языков. [7] 

В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым ещё в 2004 г. В 

октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент вновь отметил, что знание, 

как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 2007 г. в Послании народу 

Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Н. Назарбаев предложил начать поэтапную 

реализацию культурного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо 

развитие трех языков: казахского как государственного, русского как языка межнационального 

общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику: «Казахстан 

должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой 

пользуется тремя языками». 

Именно с этого момента и начинается отсчёт новой языковой политики Казахстана. 

Полиязычное образование было закреплено следующими законодательными актами: Конституция 

Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О языках», Закон «Об образовании», 

Государственная программа функционирования языков в Республике Казахстан на 2001-2010 гг., 

Концепция развития иноязычного образования Республики Казахстан и другими, которые и 

составили его правовую основу. Перечисленными выше документами определены роль и место 

полиязычного обучения, принципы создания современной эффективной системы управления 

полиязычным образованием. 

Сегодня уже можно говорить о завершении работы по институциональному обеспечению 

реализации Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 

гг., базовыми компетенциями которой являются трёхъязычие, евразийская поликультурность, 

коммуникативность и технократичность. Госпрограмма развития языков осуществляется в три 

этапа. На первом этапе (2011-2013 гг.), проведен комплекс мер, направленных на 

усовершенствование нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего 

функционирования и развития языков. В рамках второго этапа (2014-2016 гг.) планировалась 

реализация комплекса практических мер по внедрению новых технологий и методов в области 

изучения и применения государственного языка, а также сохранения языкового многообразия. На 

третьем этапе (2017-2020 гг.) будет осуществлено закрепление результата через системный 

мониторинг степени востребованности государственного языка во всех сферах общественной 

жизни, качества его надлежащего применения и уровня владения при дальнейшем сохранении 

позиций других языков. По итогам реализации программы доля взрослого населения, владеющего 

государственным языком, составит к 2014 г. 20%, к 2017 г. — составит 80%, к 2020 г. — 95%. Доля 

казахстанцев, владеющих русским языком, к 2020 г. составит не менее 90%. Доля населения 

республики, владеющего английским языком: 2014 г. — равна 10%, 2017 г. — 15%, 2020 г. — 20%. 

Доля населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским), к 2014 г. 

10%, к 2017 г. — 12%, к 2020 г. — до 15%.  

Завершая настоящее исследование, отметим, что приведенные выше примеры относительно 

полиязычной политики в Казахстане не являются исчерпывающими. Стоит также отметить 

общемировую тенденцию, определяющую толерантность языковых политик в области 

образования, открывая новые горизонты для студентов. Следуя курсу глобализации, Казахстан, в 

свою очередь, отличился самобытной и неформальной имплементацией опыта стран западного 

зарубежья в свою языковую политику, оставив без надлежащей правовой поддержки полиязычный 

курс в целом, но, при этом, с каждым разом весьма успешно реализовывая его на деле. По мнению 

авторов, стоит вопрос более серьезного правового обеспечения полиязычия в системе образования, 

требующий дальнейшего разбора, который, вероятнее всего, будет еще не раз подниматься на 

обсуждение, по причине своей актуальности, особенно в свете политического курса и 

государственных программ Казахстана за последние годы.  
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Мақалада мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың теориялық жəне құқықтық негіздері, 

оның Қазақстандағы ерекшеліктері, сондай-ақ оның тиімділігін арттыру жолдары 

қарастырылады.  

Кілт сөздер: мемлекет, билік, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік басқару, тиімділік, жүйе.  
 

В статье рассматриваются теоретические и правовые основы государственного 

регулирования малого и среднего бизнеса,  а так тже применение зарубежного опыта в 

государственном регулировании бизнеса. 

Ключевые слова: государство, кредитование ,  лизинг  государственное регулирование, 

государственное управление, эффективность, система. 

 

The article discusses the theoretical and legal basis of state regulation of small and medium-sized 

businesses, as well as the use of foreign experience in state regulation of business  

Key words: state, lending, leasing state regulation, public administration, efficiency, system. 

Мировой опыт государственного регулирования малого и среднего бизнеса в регионах  

свидетельствует о том, что в странах с развитой экономикой поддержка малого и среднего бизнеса 

осуществляется специальными органами с законодательно закрепленными задачами, правами и 

ответственностью. Решающим фактором развития предпринимательства в индустриально развитых 

странах является их государственная поддержка. Одним из компонентов этой системы являются 

государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса в регионах. Стимулирование 

среднего бизнеса многопрофильно и неодинаково в разных странах. Но во всех случаях оно 

подразумевает, прежде всего, создание благоприятного правового и экономического климата для 

его развития. 
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В Европе большое внимание уделяют развитию инфраструктуры малого и среднего 

бизнеса. В Англии работает широкая сеть по оказанию (за невысокую плату или бесплатно) 

консультационных услуг и предоставлению научно-технической информации.  

Развитие малого и среднего бизнеса в зарубежных странах идет более быстрыми 

темпами, так как данному субъекту экономических отношений придается большее значение:  в 

настоящее время малого и среднего бизнеса представляет собой средний класс, который служит 

базой для стабильного развития экономики зарубежных стран[,C.150-151]. 

Значительная роль в стимулировании малого и среднего бизнеса в Великобритании 

принадлежит бюджетной (налоговой и кредитной) политике правительства. К мерам общего 

характера относятся установление для мелких фирм пониженной ставки налога с корпораций, 

отложенная оплата счетов, составление баланса для расчета налога на добавленную стоимость 

лишь после оплаты счетов, эффективная система скидок при уплате просроченных ссуд. Кроме 

бюджетных мер мелким фирмам предоставляются льготы при взимании местного налога на 

имущество, что помогает отчасти разрешить проблему ликвидности. 

Малый и средний бизнес Германии — один из самых активно развивающихся секторов 

экономики, которому оказывается поддержка на всех уровнях ветвей власти. Программы 

содействия развитию малого и среднего  бизнеса в Германии, как и в ряде развитых стран, 

предусматривают приоритетную поддержку, прежде всего, наукоемких отраслей производства. 

Льготное кредитование малого бизнеса со стороны государственных органов финансирования 

включает в себя следующие направления: кредитование малых и средних предприятий, 

ориентированных на инновационную деятельность; кредитование проектов, направленных на 

сохранение и улучшение благоприятной экологической обстановки, связанных с охраной 

окружающей среды; кредитование малого бизнеса, участвующего в развитии отсталых 

экономических регионов Германии; кредитование предприятий, занимающихся строительством 

и решением жилищных проблем; проектное финансирование предприятий, занятых в 

определенных отраслях, наиболее нуждающихся в коренной модернизации производства. 

Правительственным органом, осуществляющим поддержку малого и среднего 

предпринимательства в Германии, является директорат малого и среднего бизнеса, 

ремесленничества, услуг и свободных профессий. Среди его программ — "Концепция развития 

научно-технической политики в отношении предприятий малого и среднего бизнеса" и 

"Стимулирование сбережений для открытия своего бизнеса".  

Для Франции поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из 

главных задач правительства. Оно совместно с министерствами разрабатывает программы 

помощи, тем самым стимулируя малые и средние предприятия улучшать производство, вводить 

инновации, создавать новые рабочие места. Малое предпринимательство выступает в качестве 

подрядчиков или субподрядчиков, обеспечивая крупные компании комплектующими 

материалами, осуществляя ремонтные работы, некоторые технические услуги. В свою очередь, 

крупные компании помогают малым, передавая технологии, инновации, сырье, материалы и так 

далее. Данный тандем качественно улучшил состояние малого и среднего предпринимательства 

на французском рынке. Также малые предприятия активно проявляются в сфере сервиса. Во 

Франции работают гарантийные фонды, которые оказывают помощь в поиске источников 

финансирования начинающим предпринимателям. Французское налоговое законодательство 

предусматривает применение режима упрощенного налогообложения для малых предприятий. 

К примеру, вновь созданные малые предприятия на два года освобождаются от налога на 

акционерные общества и от местных налогов.  

Малый и средний бизнес является основой экономики США: он создает более половины 

всех инноваций, более 2/3 национальной рабочей силы задействовано в этом секторе и т.д. 

Ведущим органом государственной поддержки малого бизнеса в США является 

Администрация малого бизнеса (Small Business Administration, SBA), находящаяся в 

юрисдикции федерального правительства. Главной целью SBA является оказание помощи, 

поддержки и защиты интересов малого предпринимательства, сохранение свободной 

конкуренции. Администрация малого бизнеса (SBA) оперирует целым рядом программ. 
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Наиболее традиционными и крупными являются: поддержка деловой активности женщин и 

представителей национальных меньшинств, развитие экспортоориентированных производств, 

оказание помощи в научно-исследовательской работе, предоставление услуг адвоката и пр. 

Налоговые льготы малому бизнесу в США предоставляются редко, поскольку для мелких фирм 

намного важнее первоначальная поддержка. Американский опыт показывает, что реальная 

поддержка малого бизнеса может быть осуществлена при условии формирования 

благоприятных социальных, экономических, правовых, политических условий. Решение этой 

задачи возможно при создании на разных уровнях целостной инфраструктуры развития малого 

бизнеса и выделения финансовых, организационных и иных ресурсов. 

Экономика Японии — одна из самых развитых экономик в мире. Лидирующую роль она 

приобрела во многом благодаря развитию малого и среднего предпринимательства. В Японии 

сложились четыре центра проведения политики стимулирования малых предприятий: 

центральное правительство; местные органы власти; крупный бизнес; самостоятельные 

объединения мелких предприятий. Центральные власти и местные органы самоуправления 

субсидируют на всех этапах жизненного цикла предприятия малого бизнеса, непосредственно 

участвующие в создании наукоемкого и высокотехнологичного производства. Для таких 

предприятий государство выделяет займы, обеспечивает кредитование малого бизнеса через 

предоставление поручительства и других видов кредитных гарантий. 

Южная Корея является примером страны с активно развивающимся, эффективным 

сектором МСП, что в значительной мере обусловлено проводимой государством политикой и 

наличием действенной структуры поддержки малого и среднего бизнеса. В настоящее время в 

Южной Корее действует более 3 млн. малых и средних предприятий. 

Действующие программы поддержки инновационных стартапов Южной Кореи, 

реализуемые Корейской администрацией малого и среднего бизнеса (Small and Medium 

Business Administration, SMBA): 1) финансовые и образовательные услуги непосредственно 

предпринимателям; 2) поддержка бизнес-инкубаторов при вузах и научно-исследовательских 

институтах. МСП выделяют земельные участки, оказывают экспертные консультации, 

образовательные, маркетинговые и прочие услуги; 3) мероприятия в сфере образования и 

устройства выпускников вузов; 4) иные программы прямого и непрямого финансирования. 

Практически все развитые страны используют различные методы и формы 

административной, правовой и экономической (прямой и косвенной) поддержки малого 

бизнеса: создание государственных структур, ведающих делами мелких и средних 

предприятий; программы финансовой помощи малому бизнесу; налоговые льготы для мелких 

предприятий; помощь государства в получении заказов мелкими фирмами; оказание 

управленческой и технической помощи; антимонопольное регулирование[8,C.110-111]. 

Механизм стимулирования включает в себя, прежде всего, законодательно-правовые 

акты, обеспечивающие разработку и реализацию кредитных программ, прямые и 

гарантированные займы, льготные субсидии, налоговые льготы и другие формы финансово-

экономической поддержки. Кроме государства малому и среднему бизнесу призваны помогать 

и крупные фирмы, акционерные общества и концерны. Как в сфере самого производства, так и 

в создании системы обучения и переподготовки кадров малого бизнеса. Не менее важным 

направлением стало оказание консультационных услуг и информационное обеспечение малых 

предприятий. 

Важной формой поддержки малого предпринимательства в западноевропейских странах 

являются технопарки. Они составляют организационную основу инновационных процессов, 

играют важную роль в переносе высоких технологий из области фундаментальных разработок в 

производство и способствуют коммерциализации науки, позитивным структурным сдвигам в 

экономике, росту конкурентоспособности продукции на мировом рынке. 

Технопарки могут значительно различаться по масштабности, структуре и объему 

предоставляемых услуг, степени наукоемкости, составу участников. В основе иерархического 

построения технопарковых образований лежит модульный принцип. Первичным элементом, 

используемым при их строительстве, является инкубатор. Технопарк представляет 
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совокупность центров, каждый из которых реализует специализированный набор 

инновационных услуг. Технополис - это совокупность технопарков, инкубаторов и комплекс 

разнообразных структур, обеспечивающих жизнь города. Регион науки и технологий может 

включать в себя технополисы, технопарки и инкубаторы, а также разветвленную 

инфраструктуру, поддерживающую научную и производственную деятельность[7, C.89-91]. 

Взаимодействие государства и частного бизнеса в зарубежных странах с развитой 

рыночной экономикой осуществляется на взаимовыгодной основе и носит долгосрочный 

характер. Как показывает анализ сложившейся практики, роль государства в рыночной 

экономике состоит, в частности, в создании равных благоприятных условий для развития 

различных форм бизнеса, включая малый бизнес, многостороннего поощрения 

предпринимательства и частной инициативы. Наряду с этим частный, особенно крупный 

бизнес, оказывает содействие государству в решении задач, стоящих перед обществом, в том 

числе в создании новых рабочих мест, финансировании социальных программ, программ 

развития приоритетных отраслей и сфер экономики, обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата в стране и т.д.[10,C.22-23]. 
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ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯМЕН БАЙЛАНЫСТЫРА 

ОТЫРЫП ОҚЫТУ 

 

Толыбаева Л.А., Машанло Б.К.
 

«Ш. Уәлиханов атындағы орта мектеп-мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі, Алматы облысы, Кербұлақ ауданы 

 

Мақалада халық педагогикасын жаңа технологиямен байланыстыру жолдары оқыту 

əдістері қарастырылады. 

Кілт сөздер: педагогика, реформа жаңа технология, халық педагогика, оқушы, 

дидактика. 

 

В статье рассматриваются методы преподавания путей увязки народной педагогики с 

новыми технологиями. 

Ключевые слова: педагогика, реформа новые технологии, народная педагогика, ученик, 

дидактика. 

 

The article deals with the methods of teaching ways of linking folk pedagogy with new 

technologies. 

Key words: pedagogy, reform new technologies, folk pedagogy, textbook, didactics. 

 

Білім беруді реформалауды жүзеге асырудың бір маңызды сипаты қазіргі оқытуға жаңа 

технологиялар енгізілуде. Осы қарастырылған оқытудың жаңартылған уақыттағы оқыту 

процесін технолагияландырудың қажеттігінен туындап отыр. Соңғы кезде оқытудың әр түрлі 

педагогикалық технологиялары жасалып, мектеп практикасына енгізілуде: коммуникативтік 

технология,академик В.М.Монаховтың оқу технологиясы, Дьянчнконың жұмыстарында 

айтылатын оқытудың ұжымдық тәсілі, Ж.Қараевтың жұмыстарында деңгейлік оқыту, сыни 

тұрғыдан ойлау арқылы сабақ жүйесіне ұлттық педагогиканы үйлестіре отырып оқытуда 

,оқушылар бойына өз еліміздің салт- дәстүрін, әдет- ғұрпын, мерекелік ұлттық әуендерін 

бойына сіңіріп, ұлттық тәрбиемізді сақтап,болашақ ұрпақ саналарына ұрық себе аламыз.  

Оқыту технологиясы деп педагогика ғылымында «педагогикалық үрдістің жүзеге асу 

жолы» (В.Юдин, В.П. Бесполько) деп танылады. «Педогогикалық технология - оқушы мен 

оқытушыға қолайлы жағдай жасауда оқу үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және оқушы мен 

оқытушының бірлескен педагогикалық әрекеттерінің әрбір жеке бөлшегіне дейін 

ойластырылған моделі» (В.Монахов).- деп дәлелдеген. 

Қазақ халқының өте әрідегі ата – бабаларының өмір сүрген кезінен (Түрік қағанаты) 

бастау алып, күні бүгінге дейін кәдесіне жарап келе жатқан рухани мұраның бірі – халықтық 

педагогика. «Халықтық педагогика, - делінген Қазақ кеңес энциклопедиясында, - тәрбие 

жөніндегі халықтың педагогикалық білім тәжірибесі. Халық педагогикасын зерттеу негізіне 

педагогикалық мазмұн мен бағыттағы халық ауыз әдебиетінің шығармалары, этнографиялық 

материалдар, халықтық тәрбие дәстүрлері, халықтық ойындар, жанұя тәрбиесінің тәжірибелері 

т.б. жатады. Халық педагогикасының негізгі түйіні еңбек тәрбиесі және өндірістік білім, дағды, 

шеберліктерді ұрпақтан ұрпаққа қалдыру». Ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық тәлім-тәрбиенің 

белгілі жүйесінде жас буын жадына біртіндеп сіңіріп отыратын арнаулы жолдар, тиісті тәсілдер 

де болған. Мәселен, мақал-мәтелдерде адамгершілік, имандылық тәрбиесіне байланысты әдеп-

ғұрыптар насихатталса, жұмбақтар мен айтыстарда – ақыл – ой тәрбиесі, өлең, жыр-

дастандарда - әсемдік (эстетикалық) тәрбиесінің негізгі принциптері, ал ертегілер халықтық 

тәрбиенің сан алуан мәселелерін қозғайтын тәлімдік материал ретінде пайдаланылған. Демек, 

халықтық педагогика – тәлім-тәрбиелік ой – пікірдің ілкі бастауы, халықтың рухани мұрасы. 

Бұл жердегі еске алатын негізгі жайт: осындай халықтық мұралардың бәрі бірдей кәдеге жарай 
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бермейді, олардың озығы мен қатар тозығы да бар. Ең негізгі мәселе – бұларды бүгінгі күннің 

талап тілегімен байланыстыра пайдалана білу болмақ. Егеменді еліміздің пердесі ашылмай, 

шіркеуленіп келген ұлттық тәрбиесі жиырмасыншы ғасырдың тоқсаныншы жылдарынан 

бастап, еркін қолға алынды да, көптеген оқыту бағдарламалары мен оқу құралдары пайда 

болды. Ғалым К. Оразбекова «Иман және инабат» (1993) деген кітабында имандылық–ұлттық 

тәрбиенің негізі деп көрсетіп, қазақ этнопедагогикасының бір қайнар көзін ашты. М. Оразаев, 

М. Смаилова сияқты педагогтар «Қазақ халқының салт-дәстүлері» деген кітап жазып, қазақ 

этнопедагогикасының салт-дәстүрге байланысты саласын айқындады. Профессорлар Қ. 

Жарықбаев пен Ә. Табылдиев «Әдеп және жантану» (1994) оқулығын жазып, қазақ 

этнопсихологиясы мен этнопедагогикасы ғылымының негіздерін айқындады. Ғалым С. 

Ғаппасов «Ізгілік әліппесі» (1995) «Халық педагогикасының негіздері» (1996) деген еңбектерінде 

қазақ этнопедагогикасының ғылыми-медициналық және танымдық ерекшеліктерін дәлелдеді. Ә. 

Табылдиев «Қазақтың халық педагогикасы және тәрбие» атты еңбегі арқылы қазақтың ауыз әдебиеті 

мен салт-дәстүрлерінің тәрбиелік мәнін ашып берді. Профессор С. Қалиев «Қазақ 

этнопедагогикасының негіздері және тарихы» (1998) деген оқу құралы арқылы қазақ 

этнопедагогикасының қайнар-бастауы біздің заманаымыздан бұрын белгілі бола бастағандығын 

дәлелдеп, бұл ғылымның теориялық негіздерін айқындап берді. Зерттеушілер Ұ. Асылов пен Ж. 

Нұсқабаев «Әдеп» атты оқулығында (1999) қазақтың салт-дәстүрлеріндегі тәлім-тәрбиелік 

мақсаттарды жеткізе дәлелдеді. 

      Қазақ халқының тәлімдік мәні зор ой толғаныстары бесік жыры мен батырлық эпостарда, 

ертегілер мен аңыздарда, шешендік сөздер мен айтыс термелерде, мақал-мәтелдерде көптеп 

кездеседі. Мұндағы ұрпақ тәрбиесінің негізгі түйіні – адамгершілік-имандылық, ақыл-ой, еңбек, 

эстетика, дене, отбасы тәрбиесіне байланысты мәселелерге келіп тіреледі. 

Білім мен тәрбиенің қайнар көзі – халықтық педагогика. Балалары халықтың салт-дәстүрді, 

әдет-ғұрыпты қастарлеуге, құрметтеуге үйретткен абзал. Өз халқының мол мұрасын  ұлттық 

ерекшеліктерін білудің адам болып қалыптасына берер мұрасы мол. 

Оқущыларды ұлтжандылыққа, ұлтын қастарлеп оғпн қалтқысыз қызмет етуге тәрбиелеу және 

адамгершілікке қайырымдылыққа баулыу мақсатында  күнделікті оқу тәрбие жүйесіне халықтық 

педагогиканың тағлымдарын енгізу кең өріс алып келеді.  

Міне, өз ұрпақтарының өнегелі, өнерлі еңбек сүйгіш абзал азмат болып өсуі үшін халық 

педагогикасының негізі мақсатын шығармашылықпен оқу-тәрбие үрдісіне тиімді пайдалану әрбір 

ұстазың мііндетті болып  саналады. 

Ұрпағын ойламайтын халық болмайды. Онсыз өсіп өну, ілгерлеу жоқ. Халықтың оқу-

тәрбиесенің негізгі мақсаты-жалпы адамды, ең алдымен баланы сұлулық дүниесімен хабардар ете 

отырып тәрбиелеу. Оқу мен тәрбиелеу алдында  ата-анада тәрбиелеуші ұстазда адамды қоршаған 

ұжымда, тіпті көшедегі кездейсоқ халықта жауапты [2].  

Кезінде Ахмет Байтұрсыновтың, «Оқу жұмысының үш жағы үш нəрсеге тіреледі: бірі 

ақшаға, бірі құралға, бірі мұғалімге. Осы үш тіреуі бірдей тең болса, оқу босамай, оқу жұмысы 

аумалы жүк жүк сияқты орнықсыз. Жүгі ауған көштің жүрісі өнбейді. Орнықты орын  болмай, 

қалт-құлт етіп оқытқан  оқу білім үйретіп жарытпайды»-деп жазған болатын. 

Бұл бүгінгі күніде болашақта да мағнасын  мәнін жоғалтпайтын асыл сөз. Себебі қаржы 

мектептің оқу материялдық базасы  мұғалымдар шеберлігі  оқу құралдарымен  мен бағдарламалары – 

ең  негізгі қажеттіліктер. 

Қазіргі мектепте қолданылып жүрген оқулықтарымыздың кейбіреуілері  орыс 

оқулықтарының аудармасы. Олардың көбінде ұлттық психологияға сай келе бермейтін мысылдыр 

келтірілген.  

Ұлттық мектеп тек ұлттық ерекшелікке, ұлттың тарихына, мәдениетіне, өнеріне, салт-

дәстүріне,тұрмыс тіршілігіне халықтың ұлттық ойындары мен отбасы тәрбиесіне сай құрастырылған 

оқулық-ұлттық педагогиканың  ықпалымен әсерінен жасалатыны және дамитыны дүниежүзілік 

тәжірибелерден белгілі. 

Халықтық педагогика мен халықтық психология тағылымдарын пайдалану, кез-келген мектеп 

пәнінің әр бір тарауларынан өткізілген сабақ түрлері оқушылырдың пәнге қызығушылығын, 
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белсенділігін арттырып, тарауды пысықтау кезеңін сапалы өткізу, материалды толық менгеруге 

көмектеседі. Сонымен бірге оқушы ойын дамытып, өзіндік пікір айтуға үйренеді. Оқушыны құрғақ 

жаттандылықтан аулақтатып, дербес ойлап әрекет етуге жетелейді. 

Халық педагогикасының тағылымдарын сабата қолдану – оның білімділік  және тәрбиелік 

мақсаттарын жүзеге асырумен қатар халқымыздың салт-дәстүрін қастарлеп, оқушылырды ұлттық 

тәрбиелеуде зор мәні бар. 

Халық педагогикасының тағлымдарын пайдалана отырып, пәннің әр таруларынан өткізілген 

дәстүрлі емес сабақ түрлері оқушылырдың сабаққа қызығумен белсенділігін арттырып тарауды 

кезеңін сапалы өткізуге, материалды толық менгеруге көмектеседі. Сонымен  бірге оқушы ойын 

дамытып, өзіндік пікір айтуға үйренеді.  

Оқушыны құрғақ жаттандылықтан аулақтатып, дербес ойлап әрекет етуге жетелейді. 

Дәстурлі емес сабақ түрін өткізу мұғалымнің берген тапсырмасы бойынша оқушылардың 

үлкен мақсатты жұмысының нәтижесі. Оқушылардың қосымша әдебиеттермен жұмыс істеуі 

ізденістері өз бетінше бақылаулары қорытындыланады. Жекелеген тақыраптарда ұлттық бұйым, 

ұлттық бұйымдарды пайдалануға болады. 

Мектепте халықтық педагогика элементтерін үйренуге байланысты өткізген сыныптан тыс 

жұмыстардың бірі- «Ғажайып қоржын» ойыны. Қай уақытта болмасын оқушылар өздеріне таныс 

емес нәрсенің мағынасын білуге құштар келеді.Олар үйреншікті материалдардан гөрі сирек 

кездесетін өмірмен байланысты мағұлматтарды білгілері келеді [3]. 

Бүгінгі таңдағы педагогика ғылымында әлі де толық шешімін таба алмай отырған өзекті 

мәселелердің бірі жеке тұлғаның рухани-адамгершілігін дамыта тәрбиелеуді, бүгінгі таңда оқу 

үрдісін халық шығармашылығы негізінде жүргізудің маңызын анықтау болып табылады. Педагогика 

ғылымын халық педагогикасымен ұштастыра отырып, Мағжан ұлттық тәрбиенің ғылыми негіздерін 

жасады. Ол: «Әр тәрбиешінің қолданатын жолы – ұлт тәрбиесі. Әрбір ұлттың бала тәрбиесі туралы 

ескіден келе жатқан жеке-жеке жолы бар. Ұлт тәрбиесін баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып 

келе жатқан тақтақ жол болғандықтан, әрбір тәрбиеші, сөз жоқ, ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиісті», 

деп жазды. Сөйтіп, ол педагогика ғылымының негіздерін халық педагогикасымен және халық 

психологиясымен байланыстырып, баланы тәрбиелеудің, дамытудың, оған дүниетанудың жолдарын 

талдап көрсетіп берді. Бастауыш сыныптағы кез келген оқу пәнін, тәрбие жұмысын ұйымдастыруда 

халық шығырмашылығының элементтерін пайдалану балалардың адамгершілігін, жақсы мінез 

құлығын қалыптастыру құралы болып табылатынын қазіргі мектеп мұғалімдеріне жеткізу өз 

қиыншылықтарын туғызуда. Қазіргі замандағы бастауыш сынып оқушыларына арналған шетелдік 

қызықтырушы материалдармен, жаһанды жайлаған компьютерлік ойындармен халық педагогикасын 

қатар қою күрделі мәселе екені анық. Кез келген бастауыш сынып жасындағы оқушы Гари Потер, 

Шрек, Бэмби сынды кейіпкерлерді Тазша бала, Алдар көсе, Қожанасырдан жақсы білетіні ешкімге 

жаңалық емес екені анық. Осы ретте қоғамды, ақпарат құралдарын жаулаған жаңалықтармен қатар 

заман талабына сай деңгейде талаптарға жауап беретін халық педагогикасы негізінде нағыз қазақы 

болмыс қалыптастыру кезегін күттірмес мәселе болып қала бермек. 
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Ұсынылған мақалада Қазақстан Республикасы прокуратурасының қызметін реттеудің 

кейбір мәселелері, 2017 жылғы Қазақстан Республикасы Конституциясына енгізілген 

түзетулерге сәйкес, мемлекеттік қызметтің жалпы сипаттамасы және прокуратура органдарын 

реформалау мәселелері қарастырылған. 

 Кілт сөздер: жалпы қадағалау, құқық қорғау актілері, заңдылық қағидаты 

 

В предлагаемой статье изучены некоторые вопросы регулирования деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан, дана общая характеристика общенадзороной 

деятельности и реформирование органов прокуратуры в соответствии с изменениями 

Конституции Республики Казахстан от 2017 года. 

Ключевые слова: общий надзор, правоприменительные акты, принцип законности 

 

In the proposed article, some issues of regulating the activities of the prosecutor's office of the 

Republic of Kazakhstan are studied, a general description of public service activities and the reform of 

the prosecution authorities in accordance with the amendments to the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan of 2017 are given. 

Key words: general supervision, law enforcement acts, the principle of legality 

 

Прокуратура как институт создавалась в целях привития обществу культуры применения 

закона. Время идет, и правовая культура общества изменяется, что объективно влечет 

необходимость пересмотра роли государства в лице прокуратуры. Однако объективные 

тенденции не всегда находят воплощение в законе. Целью данной статьи является изучение 

текущего состояния общенадзорной деятельности органов прокуратуры Республики Казахстан 

и ее оценка на предмет соответствия сложившимся социально-экономическим, правовым и 

культурным условиям[1, 26]. 

Термин "общий надзор" давно уже не применяется в законе, правовых актах и 

официальных документах прокуратуры. Жесткая критика оппонентов, заинтересованных в 

сужении функции прокурорского надзора, что тотальный надзор и неопределенность данной 

отрасли, с их точки зрения, не вписывающиеся в модель демократических преобразований 

страны, вынудили практических работников по существу отказаться от употребления этого 

словосочетания. 

Но это не означает, что данный термин не имеет права на существование в 

профессиональной речи и научных публикациях, тем более название "общий надзор" является 

традиционно понятным и привычным для специалистов, соответствует многогранному, 

всеобщему характеру данной отрасли, который в определенной мере отграничивает его от иных 

отраслей прокурорского надзора. 

Работа прокурора в этой сфере в настоящее время существенно осложнилась в 

результате того, что в последнее десятилетие произошли кардинальные изменения в 

политической, экономической и идеологической сферах жизни. В связи с этим, 

законодательные положения, регламентирующие деятельность прокурора в этом направлении, 

нуждаются во всестороннем теоретическом изучении. 
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Согласно Конституции Республики Казахстан прокуратура от имени государства 

осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов 

Президента страны и иных нормативных правовых актов и принимает меры по выявлению и 

устранению любых нарушений законности, опротестовывает законы и правовые акты, 

противоречащие Конституции и законам Республики Казахстан. 

Экс генеральный прокурор Ж. Асанов задается вопросом: «Мы искали нашу стратегию и 

миссию. Какими должны быть стратегия и миссия прокуратуры? Без этого нельзя ответить на 

главный вопрос, для чего нужна прокуратура в целом». 

Сегодня, по его мнению, прокуратура «распыляется», пытаясь объять необъятное: 

«Есть фраза: «Если даже резать воробья – это должен делать мясник». Каждый должен 

заниматься своим делом. А задача прокуратуры – это надзор за законностью. Каждый госорган, 

любое министерство должно обеспечить законность в зоне своей ответственности. А 

прокуратура взвалила на себя их обязанности и, как итог, распыляется». 

От такого «распыления» и решено отойти. В законопроекте четко прописываются задачи 

прокуратуры, права и обязанности прокурора, сокращаются основания для проверок. 

«Прокуратура идет с проверкой только тогда, когда контролирующие органы не 

справляются со своими обязанностями, – объяснил господин Асанов. – Наши проверки будут 

регистрироваться в обязательном порядке. Мы этого просили сами, чтобы навести в системе 

порядок в рамках данного законопроекта. Сейчас прокуроры проверяют столько, сколько 

захотят, нет ограничений по времени. Есть проверки, которые длятся год, так как нет 

требований. Теперь этот срок составит до 30 дней, и только в некоторых случаях этот срок 

можно будет продлить лишь на месяц». 

Функционал прокуратуры останется прежним – защита прав граждан, соблюдение 

законности. Однако общий надзор не будет безграничным. 

«Новый надзор будет осуществляться в трех формах –  проверка, анализ и оценка 

правовых актов. Больше не будет бесконечных проверок, как ранее. Главный инструмент – это 

анализ, в первую очередь мы анализируем статистику, сведения, информацию в СМИ. Не надо 

никуда ходить и кого-то тревожить. Сейчас IT-технологии развиваются, и можно выявить 

правонарушения посредством этих технологий», – рассказал генпрокурор. 

«Новый надзор будет осуществляться в трех формах –  проверка, анализ и оценка 

правовых актов. Больше не будет бесконечных проверок, как ранее. Главный инструмент – это 

анализ, в первую очередь мы анализируем статистику, сведения, информацию в СМИ. Не надо 

никуда ходить и кого-то тревожить. Сейчас IT-технологии развиваются, и можно выявить 

правонарушения посредством этих технологий», – рассказал генпрокурор. 

Первыми плюсы этого закона, по его мнению, почувствуют предприниматели, поскольку 

самостоятельно, по личной инициативе прокуроры не смогут прийти проверять бизнес. 

«Конечно, могут быть разные ситуации, однако, если нет преступления, прокурор не имеет 

права вмешиваться. Для этого как минимум нужно будет решение генерального прокурора», – 

подчеркнул Жакип Асанов[2]. 

Для проверок (вне уголовного дела) и вмешательства прокуратуры останется только два 

основания: если какой-нибудь госорган нарушил права лиц, которые не могут самостоятельно 

защитить себя, или же нарушены права неограниченного круга лиц.  

Деятельность органов прокуратуры осуществляется в следующих  формах: 

1) издание нормативных правовых актов; 

2) издание правоприменительных актов; 

3) осуществление юридически значимых действий, вытекающих из целей и задач 

органов прокуратуры. 

4) проведение организационных мероприятий; 

5) осуществление материально-технических операций [3]. 

Издание нормативных правовых актов прокуратурой является особой формой 

деятельности, которая предусматривает установление определенных общих правил, 

регулирующих вопросы организации и деятельности прокуратуры. Основной формой 



 

288 

Материалы республиканской  научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 

деятельности прокуратуры является принятие актов прокурорского надзорав конкретных 

ситуациях. В результате издания индивидуальных ненормативных актов прокуратуры 

устанавливаются, изменяются или прекращаются конкретные правоотношения. Согласно 

положениям теории права они отличаются от нормативных тем, что обращены к 

конкретным субъектам управленческих отношений и их действие прекращается после 

осуществления установленных в них прав и обязанностей, т. е. после одноактного их 

применения.  

Отметим обязательные юридические требования, которым должны отвечать 

правовые  акты прокуратуры: 

1) правовые акты принимаются на основе Конституции Республики Казахстан и 

должны соответствовать ей; 

2) органы прокуратуры, в отличие от остальных органов исполнительной власти, 

которые принимают акты только по вопросам, отнесенным к их компетенции, и в пределах 

своих полномочий, могут принимать правовые акты по выявлению и устранению любых 

нарушений законности, опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 

Конституции и законам республики; 

3) правовые акты прокуратуры принимаются в соответствие с определенной целью – 

выявить и устранить любые нарушения законности, опротестовать   законы и другие 

правовые акты, противоречащие Конституции и законам республики;  

4) правовые акты должны приниматься в установленном порядке и форме, т.е. в 

соответствие с принципом законности.  Правовые акты прокуратуры обязательны к 

исполнению всеми субъектами, проживающими на территории РК. 

Законодательство четко определило компетенцию органов прокуратуры и не 

допускает, чтобы они подменяли другие государственные органы. Для обеспечения 

законности в деятельности государственных юридических лиц, коммерческих и 

некоммерческих организаций целесообразно использовать возможности органов контроля, 

надзор за законностью деятельности которых осуществляет прокуратура. Особого внимания 

со стороны правозащитных организаций и МСБ (малый и средний бизнес) заслужил 

институт «общего надзора». Данный институт широко известен общественности, так как 

является объектом ее критики на протяжении всего периода независимости РК.  

Соответственно, институт «общего надзора» нуждается в существенной реформе, 

которая должна начаться с ряда последовательных действий, возможно растянутых во 

времени: уточнение предмета общего надзора путем его ограничения проверкой сигналов о 

нарушении конституционных прав и свобод человека и гражданина, о нарушении 

существенных интересов общества и государства;  

Конституционная реформа 2017 г.[4] предполагает изменения этой статьи далее, 

посредством исключения из сферы надзора прокуратуры таких объектов (и, соответственно, 

субъектов), как физические и юридические лица; а в последующем, возможно полностью 

исключение «общего надзора» как создающего дополнительную нагрузку на бизнес и 

государственные органы. Это, в свою очередь, потребует пересмотра перечня объектов и 

субъектов прокурорского надзора.  

Прокуратура не должна компенсировать недостатки в деятельности любых 

государственных органов и иных участников общественных отношений, тем более 

подменять их. В условиях формирования и развития новой системы экономических 

отношений должен существенно изменяться и прокурорский надзор за соответствием 

законам деятельности участников этих отношений. В тех сферах экономических отношений, 

где это окажется необходимым, будет усиливаться и контроль со стороны органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. Таким образом, необходима 

реформа прокурорского надзора, которая будет соответствовать целям гармонизации 

национальной правовой системы со стандартами ОЭСР и обеспечит достижение 

поставленных Главой государства целей, в том числе по повышению доверия к прокуратуре. 
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          Мақалада адам құқықтарын қорғау жүйесіндегі экологиялық заңның орны талқыланды. 

Автор қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық құқық нормаларын зерттейді. 

Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау саласындағы адам құқықтары саласындағы 

нормативтік-құқықтық реттеу зерттелді, экологиялық құқықтарды іске асырудың негізгі 

мəселелері анықталды.  

Кілт  сөздер: экология, құқық, қоршаған орта, адам құқықтары, экологиялық құқық 

 

В статье рассматривается место экологического права в системе прав человека. Автор 

исследует международное регламентирование экологических прав человека. Исследовано 

нормативно-правовые регулирование экологических прав человека в Республике Казахстан, 

выявлены основные проблемы реализации экологических прав. 

Ключевые слова: экология, право, окружающая среда, права человека, экологическое право 

 

The article discusses the place of environmental law in the human rights system. The author 

explores the international regulation of environmental human rights. The regulatory legal regulation of 

environmental human rights in the Republic of Kazakhstan has been studied, the main problems of the 

implementation of environmental rights have been identified. 

 Key words: ecology, law, environment, human rights, environmental law 

 

Права человека — это совокупность правил, которые обеспечивают свободу и защиту 

достоинства каждого человека с момента его рождения. И поэтому их можно рассматривать как 

неотъемлемые, поскольку вы не можете их утратить, так как они имеют прямое отношение к 

человеческому существованию. Они взаимосвязаны и взаимозависимы, а также неделимы. Права 

человека — универсальны, это означает что  они применимы всем, причем безограничении 

времени.  

Существует широкий круг мнений и точек зрения и предложений, новых концепций в области 

классификации прав гражданина и человека в правовой литературе, периодических изданиях, 

однако их анализ выходит за рамки настоящей работы. Согласно некоторым классификациям, 

экологические права граждан принадлежат к категории социальных прав, так как их 

обеспечениетребует активной деятельности от государства для создания условий и обеспечения 
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гарантий их реализации,   в отличие от классических, которые только ограничивают власти над 

гражданином.
1
 

Высокой ценностью обладают права человека в области экологии. Процессы развития 

мышления в области права можно связать с пониманием всем международным сообществом 

эффективного сохранения и применения экологических ресурсов. Однако, для того чтобы создать 

необходимые условия для существования чистой природы и сохранения экологических ресурсов, 

чистого воздуха, чистой питьевой воды, питания экологически безопасными продуктами, а также 

формирования биологических и духовных потребностей необходимы усилия всех стран земного 

шара. 

Во многих государствах мира, право на благоприятную окружающую среду признаются 

не только в качестве независимых прав, но и в качестве важнейшей основы для правовой 

поддержки удовлетворения биологических, экологических и эстетических потребностей 

человека.
2
 Действительно, экологическое право человека самое важное среди них. Право на 

благоприятную жизнь, является  источником жизни каждого человека во всем мире. Такие 

проблемы как загрязнение воздуха, воды и природы, довольно сильно влияют  на человеческую 

жизнь. Поэтому урегулирование экологических проблем, должно быть на первом месте.  

14 июня 1992 года в Рио-Де-Жанейро прошла конференция организации Объединенных 

Наций в области окружающей среды и ее развития.Данная конференция проходила под эгидой 

создания Декларации по окружающей среде и ее развитию. Посредством принятия данной 

Декларации были внедрены обязательства государств в области разработки национального 

законодательств. Согласно декларации, в законодательстве должны были присутствовать 

компенсации по ущербу причиненному окружающей среде и созданию механизмов реализации 

прав человека в сфере окружающей среды, то есть экологических прав.
3
 

Право человека на благоприятные условия жизнедеятельности можно считать основой 

экологических прав. Согласно статье 3 Всеобщей декларации прав человека такое право 

является основополагающим естественным правом человека.
4
 

Своебразное определение экологических прав граждан дает Бабяк О.С., по его мнению, 

«экологические права граждан – это совокупность юридических возможностей и средств, 

которые направлены на удовлетворение потребностей граждан в сфере охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности». С данной точкой зрения полностью 

соглашаемся, так как экологическое право граждан является  неотъемлемой  частью прав 

человека, которая имеет прямое отношение к человеческому существованию.  

Уязвимость и мобильность окружающей среды не могут быть преодолены только 

усилиями государства. В этой связи все более важно регулировать международные правовые 

отношения в области охраны окружающей среды и защиты. По нашему мнению, одной из 

гарантий постоянного движения человечества к системному подходу по разрешению проблем, 

связанных с экологической прав человека является систематическое концептуальное 

рассмотрение данной проблемы посредством совместных усилий правительственных 

экспертов, природоохранных юристов и ученых из разных стран. 

Определение «рисков для прав окружающей среды» может внести вклад в будущую 

теоретическую структуру. Присутствует необходимость понимания сущности деятельности 

государственных органов. Также необходимо понять, как осуществляют свою деятельность 

институты гражданского общества в области прав человека, затрагивающих окружающую 

                                                           
1
Такого мнения придерживаются, к примеру Крикунова А.А.,Бычек Т.В., Рабинович 

П.М.,Гетьман А.П, Костицький В.В. 
2
Ястребов А.Е. Актуальные проблемы судебной защиты конституционных экологических прав 

граждан // Конституционное и муниципальное право. - 2017. - № 12. - С. 20. 
3
Доклад конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 

среде, Стокгольм, 5-16 июня 1972 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 

R.73. II. А. 14), глава 1. 
4
Всеобщая декларация прав человека // Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 10 декабря 1948 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr. 
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среду. Это вызвано тем, что формируются ситуации неопределённости, которая связана с 

целым рядом факторов, которые определяют состояние окружающей среды и влияют на 

достижение целей в области экологических прав человека.  

Эти факторы в большинстве случаев представлены загрязнением в больших городах, 

загрязнением от добычи полезных ископаемых, а также загрязнением окружающей среды от 

вредного производства. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду вытекает из значения и 

содержания законодательной нормы, которая закреплена в пункте 1 статьи 31 Конституции 

Республики Казахстан, в которой говорится, что «государство стремится защищать 

окружающую среду, благоприятную для жизни и здоровья человека».
5
Это конституционное 

положение содержится в разделе Основного закона, который предусматривает права и 

обязанности гражданина и человека, и поэтому его буквальное толкование приводит к выводу о 

том, что такое право гражданина является конституционным правом, которое должно 

предоставляться государством всеми законными средствами. 

Организация Объединенных Наций вносит важный вклад в решение экологических 

проблем. Все основные учреждения и специализированные учреждения ООН участвуют в 

управлении окружающей среды, но основной контроль осуществляет новый 

межправительственный орган по охране окружающей среды в рамках ООН - Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде.
6
 

А также как и во всех сферах правонарушений, так и в экологическом праве есть понятие 

экологического правонарушения. Экологическое правонарушение - это противоправное деяние 

в форме действия (либо бездействия), которое посягает на экологические права и законные 

интересы физических и юридических лиц, государства и причиняет или несет реальную угрозу 

причинения вреда окружающей природной среде.  Для экологического правонарушения может 

иметь место экологическая, административная, уголовная, гражданская, дисциплинарная и 

материальная ответственность.
7
 

Список экологических правонарушений, за которыми следует административная 

ответственность, приводится в Кодексе административных правонарушений. К ним относятся 

такие, как загрязнение, засорение, истощение природных ресурсов; повреждение, уничтожение 

природных ресурсов; нарушение экологических требований при планировании, размещении, 

строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений 

и других объектов и т. д. Такие дела рассматриваются судами, органами внутренних дел, 

органами государственной противопожарной службы и т. д. Основные санкции - штраф, 

предупреждение и конфискация.
8
 

Самой серьезной является уголовная ответственность. Она наступает за совершение 

экологических преступлений. Все экологические преступления перечислены в Уголовном 

кодексе Республики Казахстан. Мы отмечаем некоторые такие преступления, как загрязнение 

воздуха, загрязнение морской среды, повреждение земли, незаконная охота, нарушение правил 

безопасности на ядерных объектах, незаконное обращение с радиоактивными материалами, 

экоцид и т. д.
9
 

Как отмечалось выше, Конституция Республики Казахстан устанавливает, что одной из 

                                                           
5
Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 

года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029. 
6
Международные экологические организации // http://oblasti-ekologii.ru/ecology/ekologiceskie-

organizacii 
7
Ермакова Л. Экологические правонарушения: Понятие и разграничения // Экологическое право. 

- 2004. - № 4. - С. 8-9. 
8
Кодекс об Административных правонарушениях Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 

235-V ЗРК. 
9
Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. 
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главных целей государства является охрана окружающей среды, способствующая жизни и 

здоровью. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года  указывает на то, 

что успешная экономическая диверсификация тесно связана с решением экологических 

проблем и уменьшением негативных последствий человеческого давления. Президент страны 

инициировал международную программу «Зеленый мост», осуществление которой вызывает 

необходимость приведения внутреннего экологического законодательствасоответствие с 

принципами этой программы.
10

Таким образом, данная программа позволит успешное решение 

многих экологических и социально-экономических проблем.  Которое приводит достижению 

цели Конституции Республики Казахстан на благоприятную окружающую среду для жизни и 

здоровья человека.  

В настоящее время присутствуют достаточно интересные идеи в изложении 

законодательства в области окружающей среды. В этой связи Елюбаев Ж.С. считает что, « 

практические аспекты формируют пробелы и противоречия в казахстанском законодательстве. 

Экологические проблемы в Казахстане и систематизация их решения подвергаются на 

регулярном уровне критике».
11

В действительности, по нашему мнению, тут есть место к 

критике, так как, наше законодательство направлено лишь на наказание экологических 

нарушений. Однако, отсутствует практическое применение законодательства на восстановление 

и сохранение окружающей среды, а также предотвращение или же преуменьшение 

экологических проблем.  

В 2007 году был принят Экологический кодекс, который направлен на систематизацию 

всей нормативно-правовой базы, совершенствование системы регулирования, государственного 

контроля и других учреждений, а также внедрение наилучших международных стандартов в 

практике рационального природопользования и охраны окружающей среды. В то же время 

некоторые положения действующего законодательства не соответствуют цели общественного 

блага, создают неоправданные административные препятствия для предпринимательской 

деятельности и обладают большим потенциалом коррупции. Действующее законодательство о 

возмещении ущерба окружающей среде не направлено главным образом на восстановление 

природных объектов, а используется для пополнения государственного бюджета финансовыми 

ресурсами, не направленными на решение экологических проблем. 

Применимые международные договоры (например, в соответствии с подпунктом (d) 

пункта (1) статьи 19 Договора к Энергетической хартии)
12

 показывают, что Казахстану следует 

уделить особое внимание поощрению использования более чистых видов топлива и 

применению технологий и технологических средств, которые снижают загрязнение. 

Согласно мнениям экспертов, одной из основных проблем является отсутствие 

эффективной государственной системы мониторинга загрязнения окружающей среды. В 

большинстве районов Казахстана даже нет базовых данных о загрязнителях в воздухе и 

источниках воды. 
13

В частности, невозможно определить вещества в крупных реках и озерах. 

Почва малых рек в Казахстане, также грунтовых вод и воздуха в больших городах не 

характеризуется объективными данными, которые можно использовать в деятельности по 

охране окружающей среды. 

Хотелось бы отметить, что проблема заключается в отсутствии единой судебной 

практики в случаях правонарушений в области экологического права. По нашему мнению, 

унифицированная позиция судов по ряду важных аспектов не была разработана, например, по 

следующим вопросам: использование прямых и косвенных методов для определения степени 

ущерба окружающей среде в значении положений установленный в пп. 42  п.1 ст. 1 

                                                           
10

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом 

плане развития Республики Казахстан до 2020 года» // 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30559730#pos=1;-313. 
11

Елюбаев Ж.С. Конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду // 

http://www.zakon.kz/4667475-konstitucionnoe-pravo-grazhdan-na.html#_ftn1. 
12

Договор к Энергетической Хартии // http://docs.cntd.ru/document/499060547 
13

Проблемы экологической безопасности в РК // Артикл.кз://  https://articlekz.com/article/9573 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30559730#pos=1;-313
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Экологического кодекса; определения «исторического загрязнения»; возмещение ущерба в 

результате законных действий пользователя в чрезвычайной ситуации и т.д. 

Вышеупомянутые проблемы в области экологического менеджмента и защиты 

окружающей среды, противоречия и пробелы в природоохранном законодательстве требуют 

формирования такой системы правового регулирования, которая помогла бы государству в 

достижении цели создания благоприятной среды для жизни и здоровья человека. 

В данный момент, предложены конкретные изменения в природоохранное 

законодательство, принятие которых улучшит инвестиционный климат в стране. А также будет 

достигнута цель Республики Казахстан обеспечить благоприятные условия для жизни и 

здоровья граждан. 
11

 

По нашему мнению, такие изменения как, сниженеие административных барьеров по 

выдаче экологических разрешений на выбросы; необходимость разработать регламент 

публичных слушаний условий использования природных ресурсов; возможности института 

омбудсмена, который может являтся посредником в решений эколгических споров; безусловно 

может обеспечить право граждан на благоприятную среду.
 11

 

Таким образом, чтобы сохранить благоприятную, безвредную окружающую среду для 

человечества, необходимо сбалансировать использование природных ресурсов и защитить 

окружающую среду. Эта задача достижима, если государство, пользователи природных 

ресурсов и сам гражданин в рамках социального партнерства и социальной ответственности 

будут внимательно относиться к окружающей среде. 

Следовательно, мы пришли к следующим выводам, присутствие четкой справедливой 

иррациональной системы норм экологического законодательства можно считать важным шагом 

в реализации экологической политики Казахстана. Такая политика, обязательно должна 

основываться на Конституции Республики Казахстан. Государственное регулирование должно 

обеспечить наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности людей в Республике 

Казахстан. Но кроме этого, необходимо создать реальные работающие механизмы, для  

улучшения эффективности решения экологических проблем. А также, необходимо проводить 

мониторинги и усилить роль общества в решении экологических проблем. 
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Бұл ғылыми мақалада ұлттық бірегейлікті сақтаудағы экстремистік қылмыстармен 

күрестің ерекшеліктері қарастырылған. Бүгінгі таңда ұлттық бірегейлік сақтаудағы 

экстремистік қылмыстармен күресу үшін алдын алу құқықтық жолдары айқындалған, сондай-

ақ қазіргі таңдағы терроризм мен экстремизмнің халықаралық деңгейдегі жағдайы. 

Кілт сөздер: экстремизм, терроризм, ұлттық бірегейлік. 

 

В данной научной статье особенности борьбы с экстремистскими преступлениями в 

сохранении национальной идентичности. На сегодняшний день определены правовые рамки 

предотвращения экстремистских преступлений в рамках национальной идентичности, а 

также нынешний уровень международного терроризма и экстремизма. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм,национальная идентичность. 

 

This scientific article features the fight against extremist crimes in the preservation of national 

identity. To date, the legal framework for the prevention of extremist crimes within the framework of 

national identity, as well as the current level of international terrorism and extremism. 

Key words: extremism, terrorism, national identity. 

 

Халықаралық терроризм, сепаратизм, экстремизм, оның ішінде діни экстремизм 

халықаралық қауымдастыққа және жалпы адамзатқа қауіп төндіріп отырған келеңсіз 

құбылыстар болып табылады. Олар құқық тұрғысынан қылмыстар деп дәрежеленеді. Аталған 

қылмыстар халықаралық сипаттағы қылмыстар болып табылады. Әмбебаптық, аймақтық, 

екіжақты мемлекеттераралық шарттарда қылмыстар болып танылып, мойындалады. 

Халықаралық қылмыскерлікпен күресу мәселелері халықаралық қылмыстық құқық 

ғылымы бойынша зерттеледі. Терроризм, сепаратизм және діни экстремизм құбылыстары 

халықаралық құқық жүйесінде қалыптасуы мен дамуының тарихи негіздері әр қилы, бір 

жағынан бір-біріне біршама ұқсас деуге болады. Көптеген тарихи, ғылыми, сонымен бірге 

қасиетті жазба кітаптардың мәтіндерін зерттегенде, жоғарыда аталған терминдердің тікелей 

айтылмаса да, аталмыш құбылыстардың өз уақыттарында белгілі бір тарихи үрдістерде 

қалыптасып әрі дамып келгендігі анық. 

Экстремизм (фр. extremisme, лат. extremus) —«шеттеу» яғни орталықтан ауытқу, 

белгіленген жерден тыс кету деген мағына береді) — жалпы тәртіпті мойындамайтын, өзінің 
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пікірімен ғана іс-әрекет жасаушы дегенді білдіреді. Экстремизмнің пайда болу себебі, адамның 

надандыққа, көрсеқызарлыққа бейімделген көзқарасынан пайда болады. Яғни, тек менің ғана 

пікірім болуы керек деген сияқты. Бұл ең алғашқы этаптары болып саналады. Экстремизмнің 

тағы бір көрінісі басқа біреуді көре алмау, түсінбеу немесе түсінгісі келмейтін адамдардан 

шығады. Лаңкесшілер дұрыс бағытқа жол көрсететін адамдардың кеңесіне мүлдем құлақ 

аспайды. Олар өздерін ең таза кіршіксіз деп санап, басқаның барлығын адасушыларға 

жатқызып, жөн білетін адамдарды мойындамайды. Міне, осының салдарынан әлемде түрлі 

төңкерістер мен қантөгістер орын алуда[1]. 

Грек жұрнағымен аяқталатын «экстремизм» деген латын сөзі «шеттеу», яғни орталықтан 

ауытқу, кандай да бір белгіленген шектен тыс кету деген мағына береді. «Экстремизм» сөзінің 

ең жақын синонимі «радикализм». Бұл сөз де жанама түрде мейлі дінде, мінез-құлықта, пікірде 

болсын, қалыпты, дұрыс деп қабылданған деңгейден ауытқу. Экстремизм жалпы түрде ешбір 

мөлшерді, тәртіпті мойындамайтын, өзінің шектен шыққан пікірі мен іс-әрекеттері арқылы 

ерекшеленген адамдарды білдіреді. Саяси ортада пайда болган Экстремизм - саяси Экстремизм, 

ал діни ортада пайда болган Экстремизм - діни Экстремизм деп аталады. XXI ғасырдың соңғы 

жылдарында діни жағдайлармен байланысқан Экстремизм қанатын кең жайып келеді. Алайда 

бұл Экстремизмнің пайда болу сахнасы саяси орта болғандықтан, шын мәнінде діни 

Экстремизм бола алмайды. Экстремизмнің пайда болуы. Экстремизмнің бірінші белгісі 

адамның надандыққа, көрсоқырлыққа негізделген өз көзқарасы, пікірінің орындалуын табанды 

түрде талап етуі. Мұндай адамдар басқа көпшіліктің қажеттіліктері мен ақиқи жағдайын 

түсінбейді немесе түсінгісі келмейді. Олар, жөн білетін, дұрыс багыт көрсете алатын 

адамдардың ешқайсысын мойындамайды. Өзіне сын көзімен қарау деген түсінік олар үшін жат. 

Олардың түсінігінде тек олар ғана тура, басқаның барлығы да адасушылар. Сондықтан да олар 

басқаларды әділетсіз, эрі қатігез деп айыптауды өзіне міндет санайды, өздерін кіршіксіз, таза 

Пайғамбардың орнында көреді. Сондықтан, аяғы эртүрлі қақтығыстарға алып баратын жалған 

пікірлер таратып, мэжбүрлеу арқылы осы пікірлерді мойындайтын, шариғатқа, заңға қайшы 

келетін қадамдар жасайды. Экстремистердің пайда болуының екінші себебі, олардың ешбір 

қажеті болмаса да эр істе шектен тыс шығып кетуге бейім тұруы. Басқаларды да осыған 

итермелейді. Нәтижесінде адамдар арасындағы қалыпты қарым-қатынас бұзылып, қоғамдағы 

үйлесімді тіршілік арнасынан ауытқып, әлеум.толқулардың тууына себеп болады.      

Экстремистік көріністің үшінші түрі, сырт көзге байқалмайтын, адамдарға деген күдік пен 

сенімсіздіктен туады. «Күдікшіл адамдардың басқалар туралы жаман ойлайтын себебі, оның 

санасы басқаларды өзіне жау көрді» - дейді психотерапевт мамандары. Яғни, бір адам, екінші бір 

адам жайында бір нәрсе айтқан болса, онда ол өзі жайында не жақсы, не жаман нэрсені айтқан 

болып шығады. Жалпылама алынған «Кінәсі дәлелденбеген - кінәсіз» деген қағидаға қарсы келіп, 

экстремистер басқаны жылдам кінәлай отырып, тез үкім шығарады. Олар адамға қай уақытта 

күдікпен қараса, сол сәтге сол адам кінәлі болып шыға келеді. Неге күдіктенгенін талдап жатпайды, 

«ол кінәлі», деген қорытындыға келеді. Түзеуге, тәубеге келуге болатын пендешілік амалдарды 

сонша қиындатып, адамдарды кінәлі дәрежесінде көрулері оп-оңай [2]. 

Сот практикасын қорыту нәтижелерінің негізінде, Қазақстан Республикасының 

террористік және экстремистік қылмыстар үшін жауаптылық туралы заңнамасын соттардың 

дұрыс және біркелкі қолдануы мақсатында Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы 

отырысы мынадай түсіндірмелер беруге қаулы етеді. 

1. Террористік және экстремистік қылмыстар қоғамдық қауіпсіздікке елеулі зиян, 

мемлекеттілік негіздерге нұқсан келтіреді, сондықтан осы санаттардағы істерді уақтылы және 

дұрыс қарау мемлекеттің қауіпсіздігін, азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары 

мен заңды мүдделерін қорғауды, Қазақстан Республикасының Конституциясын заңдарын және 

өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық 

шарттарын орындауды қамтамасыз етудің маңызды қағидаттарының бірі болып табылады [3]. 

2. ҚК-нің 255-бабына және Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы заңның 1-бабының 6) 

тармақшасына сәйкес терроризм актісі дегеніміз адамдардың қаза табуы, едәуір мүліктік залал 

келтіру не қоғамға қауіпті өзге де зардаптардың туындау қаупін төндіретін жарылыс жасау, өрт 
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қою немесе өзге де іс-әрекеттер жасау немесе жасаймын деп қорқыту, егер бұл іс-әрекеттер 

қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықтың үрейлендіру, Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

органдарының, шет мемлекеттiң немесе халықаралық ұйымның шешiмдер қабылдауына ықпал 

ету, соғысқа арандату не халықаралық қарым-қатынастарды шиеленiстiру мақсатында жасалса, 

сондай-ақ нақ сол мақсаттарда адам өміріне қастандық жасау, сол сияқты мемлекет немесе 

қоғам қайраткерінің мемлекеттік немесе өзге де саяси қызметін тоқтату не осындай қызметі 

үшін кек алу мақсатында оның өміріне қастандық жасау не халықаралық қорғауды 

пайдаланатын адамдар мен ұйымдарға, ғимараттарға, құрылыстарға шабуыл жасаумен, адамды 

кепiлге алумен, ғимараттарды, құрылыстарды, қатынас және байланыс құралдарын басып 

алумен, әуе немесе су кемесін, жылжымалы темiржол құрамын не өзге де қоғамдық көлiктi 

айдап әкетумен, сол сияқты басып алумен ұштасқан адам өмiрiне қол сұғу болып табылады[4]. 

  Ендігі кезекте экстремизм мен терроризмнің алдын алу жолдарына тоқталсақ.  

  Деструктивті діни ұйымдар (миссия, шіркеу, діни бірлестіктер, одан әрі -ДДҮ — бұл 

сананы әртүрлі әдістер аркылы бақылай отырып, тұлғаның физикалык және психикалық 

жағдайының бұзылуына әкеп соғатын, сондай-ак, отбасының қоғам мен мемлекеттің 

жойылуына ықпал жасайтын тоталитарлык ұйым. 

  Жас адамдарды сектанттарға «кіргізу» және одан кейінгі сабақтарында «сананы 

кеңейту әдістері»: медитация, транс, экстаз қолданылады. Кейде есірткілер мен қандай да бір 

дене жаттығуларын жасаумен (гипервентиляция, гипоксия, ұзақ ырғақты қозғалыстар) 

арқылы жүзеге асырылады. 

  Осы әсерлердің нәтижесінде жас сектанттың санасында төмендегідей өзгерістер пайда 

болады: 

- еркінің әлсіреуі және өз өміріне бақылау жасауды жоғалту; 

- инфантильдікке кері қайту; 

- сектаға жатпайтын адамдармен тіл табыса алмау; 

- отбасыдан кол үзу; 

- денсаулық жағдайының нашарлауы; 

- психикалық жағдайының нашарлауы: мазасыздану, галлюцинация| бағыттан адасу.                                                                                                                  

  Экстремизм — жеке және (немесе) заңды тұлғалар бірлестігінің белгіленген тәртіппен 

экстремистік деп танылған ұйымдардың атынан іс-әрекеттер ұйымдастыруы және (немесе) 

жасауы; жеке және (немесе) занды тұлғаның, жеке және (немесе) заңды тұлғалар бірлестігінің   

мынадай экстремистік  максаттарды: 

  Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күшпен өзгертуді, 

егемендігін, оның аумағының тұтастығын, қол сұғылмауын және бөлінбеуін бұзуды, 

мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетіне нұқсан келтіруді, өкіметті күшпен 

басып алуды немесе өкіметті күшпен ұстап тұруды, заңсыз әскерилендірілген құралымдарды 

құруды, оған басшылык жасауды және қатысуды, қарулы бүлік ұйымдастыруды және оған 

қатысуды, әлеуметтік, тектік-топтық алауыздықты қоздыруды (саяси экстремизмді);- нәсілдік, 

ұлттық және рулық алауыздықты, соның ішінде зорлық- зомбылықпен немесе зорлық-

зомбылыққа шақырумен байланысты алауыздықты  қоздыруды (ұлттық  экстремизмді); Діни 

өшпенділікті немесе алауыздықты, соның ішінде зорлық- зомбылықпен немесе зорлық-

зомбылыққа шақырумен байланысты алауыздықты қоздыруды, сондай-ақ азаматтардың 

қауіпсіздігіне, өміріне, денсаулығына, имандылығына немесе құкықтары мен 

бостандықтарына қатер төндіретін кез келген діни практиканы қолдануды (діни экстремизмді) 

көздейтін іс-эрекет ұйымдастыруы және (немесе) жасауыэкстремистік ұйым — экстремизмді 

жүзеге асыратын және сот экстремистік деп таныған заңды тұлға, жеке және (немесе) заңды 

түлғалар бірлестігі [5]. 

 Экстремизмге қарсы күрестің бірден-бір жолы – олар туралы өз уақытында шынайы 

мәлімет беру.  Бұл жерде, әрине, күнделікті ақпарат құралдарының рөлі өте жоғары. Әйтсе де, 

жас өспірім балалар үшін ақпарат кұралдарының беретін мәліметі де жеткілікті емес. 

Секталардың, экстремистік топтардың қаупі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру 

қажет. Ол үшін барлық мектептерде «дінтану» сабағымен қоса мамандар қауіпсіздік 
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сабақтарын өткізіп, онда экстремистік топтарды, тоталитарлық секталарды қалай білуге 

болатынын түсіндіріп, олардан қалай сақтану жолын көрсетіп отырулары керек. 

  Иә, жас ұрпаққа рухани тәрбие беріп, діни сауатын ашу үшін барлық жағдайды жасадық 

деп айта алмаймыз. Бүгінде мәселе әбден ушыққанда барып бірқатар жедел шараларға барып 

отырғанымыз белгілі. Алайда, кейбіреулер осының өзін көп көруде. Мектеп бағдарламаларында 

ахлақ (дін) сабағын қоюды артық көруде. Ал бірақ адамның рухани дүниесіне қажетті 

құндылықтардың барлығы бала бойына мектептен бастап сіңірілуі керек еді. Ол адамдардың 

барлығы сіз бен біздің арамызда өсіп-жетілді. Олардың барлығы – біздің балаларымыз. Қалайша 

олардың кейбірі әлгіндей тәрбиемен өсті? Адам өлтіру, қырып-жою түсінігі қайдан шықты? Жалпы 

адамзаттық құндылықтарға қарсы шығуға не себеп болды? Өз ұлтын өзіне жау көріп, «жанды 

бомба» болып жарылуын қалай түсінеміз? Демек, тәрбиеде кемшін кеткен тұстар бар.  

  Экстремизмге қарсы іс-қимыл мынадай негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 

- экстремизмнен сақтандыруға, соның ішінде оны жүзеге асыруға ықпал ететін себептер 

мен жағдайларды анықтауға және кейіннен жоюға бағытталған алдын алу шараларын қабылдау; 

- экстремизмді анықтау және оның жолын кесу;экстремизмге карсы іс-қимыл 

саласындағы халықаралык ынтымақтастық. 

  Осының барлығының алдын алу үшін жас ұрпаққа дұрыс тәрбие мен білім беру қажет. 

Мемлекет осыған қатысты қажетті заңдар мен ережелерді қабылдауы керек. Мұндай жағдайдан 

алып шығар жалғыз ғана жол бар – ол адамдарға ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін үйрету. 

Шынайы мұсылман адамның еш уақытта лаңкес бола алмайтындығын түсіндіруіміз керек: 

«Кімде-кім шаң тозаңындай жақсылық жасаса, соның (сауабын алады), кімде-кім шаң 

тозаңындай жамандық жасаса, соның жазасын тартады» («Зилзал» сүресі, 7-8 аяттар). Егер сен 

атомның салмағындай бір нәрсе жасасаң, соған жауап бересің. Құранда бір адамды өлтіру бүкіл 

адамзатты өлтірумен бірдей деген аятта бар. 

  Елдің елдігін сақтау Құран мен сүннетті басшылыққа алып, бұрынғы даналарымыздың 

көрсеткен жарқын жолымен жүруде екенін түсінетін уақыт жетті. Осы тұрғыдан өткеніміз бен 

бүгінімізді мұқият саралауға міндеттіміз. Дінімізде мәңгі өзгермейтін ұлы ақиқаттар мен заман 

шарттарына қарай бейімделіп отыратын құндылықтар бар. Міне, осыларды қаперге ала отырып, 

белгілі бір тепе-теңдіктен ауытқымай дінді бір бүтін ретінде парасатпен пайымдап, заман 

талабына сай түсіндіре білетін ғалымдар мен ойшылдардың болуы аса маңызды. Ислам діні 

пайда болғаннан кейінгі алғашқы бес ғасырда, осындай ойшылдар мен ғалымдар көп болды[6]. 

  Алайда осындай істерді діни басқарманың ғана атқаруы жеткіліксіз. Сондықтан исі 

мұсылман баласы жаппай біріге атқарар болсақ, терроризм мен экстримизмнің алдын алуға 

болады деп ойлаймын. 

Жоғарыда айтылған ой-пікірлер мен көзқарастарды жүйелі түрде талдау арқылы 

толықтыра келе, «терроризм» мен «діни экстремизм» терминдерінің құқықтық арақатынасын 

анықтау мақсатында, терроризмнің негізгі бір түрі болып табылатын «діни терроризм» 

терминіне құқықтық анықтаманы мына мазмұнда ұсынуды жөн көреміз: «Діни терроризм – 

халықаралық қауымдастық немесе қоғам шеңберінде халықаралық-құқықтық категориялық 

құбылыс ретінде, діни сипаттағы радикализм және экстремизм  құбылыстарының салдарынан, 

бір немесе бірнеше діни террористік ұйымның идеологиялық базасында немесе мемлекеттің 

тікелей немесе жанама қолдауымен немесе халықаралық қылмыстық ұйымдардың 

ынтымақтастығы арқылы құрылған, ең шеткі діни террористік көзқарастар мен іс-әрекеттердің 

жақтаушылары болып табылатын, басқа дүниетанымдар, діни сенімдер мен діни ұстанымдарға 

шыдамсыздығымен қарайтын, халықаралық шарттардың және ұлттық занңамалардың 

талаптарына қарсы қасақана, дәстүрлі діндердің қағидаларына қайшы ниет пен мақсат 

ұстанатын, өзіндік діни террористік мақсаттарына жетуі үшін, тек өзіндік діни террористік 

идеологиясына сүйеніп, әртүрлі әдістер және қылмыстық тәсілдер мен құралдар арқылы, белгілі 

бір мемлекеттердің азаматтары немесе шетел азаматтарының өміріне, денсаулығына, 

құқықтары мен бостандықтарына, тарихи қалыптасқан қоғамдардың ұлттық құндылықтарына, 

тарихи қалыптасқан діндераралық немесе бір дін немесе бірнеше діндерге қатысты діни 

ағымдар арасындағы төзімділік пен өзара түсіністікті, ұлттық мемлекеттер мен халықаралық 
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ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуға, қылмыстық зардап келтіруге, қорқытып 

үрейлендіруге және тиісті жағдайды жасауға немесе мәжбүрлеуге бағытталған, халықаралық, 

аймақтық, ұлттық немесе арнайы құрылған соттардың үкімімен діни террористік ұйымдар деп 

танылған, мемлекеттердің не діни террористік ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың 

халықаралық қауымдастыққа, мемлекеттерге және қоғамдарға аса қауіпті іс-әрекеттері». Яғни, 

жете байқағанымыздай, екі термин мазмұны жағынан  өзара етене байланысты. Діни терроризм 

осы қылмыс түрінің негізгі ажырамас бөлігі болып қарастырылып, онымен бірге ортақ 

белгілерге ие. Сонымен қатар діни тұрғысы айырмашылығынан өзіндік ерекше белгілерге де 

тәуелді. 

Жоғарыда «терроризм» мен «діни терроризм» терминдеріне құқықтық анықтамалар 

берілді. Енді осы терминдерінің өзара қатынасы, құқықтық ерекшеліктері мен 

айырмашылықтарына жеке тоқталайық. Терроризм – бұл кешенді құбылысты айқындайтын, 

кеңейтілген ұғым. Террористік актілер мен іс-әрекеттер қорқыту мен үркіту арқылы белгілі 

тактикалық және стратегиялық мақсаттарға жету үшін жүзеге асырылады. Яғни, осындай нақты 

зорлық әрекеттері арқылы саяси, діни террористік, әлеуметтік-экономикалық мақсаттарға   

жетуге   өзіндік   террористік   іс-әрекеттерді    жүзеге    асыруға   бағытталады. 
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            Мақалада «педагогикалық ұстаным» түсінігі талданып, оған ұсынылған анықтамалар 

сараланған, педагогикалық ұстанымның жіктелуіне тоқталып, оны жіктеудегі ғалымдардың 

сүйенген қағидалары негізделген, ғылыми тұжырымдар жинақталған. Сондай-ақ 

педагогикалық ұстаным оқу үдерісінің сəтті өтуінің шарты ретінде қарастырылып, маңызы 

айқындалған. ХХІ ғасырда білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістерге сəйкес 

басымдыққа ие болған педагогикалық ұстанымдар қарастырылған.   

Кілт сөздер: педагог, ұстаным, əдістеме, білім, қағида, педагогикалық тəжірибе, 

дидактика, оқушы. 

 

В статье проанализировано понятие "педагогическая позиция", проанализированы 

представленные ему определения, проанализированы классификация педагогических позиций, 

основаны принципы их классификации, основаны научные концепции. Также педагогическая 

позиция рассматривается и определена как условие успешного прохождения учебного 

процесса. В ХХІ веке в системе образования предусмотрены педагогические принципы, 

которые имеют приоритет в соответствии с происходящими изменениями. 
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           Ключевые слова: педагог, позиция, методика, образование, принцип, педагогический 

опыт, дидактика, ученик. 

                                                               
          The article analyzes the concept of "pedagogical position", analyzes the definitions presented to 

him, analyzes the classification of pedagogical positions, based on the principles of their 

classification, based on scientific concepts. Also, the pedagogical position is considered and defined as 

a condition for the successful completion of the educational process. In the ХХІ  century, the 

educational system provides pedagogical principles that have priority in accordance with the changes. 

          Key words: teacher, position, methodology, education, principle, pedagogical experience, 

didactics, student. 

                    

Адамның өмірлік ұстанымы – оның мінез-құлқына және қызметіне әсер ететін нақты  

әлеуметтік жағдайларға байланысты идеологиялық және моральдық көзқарастар, білім мен 

дағдылардың, нанымдардың және әдеттердің көрінісі. 

Адамның белсенді өмірлік ұстанымы бала кезінен қалыптасуы керек. Ол күнделікті 

қиындықтарды еңсеру, әлеуметтік тәжірибені меңгеру және кәсіби дағдыларды игеру 

нәтижесінде адамзатты оқыту мен тәрбиелеу үдерісінде ұзақ уақыт бойы дамып келеді. 

Ұстаным деп –  белгілі бір мәселеге қатысты көзқарасты атаймыз. Ал психологтар  

болса, «ұстаным» сөзін – адамның белгілі бір іс-әрекетке бейімділігі деп түсіндіреді [1;85]. 

Белсенді өмірлік ұстаным мұғалімдер мен педагогтар арасында да, студенттер 

арасында да болуы тиіс. Оның қатысуы педагогикалық үдерістің барлық қатысушыларының 

өзара іс-қимыл мен іс-әрекеттерге, білім беру қызметінің нәтижелеріне қолдау көрсететін 

және жақсартылған қарым-қатынастарының сапасы үшін жауапкершіліктің өте жоғары 

деңгейін білдіреді. Мұғалімдердің белсенді өмірлік ұстанымының  ерекше маңызы бар.  Ол 

белгілі бір қиындықтарды жеңу, кәсіби дағдылар мен тәжірибені игеру тәрбиелеу, оқыту және 

үйрету.   

Педагогикалық ұстаным дегеніміз – ұйымдастыру жолдары мен әдістерді анықтайтын, 

оқыту үдерісінің мақсаттарына, заңдылықтарына сәйкес базистік жағдайлар. Сонымен қатар 

жүріс-тұрысы мен мінез-құлқының негізгі қағидаттарын, білімгелермен қарым-қатынасында 

оның көзқарасын, әрекеттерін еркін және жауапкершілікпен анықтау [2;115]. Демек, 

педагогтың көзқарасын қалыптастыруға оның мамандығына байланысты ұстанымдары ықпал 

етеді. Ал өз кезегінде педагогтың көзқарастары сабақты түсіндіре, жеткізе алуының қайнар 

көзі. Сол себепті, кез келген педагог өзінің ұстанымдары мен көзқарастарының, білімінің 

және болжамдарының желісінде сапалы білім бере білуі тиіс. Рамон Пажарес: «Ұстаз оқыту 

стилін таңдаған кезде оның білімінен гөрі, ұстанымдарына негізделген ойлары аудиторияға 

ықпалдырақ болатынын ескеруі керек» екенін айтады [3;75]. Ғалымның сөзінен 

педагогикалық ұстаным мұғалім үшін және олардың педагогикалық қызметі үшін ерекше 

талап екенін ұғамыз. 

Оқыту ұстанымдары – дидактикалық үдерісті жүргізу және ұйымдастыру  үшін 

құрылған нормативтік талаптар мен мақсатты ойлардың жиынтығы. Ұстанымдар – жалпы 

педагогикалық заңдар, нормалар, оқытуды басқару үдерісінің жиынтығы болып табылады 

[2;47]. Қазіргі заманғы дидактикада классикалық ежелден танымал сондай-ақ ғылым мен 

тәжірибенің көбеюі нәтижесінде пайда болған ұстанымдар бар.  

Ғұлама ғалым әл-Фараби «Тәрбиесіз берген білімнің күні қараң», – дейді [4;95]. Ұлы 

ұстаздың айтқан сөзінен білімнің бастауы тәрбиеден екенін ұғамыз. Ахмет Байтұрсынұлының 

барлық педагогикалық еңбектерінің тәрбиелік мәнін зерделейтін болсақ, онда педагогика 

жолындағы ұстанымының болашақ мамандарды тәрбиелеудегі, кісілік келбетін 

қалыптастырудағы мүмкіндіктердің мол екендігіне көзіміз жетеді.  

 «Тіл жұмсар» атты еңбегінде: «Бала білімді тәжірибе арқылы  өз бетінше алу керек . 

Мұғалімнің қызметі – оның білімінің, шеберлігінің керек орны өздігінен алатын тәжірибелі 

білімнің ұзақ жолын қысқарту үшін, ол жолдан басқалар қиналмай оңай өту үшін, керек 

білімін кешікпей кезінде алып отыру үшін, балаға күшіне қарай шағындап беру мен бетін 
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белгілеген мақсатқа қарай түзеп отыру үшін керек», – дейді [4;115]. Бұл айтылғандардан 

педагог тек қана жол көрсетуші, бағыт-бағдар ғана беруші екенін көруімізге болады. Сонымен 

қатар, оқыту әдістемесіне қарай Ахмет Байтұрсынұлы мен Жүсіпбек Аймауытұлының идеясы 

бір-бірімен ұқсас келеді. Жүсіпбек Аймауытұлы оқытудағы негізгі әдістемелік ұстанымын 

былай деп береді: 1) Жаңа өтілетін сабақты баланың білетін мәліметтерімен байланыстыру; 2) 

қажетті таныстыру арқылы сабақтың мазмұнына баланың ынтасын, ілтипатын ояту; 3) 

сабаққа қатысты қызықты сұрақтар қою арқылы қызығушылығын сақтап қалу; 4) қажетсіз 

мәліметтерді балаға ұсынбай, қызықты нәрселерді ғана сөйлеп, үйрету: 5) баланы 

жалықтыратын біркелкі мәліметтер бермей, түрлі қызықты әдістер қолдану; 6) оқыту деректі, 

көрнекті болу және оған сай жобаларды дұрыс қолдану; 7) өзгелердің қызығушылығын ояту 

үшін, оқытушы өзіде сол сабаққа қызығушылықпен қарап, жақсы көруі керек [4;125]. Бұл 

ұстанымдар арқылы педагог балаға тек қана кітаптағы дайын мәліметтерді беріп  қоймай, 

сонымен бірге өзінің тәжірбиесіндегі баланы қызықтыратын, көңілін сол сабаққа аударатын 

әдістерді қолдану керектігін ұғамыз. 

 Педагогикалық ұстанымдар жүйесі Ю.К.Бабанский, В.И.Загвязинский, М.Н.Скаткин 

сынды басқа да ғалымдардың қажырлы еңбектері нәтижесінде құрылды. Оқушылардың 

танымдық және тәжірибелік көзқарастары педагогикалық басқарудың пайда болу және даму 

деңгейлеріне, барлық ұстанымдардың жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталуына, әрбір 

оқушының жеке дара тұлға екенін ескере отырып, келесі ұстанымдар жүйесі жинақталды: 

 1. Оқытудың бірізділігі және жүйелілігі ұстанымы 

 2. Ғылыми мазмұн мен ғылыми әдіснама ұстанымы 

 3. Оқытудың саналы түрде болуы мен белсенділігі ұстанымы 

 4. Теория мен тәжірибенің байланыс ұстанымы 

 5. Көрнекілік ұстанымы 

 6. Оқудың түсінікті болу ұстанымы 

 7. Білімнің беріктігі ұстанымы [5;96]. 

Оқытудың бірізділігі жəне жүйелілігі ұстанымы. Бұл ұстанымды оқушының білімі 

берік болу үшін, оның ақылында қоғамды жақсы бейнелеу мақсатында, ғылыми білімді 

жүйелі және білім алушылардың танымдық мүмкіндіктеріне қарай беру деп түсінеміз. Яғни, 

білім алушыны дұрыс ойлауға үйрету, ақыл-ойының дамуын жақсартып, бойында дағдыларды 

қалыптастыру үшін жаттығулар, қисынды ойлау тәсілдерін талап ететін жұмыстар жүргізу. 

Бұл ұстаным оқытуды рационалдық, эмоцианалдық, мазмұндық, таным, іздеу қабілеттері 

сынды компоненттерді пайдалану арқылы жүргізуді ұсынады. 

 Ғылыми мазмұн мен ғылыми əдіснама ұстанымы білім алушыларға ғылымда ашылған 

жаңалықтарды үйретуді талап етеді. Сондықтан, оқу жоспары мен бағдарламасына ғылыми 

білім енгізіледі және оларды меңгеру үшін пәндер арасындағы байланыстар қолданылады.  

 Ғылымилық ұстанымының талабы – оқушыларға  ғылым тарапынан анықталған 

білімдерді ұсыну. Мектептік білім берудің миссиясы ғылыми білімдерді игерту. Оқудың 

ғылымилығы алдымен мектеп білімінің жүйесіне және оқытушының оны қалыптастыру 

ұстанымдарын қатаң ұстануын, материалды оқушыға толық жеткізе алуын талап етеді.  

 Оқытудың саналы түрде болуы мен белсенділігі ұстанымы. Өз бетімен меңгерілген 

білім санаға жақсы сіңеді. Білімді саналы меңгеруге оқу желісі, өз бетімен жұмыс, 

белсенділік, оқу-тәрбие жүйесін ұйымдастыру, білім алушының танымдық іс-әрекетін басқару 

сынды педагогтің әдіс-құралдары көмектеседі. Білім алушының өзінің танымдық белсенділігі 

оқу материалын терең және жүйелі түсінуге әсер етеді» [5;99]. 

 Демек, біріншіден, оқытушы тек бір ғана ұстанымды ұстанып қана қоймай, олардың 

жүйелілігіне мән беруі керек. Мақсаттарын ғылыми түрде бекітіп, мазмұнын жүйелеп, оқыту 

барысына талдау жасап, оқушыларға қолайлы жағдайларды жасай алуы керек. 

 Екіншіден, оқытушы барлық қарама-қайшылықтарды, педагогикалық үдерістің өзара 

байланысушы қырларын (білімді игеру және дамыту, білімдегі қарапайымдылық пен жүйенің 

болуы және т.б.) көре білуі керек және  заңдылықтар мен ұстанымдарды сақтай отырып, 

олардың байланысын қадағалай алуы керек. 
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атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

    1-кестеде орыс халқының педагогтары ұсынған ең басты педагогикалық ұстанымдар 

салыстырмалы түрде ұсынылған:  

 

А.П. Пинкевич Н. Медынский 

 

В.Е. Гмурман 

Оқытудың өмірмен және қоғамдық 

еңбекпен байланысы (оқушыға 

тәжірибе жүзінде түсіндіре алу) 

Ғылым негіздерін жүйелі 

меңгеру (ұстаздың 

материалды толық меңгеруі) 

Оқытудың саналылығы және 

белсенділігі  

Жас ерекшелігі принципін сақтау 

(жас ерекшелігін ескеріп, 

материалдың қиындығына қарай 

бірте-бірте түсіндіру) 

Білімді саналы меңгеру 

(ұстаздың берілетін білімді 

жан-жақты байланыстыра 

отырып түсіндіре алуы) 

Оқытудың көрнекілігі 

(материал оқушының есінде 

қалуы үшін және білімнің 

сапалы болуы үшін 

көрнекіліктер қолдану) 

Оқытудың белгілі бір жас 

кезеңіндегі білім алушылардың 

даму деңгейіне сәйкес болуы 

Теорияның тәжірибемен 

байланысы (білім берудің 

өмірмен, қоғаммен 

байланысы) 

 

Оқытудың жүйелілігі 

Пән мазмұнының ерекшеліктерін, 

әдістерін анықтау (пән түріне 

қарай жүйені, жоспарды, 

көрнекіліктерді анықтау) 

 

Оқыту процестерінің әр-

алуандығы (оқушыны 

жалықтырп алмау үшін 

әртүрлі әдістерді қолдана 

отырып білім беру ) 

Ғылым негіздерін берік 

меңгеру 

 Жалпы және 

политехникалық білім беру 

 

 Тәрбие беретін оқыту түрі 

(білім беру арқылы 

оқушының бойына тәрбие 

құйып жатқанын ұмытпау) 

 

 

Ескерту: 1-кестедегі мәліметтердің дереккөзі [6;35]. 

 

Ұстанымдарды сақтай отырып білім берудің маңызы қандай?  Жоғарыда аталған барлық 

ұстанымдар білім алушыға дұрыс тәрбие беру мен оның ойлау қабілетін, қабылдау қабілетін, 

білімді қорытындылай алу қабілетін дамытуға бағытталады. Демек, педагогтың  кәсіби  

қызметінде ұстаным  маңызды рөл атқарады. Ол педагогикалық мақсатқа және бағдарламаға 

қарай қажетті мазмұнды таңдап алуда және тиімді тәсілдер, құралдар, әдістерді пайдалана 

білуінде болып табылады. 

Қазір білім беру – білім алушының адамгершілік, мәдени, кәсіби сонымен қатар 

интеллектуалдық деңгейін қамтамасыз етуге бағыттайтын тәрбие және оқытудың үздіксіз 

үдерісі екені белгілі. Білімгерлердің білім сапасын арттыру, қабілеттерін және шығармашылық 

белсенділіктерін дамыту үшін пәндерді оқытудағы педагогтың педагогикалық ұстанымын 

дұрыс таңдай білуі қазіргі таңда алдыңғы орында тұрған өзекті мәселелердің бірі. 

  Қазіргі заманғы педагогикалық ғылымда  жаңа педагогикалық технологияларды 

енгізуге, оқыту мен тәрбиелеуде жеке тұлғаға бағытталған тәсілге, тәрбие үдерісін ізгілендіру 

мен демократияландыруға бағытталған мұғалімнің шығармашылық ізденіс қызметіне баса 

назар аударылады. Қазіргі мұғалім педагогикалық зерттеулермен тығыз байланысты 

шығармашылық ізденісті меңгеруі керек.  

  Қазіргі заманғы педагог ұстанымының құрамында бірнеше компоненттер бар, оларсыз 

педагогикалық іс-әрекет өзінің даму әлеуетін жоғалтады: 
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Педагогикалық ұстанымда көздеген мақсат іске асу үшін оның тыңғылықты 

ойластырылуын қадағалауымыз қажет. 

Педагогтың жеке тұлға және маман ретінде дамуына ықпал ету мәселесін жеке қарауды 

талап етеді. Осыған орай, мақаланың негізгі міндеті де қазіргі мұғалімнің кәсіби қызметінің 

құрылымындағы педагогикалық ұстанымдары мен  рөлін анықтау болып табылады. 

Қазақтың ұлы педагогтарының бірі Ахмет Байтұрсынұлы: «Жақсы мұғалім мектепке жан 

кіргізеді» деп бекер айтпаған. Әр мұғалім өз оқушысының болашағы жарқын болуы үшін ең 

алдымен өзінің педагогикалық ұстанымдары мен көзқарастарын жүйелеп алуы керек. Себебі 

ұстаздың ұстанымы шәкірттің білімді дұрыс алуына тікелей байланысты.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Қазақ педагогикалық энциклопедия сөздігі/Алматы. Республикалық баспа 

кабинеті/1995ж. 85 б. 

2.  Педагогиканы оқыту әдістемесі: Оқулық// Алматы, 2011// «Дәуір» баспасы// 115 б. 

3. Педагогика. Әбиев Ж,Бабаев С, Құдиярова А.М.// «Дарын» әлеуметтік-гуманитарлық 

институты-2004 

4. Қалиев С, /Ахмет Байтұрсыновтың педагогикалық мұраларын зерттеу//Алматы, 2003-95б. 

5. Педагогика.Оқулық. 2-ші басылым–С.Әбенбаев//Астана, 2015// «Фолиант» баспасы// 96б. 

6. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. Под редакцией А.П. 

Тряпициной// «Питер» баспа үйі, 2014// 35 б. 

7. Әбдіқадрова, Т.Р// Алаш қайраткерлерінің педагогикалық мұралары негізінде ұлттық 

тұлға қалыптастыру – Алматы, 2101- 41б. 

8. Жалпы педагогика. Бабаев С.Б. Оңалбек Ж.Қ.// Алматы, 2008//228 б. 

9. Айткожин М.А// Педагогикалық технологияларды мектепке енгізудің ғылыми негіздері- 

Талдықорған, 2017-109 б. 

10. Ж.Б Қоянбаев, Р.М Қоянбаев// Педагогика/Университет студенттеріне арналған оқу 

құралы-1998,378 б. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

оң ынталандыру 

       өмірді жобалау 

рефлексия мен өзін-

өзі бағалаудың 

қажеттілігін  

қалыптастыру. 

бастамаларды қолдау 

даму жағдайларын 

жасау 

 

білім беру саласындағы 

ынтымақтастықты  

ұйымдастыру 



 

303 

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ АЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 

 

УДК 343.1  

 

СИСТЕМА МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Уразымбетов Т.Е.,  м.ю.н., старший преподаватель 

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, г.  Талдыкорган 

 

В этой статье рассматривается виды и мер предупреждения коррупционных 

преступлений в Республике Казахстан. А также сделан анализ  на реформировании 

государственно-административного сектора и разработке системных мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступление, антикоррупционная борьба, 

реформирование, антикоррупционная деятельность. 

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлық қылмыстарының 

алдын алудың түрлері мен шаралары қарастырылған.Сондай-ақ, мемлекеттік басқару 

секторын реформалауға жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелі шаралар əзірлеуге 

қатысты бағыттарға талдау жүргізілген. 

Кілт сөздер: сыбайлас жемқорлық, сыбайлас жемқорлық қылмыс, жемқорлыққа қарсы 

күрес, реформалау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет. 

 

This article discusses the types and measures to prevent corruption offenses in the Republic of 

Kazakhstan. And also an analysis was made on reforming the public administration sector and 

developing systemic measures to combat corruption. 

Key words: corruption, corruption offense, anti-corruption struggle, reform, anti-corruption 

activities. 

 

Как известно, в регионе Центральной Азии Казахстан занимает ведущее место в 

реформировании государственно-административного сектора и разра-ботке системных 

мероприятий по противодействию коррупции. Еще в сентябре 2007 г. в Послании народу 

Казахстана Президент Н. Назарбаев, отметив, что «Ничто так не сдерживает предпринимательство, 

не отпугивает инвесторов, не культивирует недоверие среди граждан, как убежденность, что все 

решения любых властей куплены», поставил борьбу с коррупцией в качестве одной из 

стратегических целей своей политики. Также в своем выступлении Президент дал четкий сигнал 

«нечистоплотным» представителям элиты: «Доказательством моей приверженности искоренению 

коррупции, где бы она ни была обнаружена, является тот факт, что я отстраняю от должности тех, 

кто запятнал свою репутацию. Поверьте, что речь идет о людях, с которыми по-человечески для 

меня расставаться совсем непросто. Но здесь не должно быть исключений. Пусть в этот день и с 

этой трибуны прозвучат слова о том, что Казахстан не потерпит коррупции.  Здесь придется 

применять закон со всей строгостью. Мы это обеспечим» [1]. 

Собственно, именно тогда Президентом и были сформулированы основ-ные принципы 

долгосрочной кампании по искоренению коррупции в масштабах государства. С тех пор Казахстан 

существенно продвинулся к этому идеалу. 

Например, в настоящее время Республика располагает наиболее развитым антикоррупционным 

законодательством не только по сравнению со своими соседями по центрально-азиатскому 

региону, но и в СНГ в целом. К ряду правовых актов, регулирующих в Казахстане борьбу со 

злоупотреблением служебным положением, относятся следующие: Закон РК «О борьбе с 

коррупцией» (1998), Государственная программа борьбы с коррупцией на 2006 - 2010 гг. (первая 

подобная - пятилетняя - программа реализовывалась в 2001-2005 гг.), соответствующие Указы 

Президента РК. В 2005г. был утвержден Кодекс чести государственных служащих Республики 

Казахстан. 
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Система мер предупреждения коррупционных преступлений представляет: 

1) Центральные органы государственного управления, на которых законом непосредственно 

возложены задачи предупреждения коррупцион-ных преступлений; 

2) Органы государственной власти и управления, которые выполняют те или иные функции, 

способствующие предупреждению коррупционных преступлений; 

3) Общественные организации и объединения, деятельность которых в той ил иной мере 

содействует предупреждению коррупционных преступлений; 

4) Межведомственные государственные органы, выполняющие коорди нирующие и иные 

организующие функции в этой сфере. 

В подготовке и осуществлении мероприятий, предусмотренных законо-дательством в 

области борьбы с коррупцией, помимо традиционно занятых этой проблемой силовых структур 

принимают участие такие специализирован-ные организации, как Комиссия при Президенте по 

вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими, 

Агентство РК по делам государственной службы, Агентство РК по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью. 

В рамках реализации комплексной программы борьбы с коррупцией в РК осуществляется 

постепенная децентрализация функций центральных госу-дарственных  органов   с   поэтапной   

передачей части их функций в регионы и частный сектор, сокращается сфера монополии и 

создаются условия для развития конкуренции в сфере оказания государственных услуг, внедряется 

принцип «одного окна» при обслуживании населения. Обеспечены прозрачность и объективность 

процедур конкурсного отбора государственных служащих, соблюдение ограничений, связанных с 

их статусом, внедряются принципы приема и продвижения, основанные на деловых качествах и 

профессионализме. Законодательно закреплены нормы, запрещающие поступление на 

государственную службу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления, внедрен 

институт ротации политических государственных служащих, что на уровне непосредственного 

оказания государственных услуг населению и организациям служит эффективным инструментом 

предупреждения коррупции.  

В целях реализации Государственной программы формирования «электронного 

правительства» в Республике Казахстан на 2005-2007 годы ведется работа по внедрению единой 

информационной системы, которая сократит контакты организаций и населения c 

государственными служащими, что естественно снизит размеры коррупции. Наконец, планомерно 

и систематически в РК осуществляется работа по противодействию «теневой экономике» – 

основной питательной среде коррупции. 

Однако, как подчеркивается в Государственной программе борьбы с коррупцией на 2006 - 

2010 гг., для того, чтобы ситуация с правонарушениями этого типа в Республике Казахстан 

претерпела качественное изменение, необходимо разрешить ряд фундаментальных проблем, одной 

из которых является недостаточный уровень международного сотрудничества в этой сфере [2]. 

Программа предусматривает интенсификацию процесса вовлечения в анти-коррупционную 

деятельность организаций гражданского общества, в том числе зарубежных, и формирование 

массовой правовой культуры через распространение соответствующей информации в СМИ. В 

рамках этого подхода представители органов государственной власти активно участвуют в 

мероприятиях подготовке информационных материалов, конференциях, семинарах, тренингах 

рганизуемых деловыми и правозащитными ассоциация-ми. 

Например, можно указать на упоминавшийся выше доклад о коррупции от 2003 г., в 

подготовке которого участвовали как эксперты ООН, так и государственные служащие. А в 

октябре 2006 г. в Алматы состоялась презентация серьезного исследования о влиянии коррупции на 

развитие предпринимательства и вступление Казахстана в ВТО. Этот доклад был подготовлен 

Алматинской ассоциацией предпринимателей и Форумом предпринимателей Казахстана при 

поддержке Центра международного предпринимательства CIPE. 

Наконец, в международной области основной упор Казахстан делает на сотрудничество по 

линии так называемого Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.  

Здесь ведется работа с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных 
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государств, международными неправительственными организа-циями, специализирующимися 

на анти-коррупционной тематике. Как отмечает-ся в Государственной программе борьбы с 

коррупцией на 2006-2010 гг.: «14 декабря 2004 г. единогласным решением совещательной 

группы Организации экономического содействия и развития (ОЭСР) Республика Казахстан 

включена в Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. Представителями 

международных организаций и общественностью была положительно оценена политика 

властей Республики Казахстан в сфере борьбы с коррупцией, а также отмечено стремление 

республики к международному сотрудничеству» [3]. 

Также движется вперед процесс присоединения Казахстана к основным международным 

конвенциям, направленным на борьбу с коррупцией: «Об уголовной ответственности за 

коррупцию» (Страсбург, 27 января 1999 г.), «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации 

доходов, добытых преступным путем» (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) и Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции (31 октября 2003 г.). Таким образом, в Казахстане на 

государственном уровне ведется планомерная и систематическая работа по реформированию 

государственно-административной системы (которая охваты-вает оптимизацию бюджетной 

сферы, государственные закупки, систему социальных выплат, трудовое законодательство и 

т.д.), формированию современной массовой правовой культуры и включению Республики в 

сообщество цивилизованных, правовых государств. Собственно, все эти меры создают 

необходимые успешного противодействия коррупции. Этимологичес-кий подход к содержанию 

понятия «коррупции» позволяет определить последнюю как «подкуп», «взятку», исходя из 

латинского слова «corruptio». В римском праве имеется также понятие «corrumpire», которое 

трактовалось, как «разламывать, портить, разрушать, повреждать, фальсифицировать, 

подкупать» и обозначало соответствующее противоправное действие. Толковый словарь 

русского языка характеризует коррупцию как подкуп взятками, продажность должностных лиц, 

политических деятелей [2, 90]. 

Борьба с коррупцией необходимо  развернуть по следующим направлениям: 

а) Внедрить системный подход, который заключается в реализации комплекса мер - 

создание необходимой законодательной базы, осуществление программ мониторинга как со 

стороны соответствующих государственных органов, так и общественных организаций, 

внедрение положений Конвенции против взяточничества (Anti-bribery Convention), принятой 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале 1999г. 

б) Произвести реформу административно - правового регулирования финансово-

хозяйственной   деятельности,   в   рамках   которой   необходимо 

создать антикоррупционную инфраструктуру, разработать программы по борьбе с 

коррупцией, проводь соответствующие проверки в различных звеньях государственнного и 

частнокорпоративного секторов. В частности, в 1999-2000 гг. такие проверки осуществлены в 

отношении деятельности налоговых органов, полиции и строительной индустрии. С 2000г. 

организуются проверки в сфере образования, бюджетного финансирования, общественных 

фондов и некоторых других областях. 

в) Делать акцент на сотрудничество с антикоррупционной борьбе с общественностью и 

ввести широкую пропагандистско-разъяснительную работу. Предусматривается достижение 

прозрачности этой деятельности путем использования сети Интернет, введения и расширения 

сети общественного контроля. 

г) Осуществлять дополнительную мобилизацию правоохранительных 

органов путем нацеливания их на усиление борьбы с коррупцией. 

С 1999 г. к антикоррупционной деятельности все более активно подключаются 

неправительственные организации - такие, как Anti-corruption Network, действующая в качестве 

филиала вышеупоминавшейся организации International Transparency. Эти организации 

отслеживают деятельность правительства в сфере борьбы с коррупцией, выступают с 

инициативами принятия новых антикоррупционных программ. В свою очередь, правительство 

разрабатывает формы обмена информацией и сотрудничества с общественными организациями 

в деле борьбы с этим негативным явлением. 
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В отношении частнокорпоративного сектора разрабатываются меры против незаконных 

переводов денежных средств внутри и между корпорациями, по внедрению системы 

прозрачности в их деятельность, созданию аудиторских комиссий в целях защиты интересов 

акционеров и вкладчиков и усиления ответственности управляющих. 

Мы  предлагаем ввести Кодекс поведения работников корпораций, и кодекс для 

государственных служащих, программу укрепления административной этики в 

правительственных учреждениях. 

Среди прочих мер правительство РК необходимо в среднесрочной перспективе поднять 

уровень окладов государственных  служащих до уровня зарплаты работников частного сектора, 

что напрямую увязывается с планами создания «небольшого, но эффективного аппарата 

государственнного управления». 

В качестве неотъемлемой части борьбы с коррупцией в РК необходимо рассматривать 

меры по противодействию отмыванию денег. В комплекс антикоррупционных мер нынешней 

сельской администрации входит, как уже указывалось, принятие Закона «О предотвращении 

отмывания денежных средств». Стимулятором этого процесса стало то, что появилась угроза 

внесения РК в «черный список» международной организации Financial Action Task Force on 

Money Laundering. В данный список включаются страны, не предпринимающие   достаточных   

усилий   по   борьбе   с   этим  негативным явлением (в списке помимо Филиппин и Каймановых 

островов находятся также и Россия с Израилем). Попадание в список грозит осложнениями при 

проведении внешнеторговой и внешнеэкономической операций, заключении сделок и пр. В 

этой связи правительство РК внесло в Национальное собрание соответствующий законопроект 

еще в декабре 2000 г., однако законодатели не могут его принять. Основная причина - 

нежелание депутатов вносить в предмет ведения предлагаемого закона так называемые 

«политические фонды», создаваемые партиями в период подготовки и проведения различных 

выборных кампаний. С этими фондами связано много скандальных ситуаций, сотрясаю-щих  

политическую элиту на протяжении всех последних лет. 

Антикоррупционная деятельность в РК необходимо развернуть по многим 

направлениям, осуществлять комплексно, причем без одностороннего акцента на силовые 

действия только правоохранительных органов. В борьбе с коррупцией необходимо 

использовать современные достижения передовой компьютерно-информационной технологии. 

В соответствии с законом во всех случаях незаконного обогащения лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, в 

результате коррупционных правонарушений незаконно полученное имущество подлежит 

обращению, а стоимость незаконно полученных услуг - взысканию в доход государства. 

В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить 

государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг взыскание 

осуществляется по решению суда в доход государства по иску прокурора, налоговой службы 

либо других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на это законом. 

Указанные органы до вынесения судом решения налагают арест на имущество, принадлежащее 

правонарушителю. 

Если лицо, выполнявшее государственные функции, или лицо, приравненное к нему, 

после увольнения, иного освобождения от выполнения соответствующих функций за 

совершенное коррупционное правонарушение отказывается выполнить требования, 

должностное лицо или орган, принимающие решение о таком освобождении, направляют в 

налоговый орган по месту жительства виновного лица уведомление о полученных противо-

правных доходах. 

Кроме того, сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных 

правонарушений, признаются судом недействительными в установленном законом порядке. 

Совершенные в результате коррупционных правонарушений акты, действия могут быть 

аннулированы органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие или отмену 

соответствующих актов, либо судом по иску заинтересованных физических или юридических 

лиц, или прокурора. 
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В стране  необходимо ввести в действие, так называемую систему OPEN (Online 

Procedure Enhancement for Civil Applications), в соответсвии с которой любое решение 

должностного лица о выдаче разрешений на предприниматель-скую деятельность, различных 

лицензий и прочее, затрагивающее жизненно важные интересы граждан, должны вводиться в 

открытую компьютерную базу данных в сети Интернет, где к этой информации может получить 

неограниченный доступ любой человек. Данная система привлекла внимание ООН, которая 

намерена распространить ее и среди других стран мира. 

В числе других мер действует Закон  РК «О борьбе с коррупцией», а также 

рассматривается вопрос о создании межведомственного органа, контролирующего исполнение 

данных законов в государственных ведомствах РК, который должен состоять из представителей 

Генпрокуратуры, полиции. 

Не меньшее значение в РК придают укреплению международного сотрудничества в 

сфере борьбы с коррупцией. В декабре 2000 г. в Сеуле прошла международная конференция по 

борьбе с коррупцией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой приняли участие более 300 

представителей из 35 стран. На ней по инициативе казахстанской стороны было принято 

решение о создании специального регионального центра сбора и обмена информацией по этим 

вопросам, а также предварительное решение о создании под эгидой Азиатского банка развития 

фонда для финансирования антикоррупционной деятельности  [4]. 

Подводя итоги данной главы, можно сделать следующие выводы: 

а) необходимо совершенствование действующего законодательства, выработка единого 

понятийного механизма и принятие новых законодательных актов: Закона РК «О борьбе с 

организованной преступностью», Закона РК  «О лоббизме»; 

 

б) одним из главных  принципов борьбы с коррупцией и организованной преступностью 

должны быть гласность и прозрачность деятельности органов судебной и исполнительной 

власти, средств массовой информации, граждан и общественных формирований; 

в) создание обстановки нетерпимости, осуждения, аморальности любого факта 

проявления коррупции. 
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