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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ӘОЖ 130.1
Г.Ж. Альназарова, философия магистрі
Инновациялық Еуразия университеті (Павлодар қ., Қазақстан Республикасы)
E-mail: g.alnazarova@mail.ru

Жаһанданған әлем жағдайында
дәстүрлі құндылықтардың трансформациясы
Аңдатпа. Мақалада қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның дәстүрлі құндылықтар
трансформация мәселесіне арналған. Жаһандану дәуірінің келуімен қазақ және Қазақстанның басқа да
халықтарының дәстүрлі мәдениетінің тілдік және мәдени ұқсастығы мен өзіндік ерекшелігін сақтау
мәселесі өзекті болып отыр.
Түйін сөздер: мәдени бірегейлік, құндылықтар, дәстүрлер, номадтар, толеранттылық,
жаһандану.
Жаһандық үдерістердің сипаты көп жағдайда құндылықтардың өзіне байланысты, өйткені
жаһандық үдерістер құндылықтар жүйесіне қатысты емес. Жаһандану кезеңінде адам өркениетінің
өміршеңдігінің құндылықты және рационалды формаларының жетіспеушілігі байқалады, сонымен қатар
өркениет базалық құндылықтар дағдарысын бастан кешіреді деп саналады [1]. В.С. Степиннің
терминологиясын пайдалана отырып «құндылықтарды» бір өзгеше «социокод» ретінде көрсетуге
болады, ол белгілі бір этностың басымдылығы мен нормаларын білдіреді, оны халық өзінің тарихи
дамуы барысында таңдайды және қалыптастырады. В.С. Степин мәдениетті «әлеуметтік топтардың әр
түрлерінде бекітілген адамзат тіршілігінің тарихи дамып келе жатқан биологиялық бағдарламаларының
күрделі жүйесі» деп қарастырады [2]. Социокодтар құндылықты бағдарлардың екі түріне бөлінеді: біреуі
сақтауға, не тұрақты болуы тиіс екенін жаңғыртуға жұмыс істейді, екіншісі – инновациялық болып
табылатынына, өзгеруі тиіс, болашақ даму үшін материал бере алады. Дәстүрлі құндылықтар сақтауға
бағытталған және халық мәдениетінде неғұрлым тұрақты болып табылатын адамдар болып табылады.
Жалпы, дәстүрлі құндылықтар феноменін түсіну үшін адам табиғаты, қызметтің мәні мен нысаны,
әлеуметтік шындық, сыртқы ортамен өзара қарым-қатынас, адами қарым-қатынас табиғаты және т.б.
туралы базалық түсініктердің жиынтығы қажет. Қазіргі уақытта бұл құндылықтар әртүрлі факторлардың
әсерінен өзгеріске ұшырайды
Жаһандану дәуірінің басталуымен адамзаттың мәдени әралуандығына бұқаралық мәдениет
тарапынан шақыру және оған жауап беру дәйекті және тұрақты түрде жүгіну және қоғам алдында тұрған
проблемаларды оң шешуге ықпал ететін ұлттық мәдени құндылықтарды сақтау болуы мүмкін. Қазақ
және Қазақстанның басқа да халықтарының дәстүрлі мәдениетінің тілдік және мәдени ұқсастығы мен
өзіндік ерекшелігін сақтау туралы өте өзекті мәселе болып отыр. Көшпелі өмір салты із қалдырды және
халық мәдениетінің бірегейлігін, оның менталитет, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін анықтады.
Қазақтардың рухани әлемі ғасырлар бойы өзінің байырғы дала дәстүрлерінде қайта қорыта отырып және
ассимиляциялай отырып, көптеген мәдени ықпалдарды өзіне алды. Бұл дәстүрлер саяси апаттар мен
соғыстар да, ұлы көршілердің мәдени экспансиясы да (Қытай, Ресей), араб және моңғол әсері де,
исламизация да оларды түбегейлі өзгерте алмады. Бұл өміршеңдік пен өміршеңдіктің себебі
шаруашылық ету тәсілі мен өркениеттің түрі ғасырлар бойы іс жүзінде өзгеріссіз қалды. Номады
ревностно оберегали өз даралық емес, впустили өзінің менталитет әсері әдет-қытай немесе моңғол. Қазақ
этносының рухани-адамгершілік құндылықтары қонақжайлылық, шыдамдылық, кең пейілділік, адами
қарым-қатынас және т.б. сияқты мейірімділіктерді көрсетеді. Олар арқылы өсіп келе жатқан ұрпақ өзі
үшін не жақсы екенін, не нашар екенін, қазақ халқының байырғы идеалдары мен құндылықтарына
айналғанын анықтады. Халық ауыз әдебиетінен басқа қазақтың рухани және адамгершілік тәрбиесінің
маңызды құралдары: музыкалық фольклор, сәндік-қолданбалы өнер, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар,
салт-дәстүрлер мен рәсімдер, ұлттық ойындар, халық педагогикасының дәстүрлері болып табылады.
Әр халықтың өз ландшафты бар, оны қабылдау кезінде оның мәдени дәстүрлері (дала және
таулар). Көшпелілердің эстетикалық әлемі заттарға байланысты емес, заттарда бекітілмеген өнердің
тамаша түрлерін өзіне айналдырды. Қазақ халқының ата-бабалары, кейіннен қазақ этносының поэзиясы
мен музыкасы болды. Қазақтардың ұлттық мәдениетінде жекелеген өнердің (музыка мен поэзияның)
ерекше жағдайын сипаттай отырып, Көшпенді жағдай этностың белсенді ықпалдасуына бағытталған
салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды жасауды көздегенін ескеру қажет. Миф пен эпостан қазақтардың
ұлттық сана-сезімінің қанына, әңгімелердің сипаттамалық мәнеріне, табиғатқа, космосқа, адам-ғасырға
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деген ой-өрісіне, әлемдік тәртіптің поэтизациялануына, көркем сананың метафориялығы мен
гиперболиялығына, жалпы мәдениеттің қарама-қарсы бейнесі, сөзге құрмет, мәдениеттің адамгершілік
құндылықтарына кірді.
Қазақ фольклорында бейбітшілік туралы мифологемдер бар (әдемі, үйлесімді немесе
көрінбейтін, биік немесе қарапайым) дала мекендеушілерінің өмір сүру жағдайларымен тығыз
байланысты. Аспан әлеміне олар кеңістік пен уақыт бойынша өзінің жер бағдарын көшірді, оны өзінің
нақты ортасынан Жануарлар мекендеді. Сезімтал қабылданатын табиғи әлем-көшпендінің ұлттық
дүниетанымы өскен негіздердің бірі.
Эпикалық батырлар, фольклорлық сюжеттер қазақ этносының ұлттық өзіндік санасының
поэтикалық символына айналды. Фольклордың, ұлттық дәстүрдің әдеби көркем шығармашылықпен
органикалық байланысы Қазақ ұлттық менталитетінің мифологиялық және эпикалық уәждерін
трансляциялау мен жинақтаудың өзіндік ауруын жасады. Мифтің қазіргі замандастығы этнос әлемін –
адам әлемін, осы этносқа тиесілі адамның ұлылығын жырлайды; табиғат адам қызметінің өрісін
көрсетеді, бұл адамның өзі индивидпен бірге өмір, өткен және қазіргі байланыс: «ландшафты» мифтер
тарихпен байланысты сезінуге мүмкіндік береді. Ұлттық мәдениет уақыты мәдени-тарихи эволюцияның
диахронды кесіндісін ашып көрсетеді, «уақыт – табиғат – қоғам – адам» арақатынасының ерекшелігін,
нақты тарихи уақыт шеңберінде әртүрлі өркениеттерде көрініс тапқан тіршілік әрекетінің объективті
және субъективті уақытша ырғағының қосылуының ерекшелігін белгілейді. Жергілікті қоғамдар
шеңберінде аритмия, уақытша формалар мен оның құрамдастарының: индивидтердің, олардың өмір
сүруінің, осы өмір сүру жағдайының сәйкес келмеуі әрдайым бар. Ұлттық мәдениет уақыты көп
векторлы: адам өзінің, табиғи және әлеуметтік болмысының ырғағын игереді және ретроспективті және
перспективалы. Уақыт қайтымдылығы әр түрлі кезеңдік мәдени феномендерді біріктіру тәсілі бола
алады.
Қазақ прозасындағы бейбітшілік символикасы дәстүрлі дүниенің құндылықтарына, ең алдымен
әлем мен әлемге қарым-қатынас тәсілі ретінде ойлауға бағдарланады. Қазақ этносының байырғы мәдени
дәстүрі ретінде ойлау көп деңгейлі мазмұнды болжайды. Бұл табиғатты игеру тәсілі, әлемнің сұлулығын,
оның шексіздігін қабылдау және қозғалысты сезіну. Адамның өмірлік әлемінен мәдениеттің бөлінбеуі
идеал болып табылады. Дәстүрлі мағынадағы ұлттық сана-сезім құндылықтарының түгел қамтитын
идеясы шығармашылық бастама ретінде қабылданатын қарым-қатынас идеясы болып табылады. Және ең
бастысы: іс-әрекеттің адам болуға шабыттандыру соң, ұмтылуға бұған негіз неодолимое дискіні адам
кетіп, хаос шын мәнінде, от қабақ жарықты. Этностың өмір сүру салтының ерекшелігі оның көркем
ойының ерекшелігін анықтайды. Қазақ тілінің тәуелділігі, дәлірек айтқанда, бейнелі-сөйлеу
құралдарының әлемдік қабылдауға және халықтың дүниетанымына тәуелділігі бейнелі сөйлеудің барлық
салаларында байқалады.
Дәстүрлі қазақ мәдениеті өскелең ұрпаққа адамгершілік тәрбие беру, тұлғаның рухани жетілуі
мәселелерінде жоғары сабақтастықпен ерекшеленді. Осы халық ауыз әдебиеті ұрпақтар
коммуникациясының құралы болды,ол өзіне рухани және адамгершілік институтының жүктемесін алып
келді, халық тәрбиесінің құралы болды. Ауызша халық шығармашылығын халық өмірінің
энциклопедиясы деп атауға болады, оның шығармалары балалар мен жастардың рухани-адамгершілік
қалыптасуына үлкен әсер етті.
Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы жағдайында этникалық бірлік, ар-намыс, әділдік,
шыдамдылық, төзімділік, патриотизм, родовитость және т.б. сияқты ұғымдар халық үшін құнды
мағынаға ие болды.
Шыдамдылық немесе төзімділік қазақ адамгершілік мәдениетінің құндылықты мазмұнын
ашатын негізгі категориялардың бірі болып табылады, бұл ол қандай сөз тіркестерінде қолданылатынына
байланысты шыдамдылық, төзімділік дегенді білдіреді. Мысалы, егер экономикада пайдаланылса, онда
экономикалық ресурстарды құрудағы, материалдық игілік көздерін табудағы адамдардың қиындығымен
сипатталады, яғни шыдамды еңбекті төзімділікпен ұштастырудың нәтижелері әзірше. Егер бұл ұғым
дінде қолданылса, онда дінге төзімділік, басқа халықтардың діни мәдениетінің және т.б.
құндылықтарына шыдамды қарым-қатынас білдіреді.
Толеранттылық (төзімділік) этикалық санат ретінде адамгершілік мәдениет ұғымы ретінде
табысты қолданылуы мүмкін және мейірімділік пен зұлымдықты қабылдауға адами қарымқатынастардағы төзімділікті, әлсіз және обездолленныйға қатысты мейірімділіктің көрінісі ретінде
білдіреді; әділдік үшін күресте төзімділік ретінде қабылданады, адамдардың мінез-құлқын реттеу кезінде
әрбір адамның мүдделері мен құқықтарын қоғамның, ұжымның мүдделері мен құқықтарымен саналы
үйлестіруге көзқарасты жүзеге асыру.
Ауызша поэтикалық шығармашылық арқылы бұл қасиеттер адамдарда дамыды және бір ұрпақ
өз ата-бабаларының дана және шынайы мысалдарында тәрбиеленді. Өткен жылдардың тәжірибесі ғана
емес, ойлау ерекшелігі, қазақ халқының менталитетінің ерекшелігі, бұл жағдайда шыдамдылық пен
төзімділік ұрпақтан ұрпаққа берілді
Дәстүрлі қазақ мәдениеті үшін төзімділік бастапқыда тән деп болжауға болады. Көшпелі мал
шаруашылығы жағдайында шұғыл континентальды климатты табиғи жағдайларға бейімдеу, Еуразияның
қалыпты белдігдегі дала, жартылай шөлейт және шөлді аймақтарының аумағына тән атмосфералық

8

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2019. № 2 ISSN 1729-536X

жауын-шашынмен және басқа да су көздерімен әлсіз қамтамасыз етілу, өмірлік қажетті тірі және
материалдық мүлікті сақтау өтпеді, төзімсіз және шыдамсыз деп ойлайды. Сондықтан құндылық-саналы
ұғым ретінде өмірде бекітуге қажетті негізі бар. Сонымен қатар, бұл ұғыммен халықтың барлық рухани
және материалдық байлығы бай. Халық өзінің бірегей мәдениетін ауыр табиғи жағдайларда сақтап, дәл
осындай адами қасиеттердің арқасында сақтап, ең бастысы осы сапаны түсінді. Мәселен, «қазақтардың
табиғатқа тікелей жақындығы», - деп жазады М. Орынбеков, - байқалып отырған, қабылданатын әлемге
эмоционалды ұстанымнан жақындығы олардың ішкі дүниесін, өмір сүрудің адамгершілік бастауларын
түсінуінде өз көрінісін тапты» [3].
А.Н. Нысанбаев атап өткендей, қазақ халқының көптеген ойшылдары өз шығармашылығында
рухани-адамгершілік құндылықтар мәселесіне маңызды орын мен олардың идеяларын бөліп берді [4].
Мысалы, Әл-Фараби шығармашылығында жақсылық, әділдік, адамгершілік мәселелері бойынша
өз көзқарасы беріледі. Ойшыл адамның рухани жаңғыруын оның қайырымдылығының қалыптасуы
арқылы қарастырады. Мейірімділіктің түсінігімен ол адамның жоғары құндылықтарын біріктіреді,
мейірімділікті адамның адамгершілігін жақсартудың құралы ретінде қарастырады, ал мейірімділіктің
арқасында бақыт пен жақсылыққа қол жеткізуге ықпал ететін барлық нәрселерді сипаттайды. Сонымен,
Әл-Фараби былай деп жазады:»адам оның ақыл – ойға құйылуының арқасында дана, философ, тамаша
ақыл иесі болады, ал оның қиялынан өтіп бара жатқандығының арқасында – пайғамбар, болашақ
прориценторы және ағымдағы жеке оқиғалардың түсіндірушісі-осының барлығы Құдайдың танитын
дүниенің арқасында. Мұндай адам адамның кемелденуінің жоғары дәрежесіне ие және бақыт шыңында.
Бұл адам бақытқа қол жеткізуге болатын кез келген әрекетті білетін адам...»[5].
Түрік мәдениетінің «Диван лугат ат-түрк» ескерткішінде Махмуд Қашқари ата-бабалардың
барлық мұраларын өзіне сіңіріп, ХІ ғасырда түркі халықтарының әдеп құндылықтары мен мінез-құлық
нормалары, өзіндік дүниетанымы бейнеленген. Қашқари адамдардың қоғамдық өміріндегі білімнің,
тәрбиенің, адамгершілік қасиеттіліктің маңыздылығына ғана емес, сонымен қатар тілдің рулық қарымқатынасты реттеудегі қуатты рычаг ретіндегі рөліне де назар аударады. М. Қашқаридің пікірінше, ана
тілі түркі халықтарының қарым-қатынасы мен жақындасуының маңызды құралы, ұлттың әлеуметтік
және рухани тәжірибесін шоғырландыру. Бұл ой тәуелсіз Қазақстанның жағдайында ғалым өте өзекті
болып табылады бүгін,
Әрине, этникалық мәдениеттің белгілі бір оң сипатын абсолюттеуге болмайды, өйткені қазіргі
әлемде индивид дәстүрлі мәдениеттің құндылықтарымен ғана емес, сонымен қатар жалпы адамзаттық
өркениеттің ғаламдық даму үрдістерімен де құрылатын сәйкестендіру кеңістігіне тартылған болып
шықты. Дегенмен, ұзақ уақыт бойы этномәдени кеңістікте жинақталған рухани құндылықтардың толық
және теңдігін анықтау уақыты келді. Рухани-адамгершілік құндылықтарды дамыту ұлттық бірегейлікті
құру және қалыптастыру үшін міндетті негіз болып табылады, қазіргі қазақстандық қоғамның сындарлы
перспективасын қамтамасыз етеді. Ғылыми ізденістер мен мәдениеттің дамуы рухани құндылықтардың
тамырларын адам өмірінің қойнауында, халықтың этникалық мәдениетінде, оның менталитетінде,
адамгершілік негіздерінде іздеу қажеттігін көрсетеді.
Жалпы, бұл құбылыстың іргелі негізін өзара байланысты бір рет құрайды-руханилықтың
қалыптасуы мен дамуына ықпал ететін жеке факторлар, оларға: білімділік, ізгілік, моральдық,
эстетикалық, философиялық және психологиялық негіздер, өнер және шығармашылық жатады. Ұлттық
құндылықтық басымдықтарды қайта жаңғырту әрбір жеке адамның адамгершілік қасиеттерінің
негіздерін қалыптастыру және рухани-адамгершілік жаңарту арқылы ғана мүмкін болады.
Мәдени бірегейлік мәдениетте маңызды рөл атқарады, сондықтан өзін мәдениетпен
сәйкестендіру адамды мәдениет жасаушы ретінде, яғни жаһандану жағдайында мәдениеттер мен
адамның өмір сүруінің тәсілі болып табылатын мәдениеттер диалогының құрушысы ретінде көрсетеді.
Шығыс-Батыс диалогы-бұл мәдени Шығыс бірегейлігі мен батыстық диалог. Сол және басқа
дәстүрлерде барлық айырмашылықтарға қарамастан, түсіну үрдісі бар. Егер мәдениетті және атақты
мәдениет өкілдерін дамыту кезеңдерін қамтитын болса, онда жалпы әмбебап үрдіс – мәдени бірегейлік
контекстіндегі сәйкестендіру анықталады. Мәдени коммуникативтік кеңістік – әртүрлі тілдердің, мәдени
ұлттық әлемдердің әлемі-мәдени диалогқа біздің санамыздың ұстанымдарын қалыптастырады.
Мәдениетаралық өзара іс-қимыл процесінде рецептер, аккультурация, мәдени диффузия және өзара ісқимыл механизмдерін, мәдениеттерді бейімдеу механизмдерін туындататын көптеген процестер орын
алады. Мәдениет диалогындағы гуманизм-бұл мәдениеттің өзіндік ерекшелігі мен алуан түрлілігін тану.
Әрбір мәдениет ашықтық пен жабдыққа ие біртұтас мүше болып табылады. Әйтпесе, дақылдар бір-біріне
еріп кетеді.
М. Бахтин «бөтен мәдениет тек басқа мәдениеттің көзінде ғана өзін тереңірек ашады. Бір мағына
басқалармен, бөтен мағынамен кездесіп, өз тереңдігін ашады, олардың арасында осы мағыналардың, осы
мәдениеттердің тұйықтығы мен біржақты болуын жеңетін диалог ретінде басталады. Екі дақылды
осындай диалогтық кездесу кезінде олар құйылмайды және араласпайды, әрқайсысы өзінің бірлігі мен
ашық тұтастығын сақтайды, бірақ олар өзара байытылады» [6].
Осылайша, мәдени бірегейлікті іздеу қазіргі заманғы мәдени үдерістерге барабар реакция болып
табылады, бұл мәдени әралуандықта өзін жоғалтпау үшін, болмыстың мәдени мағынасы бар өз мәдениеті
мен өз тіліне сүйену қажет.
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Қазіргі Қазақстанда егемендік пен тәуелсіздіктің қалыптасу кезеңінде өзіндік мәдени
бірегейлікті анықтау өзекті міндет болып қала береді. Ол батыс мәдениетіне қатысты бәсекеге қабілетті
болу үшін қазақ мәдениетін жаңғырту және дамыту туралы болып отыр. Жағдайында всевозрастающей
жаһандану қажет сындарлы диалог құндылықтардың дәстүрлі мәдениетін, Қазақстан халықтарының
және либералды-демократиялық қоғам. Транзиттік қоғамның мәдениет саласындағы қатынастарды
реттейтін және халықтар мәдениетінің бірегейлігін қамтамасыз ететін заңдар қажет.
Қазақстанда жеті жылдық кеңес кезеңінде «өткеннің сарқыншағы» сияқты дәстүрлермен
күрескен. Біздің еліміздің аумағында тұратын қазақтар мен басқа да халықтардың өкілдері патшалықтың,
революциялық күйзелістер мен тоталитаризмнің барлық қиыншылықтарына қарамастан өздерінің
мәдени ерекшеліктерін сақтай алды. Мұндай үрдіс тарихи сабақтастықты қалпына келтіру ретінде
қабылданады. Қазақ дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары ұлттық сана-сезімге жақсы ықпал етеді, этнос рухын
сезінуге көмектеседі. Басқа халықтар қазақ менталитетін жақсы түсінуге мүмкіндік алады.
Әрине, қазіргі заманғы қазақтар-бұл мал өсірушілер-көшпенділер емес. Алайда, қазақтар сол
кезде де, бүгінгі күні де бұрынғы өмір салтының сынықтарын тұрақты және табандылықпен сақтап
қалды. Мұнда ана санасына ерекше орын бар. Бұл бірегей құбылыс ежелгі дәуірде пайда болды және жиі
қайталанбастықпен өмір сүрді,дегенмен, рулық бөлініс этнографиялық заманында да бар.
Қазақ халқының рулық санасы ғасырлар бойы сақталады. Ол ұзақ уақыт бойы қазақ
интеллектуалдарының ортасында бір мәнді баға алған жоқ. Кейбіреулері онда ұлттық бірлікке қатер
төндірді, басқалары «жеті ата» (жеті ата-бабаның) білімін ұлттық мәдениет құбылысы, қазақ
менталитетінің көрінісі ретінде қарастырды.
Дәстүр мен әдет – ғұрыптар-бұл бүкіл халықтың болмысының мәнін, бейнесін, өмір сүру
деңгейін, ойлау салтын, негізгі наным-сенімдерді көрсететін айна. Әлемдегі ештеңе де тарих пен
уақыттан тыс өмір сүре алмайды. Дәстүр мен әдет-ғұрыптар әрбір адамға өзін үлкен адамдық ортасының
бір бөлігі ретінде сезінуге, өмірдің суайдынына қатысуға мүмкіндік береді.
Дәстүрлі игіліктердің көбі бізге ерекше түрде жетті, бірақ әр түрлі себептермен газдалып,
деформацияланды. Бірақ бүгінгі күні қазақ халқының барлығы емес, өзінің салт-дәстүрлері мен әдетғұрыптарының көп бөлігін сақтап, құрметтейтіні мемлекеттің одан әрі дамуы үшін де шынайы абырой
болып табылады. Адамдардың қазір бар екеніне қарамастан, олардың бұрынғы ұрпақтары өсиеттеген,
әрине, мұқият зерттеу және сақтау тұр. Салт-дәстүрлердің мәнін, олардың мемлекет пен жалпы
халықтың қалыптасуындағы рөлін асыра бағалауға болмайды. Дәстүрмен халық ұрпақтан-ұрпаққа
бейбітшілік пен бақылау туралы өз түсініктерін береді, ал жастар осы баға жетпес тәжірибе жинап, өз
тұжырымдарын жасап, өз халқының ұлы мәдениетіне араласуға мүмкіндігі бар.
Барлық қазақ салт-дәстүрлерін қамту қиын,себебі олар өте көп. Егер түсінсеңіз, бізді күн сайын
алып жүретінін атап өтуге болады. Жоқ, мұндай оқиғалар, ол емес еді барысында анықталған дәстүрімен.
Біздің өміріміздің әр құбылысына туғаннан бастап өлімге дейін дәстүрлер үйлеседі.
Жоғарыда айтылғандай, қазақ ұлтының менталитетінің негізгі белгілері – ашықтық,
қонақжайлылық, жетілмеушілік және достық. Қазақтарды басқа халықтардан керемет ұйымшылдықпен,
жан мейірімділігімен, жылулықпен жылытуға, махаббат сыйлауға және мұқтаж адамдармен бөлісуге
дайындықтарымен ерекшеленеді. Қазақ ешқашан да өшпенділік, жеккөрушілік немесе артықшылық
жеген-мұндай сезім халықтың осы жұмсақ және толық ішкі үйлесімділігіне жат.
«Өз сөздерінен бас тарту – ер адам үшін өлім», – деп халық даналығы атап өтті. Сондықтан ер
адамның сөзіне үлкен мән берілді,ал отбасының әкесі мызғымас. Бұдан басқа, үлкендердің нұсқауларын
сөзсіз орындау талап етілді. Бала кезінен қазақтар өз балаларына үлкендерге деген құрметке бөлейді.
Алайда үлкендер де балаларға деген құрметпен және сүйіспеншілікпен қарайды – тіпті ең қатал
уақыттарда Әкелер мен аналар өздерінің шайларына қамқорлық жасады, сонымен қатар әйелдер Құдайға
мүмкіндік берген күйеулеріне сонша Мұрагер мен мұрагерлерді туғызды. Халық арасында айтылды:
«Әке мен ана үшін барлық балалар бірдей», «Бесігі жоқ үйде, береке жоқ», «Балалар ойнаған жағдайда,
үй жақсы», «Балалар – жан гүлдері, шын көз сәулелері», «Балаларсыз үйінде бақыт жоқ» және т. б.
Қазақ халқының дәстүрлерінде әлі күнге дейін сәлемдесу рәсімдері сақталған, олар үлкендерге
құрмет және құрметпен қарайды. Қазақ этикетінің нормалары бойынша кішілер әрдайым үлкендерді
бірінші болып қарсы алуы тиіс, ал оларға бір отбасының шеңберіне жүгінуі «сіз»деп айтылуы тиіс. Ең
құрметті адамдар әрдайым мұғалімдер болғандықтан, оларға жүгінгенде «аға ағасы», «аға әпкесі» дегенді
білдіретін ағай, апай сияқты сөздер қосылды. Халықта: «әкені құрметтемейтін Ұлы нағыз азамат
болмайды» және ұқсас сөздер көп.
Қазақтар кез келген жолаушыны және елжандылықты қуанышты қарсы алады, мейман әрдайым
киіз үйге шақырады, тамақтандырады, тамақтандырады, онымен қоса, оны ештеңе сұрамай-ақ қояды. Тек
тамақтан кейін ғана оның кім және қайдан екенін білуге болады. Мұндай сөйлесулерді бастау құқығы үй
иесіне берілді және тек жолсерік алыс жолдан кейін демалғаннан кейін ғана. Қазақтың халық даналығы:
«жолаушысын аямай, іс туралы сұрамай», «мейман келгенде, ет пісіріп, ет жоқ – иесінің беті ұяттан
жанады»деп үйретеді. Сонымен қатар, «үстелдің кедейлігі жан жомарттығымен өтелуде» де атап өтілді.
Бұл «қонақ қайда, сонда да сәттілік», «әкеден үлкен қонақ» деп аталатын ғасырлық заңның әрекеті.
Этикалық әдет-ғұрыптарға сәйкес, қожайындар міндетті түрде бірінші болып сауығып, жолаушыға өз
қызметтерін ұсынып, тіпті қымыз немесе ыстық шай ұсына отырып, өз жұмысын тоқтатуы керек. «Егер
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әйелі жақсы болса, қонақтар үйге ауыстырылмайды, егер әйелі жаман болса, тіпті дос сіздің үйіңізді
айналып кетеді». Дәстүр бойынша, қонақтың қатысуымен «балалардың ұру немесе еденді сыпыру –
қонақты құрметтемеу көрсету», өйткені «қонақ сәл отырады, ал көп нәрсені байқайды».
Айналадағылармен жылы және достық қарым-қатынас халық әндері мен ақындарға деген жылы
лебіздерін білдірді. Қонақжайлылық мінез ретінде бала кезінен ананың сүтімен сіңеді: «қонаққа «кел»
деп айтады, бірақ «кетіңдер»деп айтпайды. Бұл негізгі этикалық өсиет әкесінен ұлына, ұрпақтан ұрпаққа
берілді.
Қазіргі уақытта Қазақстанда жүзден астам ұлт өкілдері тұрады. Көптеген адамдар осында Ұлы
Отан соғысының ауыр жылдарында көшіріліп, қонақжай қазақ жерінде жаңа отанын алып, осында
қалды. Көптеген қазақ отбасылары, дайын бөлісуге, бұл барлық болды өздері, удочеряли және
усыновляли жетім балаларға, олардың ұлтына қарамастан және қарағысы олар сондай-ақ өкілдеріне
өзінше.
Сондай-ақ, әйелге құрметпен қарау қазақ халқына тән. Әлсіз жынысты өкілдерге бет-әлпетті
жаппауға рұқсат етілді (Шығыстың басқа халықтарына қарағанда), олар еркектермен бірге айтыстарға,
халықтық ойындар мен мерекелерге қатыса алды. Жігіттер әрқашан әйелдің абыройын қорғауға және
қорлаған жағдайда сабақ беруге дайын болды.
Халық мерекелеріне үлкен мән берілді. Ең бастысы – Наурыз-көктемгі күн мен түннің теңесу
күні. Халық дәстүрі бойынша бұл табиғаттың оянуымен және әр адамның өміріндегі жаңа кезеңнің
басталуымен байланысты көңілді және қуаныш уақыты. Бұл мереке жеті элементтен – әр түрлі
өнімдерден тұратын дәстүрлі тағамдарды дайындайды. Жастар ойындары өткізіледі, онда күш, ептілік
және батылдық көрсетіледі. Бұл адамдар ескі реніштерді, жанжалдарды ұмытып, егіс жұмыстары мен
көктемгі үйлену тойларына белсенді дайындалуда, бұл бақытты болашаққа деген үмітті бейнелейді.
Бүгінгі таңда түрлі мерекелерге байланысты салт-дәстүрлер, ойындар жандана түсуде. Барлық
осы оқиғалар секірулер, жігіттер, салт атты күреспен сүйемелденеді. Спорттық халық ойындары-кез
келген үлкен іс-шараны өткізудің міндетті шарты.
Дегенмен, қазіргі Қазақстанда көптеген әдет-ғұрыптар өмір ырғағы мен тәртібінің өзгеруіне
байланысты, сондай-ақ тарихи факторлардың ықпалымен өзектілігін жоғалтты. Әйелдер
эмансипацияланған болып, өздерін отбасы мен балаларға толық арнауы міндетті емес, ерлермен қатар
мансаптық биіктіктерге жетуге ұмтылады. Қалыңдықтың ұрлығы сияқты әдет-ғұрып, бірақ көп жағдайда
қалыңдықтың келісімімен, мысалы қалыңдықтың ата-анасы үйлену тойына қарсы болғанда. Егер мұндай
факт қыздың келісімінсіз орын алса, онда айыпталатын бапқа байланысты жазаны қарастыратын
бірқатар қылмыстық баптар бар.
Өткен тарих сияқты дәстүрлер өтіп барады:
1. «туған жерге аунату» – оған сәйкес, Отаннан алыс ұзақ уақыт бойы өмір сүрген адам үйге
қайтып оралғаннан кейін жерге құлап кеткен. Бұл салттың мағынасын түсіндіруге болады, біз бәрі туған
жердің бір бөлігі болып табылады;
2. «аузын түкірту» – бұл рәсім атауын»аузына ілу» деп аударуға болады. Ежелгі қазақтардың
нанымы, белгілі ақын немесе шешеннен балаға жеткізілген сілекей тамшылығымен балаға осы адамның
дарындылығының бір бөлігі ауысатынын айтады. Осының арқасында, болашақта бұл бала сәттілік
әкеледі және ол осындай талантты өседі;
3. «ашамайга мінгізу» – 6-7 жастағы балаға ат пен қамшы сыйлаған рәсім. Бұл дәстүр баланы
джигит деп санай бастаған «бастама» болды. Бұл күні қариялар жас шабандозға, өз халқының болашақ
қорғаушысына батасын берді.
Бірақ көптеген әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер керісінше ұмытылудан қайта жаңғырады. Бұл-бала
туумен байланысты балалар әдет-ғұрпы және үйлену тойы. Дәстүрлі үйлену тойының негізгі кезеңдерін
сақтай отырып, күйеу мен қалыңдықтың ұлттық үйлену киімінде дәстүрлі қазақ үйлену тойын өткізу
сәнге айналды. Үйлену киімдері өзгеріске ұшыраса да, қазіргі киімде қазақтың ою-өрнегінің элементтері,
жалпы бейненің түсі байқалады. Қалыңдықтың басына қайтадан саукеле киеді. Бұл, ең алдымен, жас
ұрпақтың өз халқының тарихына деген қызығушылығын көрсетеді.
ӘДЕБИЕТ
1 Жаһандану жағдайындағы қалыптасқан Қазақстан және әлемдік тарихи процесс: Нұрпейіс
оқулары аясындағы материалдар жинағы. – 2013. – № 1. – 20-24 б.
2 Степин В. С. Сындарлы және болжау функцияларын философии // Вопросы философии,
2009. – № 1. – 5-10 б.
3 Орынбеков М. Ежелгі қазақтардың дүниетанымы. – Алматы, 1996.
4 Нысанбаев А. Қазақстандағы ислам философиясының қалыптасуы. – Алматы, 2000.
5 Әл-Фараби Атындағы ҚазҰУ. Социально-этические трактаты. – Алматы, 1973.
6 Бахтин М.М. Эстетика сөздік шығармашылық. – М., 1986.
7 Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы, 1999.
8 Қашқари М. Диван-лугат ат-түрк. – Алматы, 2005.

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2019. № 2 ISSN 1729-536X
9 Шерьязданова К.Г. Қазақстан Республикасы
content/view/626/32 (өтініш берген күні 12.09.2013 ж.).

және

жаһандану.

11
– http://credonew.ru/

REFERENCES
1 Zhaһandanu zhaғdajyndaғy қalyptasқan Қazaқstan zhәne әlemdіk tarihi process: Nұrpejіs oқulary
ayasyndaғy materialdar zhinaғy. – 2013. – № 1. – B. 20-24.
2 Stepin V.S. Syndarly zhәne bolzhau funkciyalaryn filosofii // Voprosy filosofii, 2009. – № 1. –
B. 5-10.
3 Orynbekov M. Ezhelgі қazaқtardyң dүnietanymy. – Almaty, 1996.
4 Nysanbaev A. Қazaқstandaғy islam filosofiyasynyң қalyptasuy. – Almaty, 2000.
5 Әl-Farabi Atyndaғy ҚazҰU. Social'no-eticheskie traktaty. – Almaty, 1973.
6 Bahtin M. M. Estetika sөzdіk shyғarmashylyқ. – M., 1986.
7 Nazarbaev N. Ә. Tarih tolқynynda. – Almaty, 1999.
8 Қashқari M. Divan-lugat at-tүrk. – Almaty, 2005.
9 Sher'yazdanova K.G. Қazaқstan Respublikasy zhәne zhaһandanu. – http://credonew.ru/content/view
/626/32 (өtіnіsh bergen kүnі 12.09.2013 zh.).
РЕЗЮМЕ
Г.Ж. Альназарова, магистр философии
Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар, Республика Казахстан)
Трансформация традиционных ценностей в условиях глобализирующегося мира
Статья посвящена проблеме трансформации традиционных ценностей современного
казахстанского общества. С наступлением эпохи глобализации становится актуальным вопрос о
сохранении языковой и культурной идентичности и самобытности традиционной культуры казахского
и других народов Казахстана.
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глобализация.
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Transformation of traditional values in a globalizing world
The article is devoted to the problem of transformation of traditional values of modern Kazakhstan
society. With the advent of globalization the question of preserving the linguistic and cultural identity and
identity of the traditional culture of the Kazakh and other peoples of Kazakhstan becomes relevant.
Key words: cultural identity, values, traditions, nomads, tolerance, globalization.
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Выученная беспомощность у людей с ограниченными возможностями
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «Выученная беспомощность» применительно к
людям с ограниченными возможностями. Одним из препятствий в распространении и охвате большого
числа людей инклюзией является инертность самих людей с ограниченными возможностями.
Психологическое проживание постоянной беспомощности, ощущение своей инаковости приводит к
изменению личностных особенностей и формированию депрессивного состояния. В свою очередь это
состояние накладывает отпечаток на всю деятельность и на все отношения. В статье представлены
результаты исследования беспомощности у людей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: выученная беспомощность, люди с ограниченными возможностями, инклюзия.
Сегодня инклюзивное образование широко внедряется в Республике Казахстан на всех уровнях:
на этапе дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования. Одним из приоритетных
направлений Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы является
увеличение доли образовательных организаций, создавших условия для интеграции людей с особыми
потребностями в общее образование.
На данный момент в программах инклюзивного образования не учитывается такое понятие, как
«Выученная беспомощность». И хотя синдрому выученной беспомощности подвержены все люди,
независимо от того, имеют ли они какие-либо физические или ментальные нарушения, люди с
ограниченными возможностями переживают его гораздо сильнее. Постоянное ощущение и проживание
своей инаковости, недоступности ряда действий, переживаний и компонентов действительности
сильнейшим образом искажают самооценку, деформируют образ себя и сказываются на эмоциональной
составляющей психики, вызывая депрессивные реакции.
Выученная беспомощность – это важный и интересный феномен, являющийся одной из базовых
человеческих проблем [1]. Люди (дети и взрослые), имеющие ограничения в здоровье и
диагностированную инвалидность различной нозологии, относятся к группе с повышенным уровнем
риска. На это влияет ряд социальных и психологических факторов, таких как наличие дефекта и
закрепленного статуса инвалида, личностные особенности человека, внутрисемейные отношения,
гендерный аспект, нахождение в определенной межличностной среде (школьной, студенческой или
профессиональной) и возрастная принадлежность. Имея врожденное или приобретенное заболевание,
или увечье, человек ощущает себя жертвой обстоятельств и подсознательно опасается повторения
негативных событий. Кроме этого он длительное время находится в психоэмоциональном напряжении.
Представленная работа своей целью ставит: изучить особенности выученной беспомощности у
людей с ограниченными возможностями (далее – ОВ) и разработать рекомендации. Практическая
значимость результатов исследования заключается в том, что результаты могут послужить основой для
разработки и изменения программ психолого-педагогического сопровождения с учетом степени
выученной беспомощности у людей с ОВ. Также одним из практических результатов является
разработка рекомендаций родителям и педагогам по профилактике выученной беспомощности.
Нами проведен эксперимент, в ходе которого была выявлена выученная беспомощность у людей
с ОВ как личностная особенность и представлены рекомендации по преодолению и по профилактике
этого феномена.
В данном исследовании мы опираемся на научные труды американского психолога Мартина
Селигмана, а именно на его теорию (концепцию) выученной беспомощности.
Мы применили следующие методики исследования: Шкала безнадёжности Бека (Hopelessness
Scale, Beck et al. 1974), методика диагностики иррациональных установок А. Эллиса.
Экспериментальную базу исследования составили 4 человека с диагнозами различных нозологий
(ДЦП, врожденные аномалии развития и генетические дефекты).
Выученная беспомощность – это явление, при котором повторяющееся воздействие
неконтролируемых стрессовых факторов приводит к тому, что люди не могут использовать какие-либо
варианты контроля, которые впоследствии могут стать доступными.
По сути, людям не хватает поведенческого контроля над внешними событиями, что, в свою
очередь, подрывает мотивацию к изменениям или попыткам изменить ситуацию. Впервые этот феномен
был описан в 1967 году американскими психологами Брюсом Овермиером и Мартином Селигманом
после экспериментов, в ходе которых животные (собаки и мыши), подверглись серии поражений
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электрическим током, которых они не могли предотвратить или избежать. Впоследствии часть животных
не имела возможности научиться избегать этих ударов при тестировании в другом устройстве, а другой
части была предоставлена возможность реализовать поведение, которое приведет к прекращению подачи
электрического тока. В итоге обе реакции закрепились, и даже изменение условий не приводило к тому,
что животные из первой группы пытались научиться прекращать подачу тока, а животные из второй –
искать способы прекращения болезненных ощущений.
Исследование выученной беспомощности у людей было проведено в 1974 году. В этом
исследовании участников разделили на три группы: одна группа подвергалась воздействию громкого и
неприятного шума, но была в состоянии прекратить его, нажав кнопку четыре раза; вторая группа
подвергалась тому же воздействию, но кнопка не была функциональной; третья группа не подвергалась
никакому воздействию шума вообще.
Позже все участники, которые подвергались воздействию громкого шума, получали коробку с
рычагом, который при манипуляции выключал звук. Так же как и в экспериментах на животных, те, кто
не контролировал шум в первой части эксперимента, как правило, даже не пытались отключить шум, в
то время как остальные испытуемые обычно выясняли, как отключить шум очень быстро.
М. Селигман и его коллеги предположили, что подчинение участников ситуациям, в которых у
них нет контроля, приводит к трем дефицитам: мотивационному, когнитивному и эмоциональному.
1. Когнитивный дефицит относится к идее субъекта о том, что обстоятельства
неконтролируемы;
2. Мотивационный дефицит относится к отсутствию у субъекта реакции на потенциальные
способы выхода из негативной ситуации;
3. Эмоциональный дефицит относится к депрессивному состоянию, возникающему, когда
субъект находится в негативной ситуации, которая, как он чувствует, не находится под его контролем.
Основываясь на своих исследованиях, М. Селигман обнаружил важную связь между
приобретенной беспомощностью и депрессией.
Чтобы понять предполагаемую связь между выученной беспомощностью и депрессией, нам
нужно понять два типа выученной беспомощности, как это было описано М. Селигманом и его
коллегами.
Всеобщая беспомощность – это чувство беспомощности, в котором субъект верит, что ничего
нельзя сделать с ситуацией, в которой он находится. Он считает, что никто не может помочь ему и
облегчить боль или дискомфорт. С другой стороны, личная беспомощность – это более локализованное
чувство беспомощности. Субъект может верить, что другие могут найти решение или избежать боли или
дискомфорта, веря при этом, что лично он не способен найти решение.
Оба типа беспомощности могут привести к состоянию депрессии, но качество этой депрессии
может отличаться. Те, кто чувствуют себя абсолютно беспомощными, склонны искать внешние причины
как своих проблем, так и своей неспособности их решить, в то время как те, кто чувствуют себя лично
беспомощными, склонны искать внутренние причины. Кроме того, те, кто чувствуют себя лично
беспомощными, чаще страдают от низкой самооценки, поскольку считают, что другие, вероятно, могли
бы решить проблемы, которые они неспособны решить.
Хотя когнитивный и мотивационный дефициты одинаковы для людей, страдающих как от
личной, так и от всеобщей беспомощности, люди, испытывающие личную беспомощность, как правило,
имеют более значительный эмоциональный дефицит.
В дополнение к этой дифференциации между типами беспомощности приобретенная
беспомощность может зависеть от двух других факторов: общности (глобальной и конкретной) и
стабильности (хронической и преходящей). Когда человек страдает от глобальной беспомощности, он
испытывает негативные последствия в нескольких областях жизни, а не только в самой актуальной
области. Они также более склонны испытывать тяжелую депрессию, чем те, кто испытывает конкретную
беспомощность.
Кроме того, те, кто страдает от хронической беспомощности (те, кто чувствовал себя
беспомощным в течение длительного периода времени), с большей вероятностью испытывают
последствия депрессивных симптомов, чем те, кто испытывает временную беспомощность
(кратковременное и нерегулярное чувство беспомощности) [2].
Все эти примеры выученной беспомощности приводят Мартина Селигмана к следующим
выводам: когда очень желаемые результаты считаются маловероятными и/или очень неприятные
результаты считаются вероятными, и человек не ожидает, что он изменит результат, это приводит к
депрессии. Однако депрессия будет варьироваться в зависимости от типа беспомощности. Диапазон
депрессивных симптомов будет зависеть от общности и стабильности беспомощности, а любое
воздействие на самооценку зависит от того, как индивид объясняет и с чем связывает свой негативный
опыт (влияние внутренних или внешних факторов).
Эта предлагаемая структура определяет причину, по крайней мере, одного типа депрессии - той,
которая проистекает из беспомощности [3, с. 12].
Неудивительно, что приобретенная беспомощность связана со многими негативными
симптомами и чертами характера, в том числе:
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– возраст: чем старше возраст, тем больше вероятность того, что они испытают изменение или
потерю ролей и физического упадка. Проживание в учреждении также связано с приобретенной
беспомощностью;
– стресс, особенно связан с бедностью;
– тревога и беспокойство, в частности, о тестах для студентов;
– большая отрицательная реакция на ожидаемую боль.
Приобретенная беспомощность не только часто ассоциируется с другими негативными
состояниями, но и, по-видимому, способствует или вызывает многие негативные последствия, в том
числе:
– негативные симптомы здоровья, а также негативные эмоции по поводу своей болезни;
– неадаптивный перфекционизм;
– выгорание или эмоциональное истощение и цинизм;
– обостренная депрессия, тревога, фобии, застенчивость и одиночество [3, с. 154].
Для получения представления об особенностях выученной беспомощности у людей с ОВ мы
представим результаты диагностики по методикам Бека и методике диагностики иррациональных
установок А. Эллиса.
Результаты диагностики по шкале безнадежности Бека (по каждому респонденту).
1. Женщина – 27 лет – 11 баллов.
2. Женщина – 26 лет – 8 баллов.
3. Мужчина – 26 лет – 6 баллов.
4. Мужчина – 23 года – 5 баллов.

Рисунок 1 – Результат диагностики по шкале безнадежности Бека
Шкала безнадежности выявила у 25 % исследуемых умеренный и 75 % легкий уровень
безнадежности.
Результаты диагностики иррациональных установок А. Эллиса (по каждому респонденту).
1. Женщина – 27 лет
– Катастрофизация – 22 балла.
– Долженствование в отношении себя – 22 балла.
– Долженствование в отношении других – 31 балл.
– Низкая фрустрациионная толерантность – 35 баллов.
– Самооценка – 25 баллов.
2. Женщина – 26 лет
– Катастрофизация – 34 баллов.
– Долженствование в отношении себя – 36 баллов.
– Долженствование в отношении других – 36 баллов.
– Низкая фрустрациионная толерантность – 27 баллов.
– Самооценка – 35 баллов.
3. Мужчина – 26 лет
– Катастрофизация – 23 балла.
– Долженствование в отношении себя – 22 балла.
– Долженствование в отношении других – 37 баллов.
– Низкая фрустрациионная толерантность – 25 баллов.
– Самооценка – 39 баллов.
4. Мужчина – 23 года
– Катастрофизация – 24 балла.
– Долженствование в отношении себя – 25 баллов.
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– Долженствование в отношении других – 33 балла.
– Низкая фрустрациионная толерантность – 44 балла.
– Самооценка – 22 балла.
В этой методике 5 диагностических шкал, результаты которых представлены далее на рисунках
2, 3, 4, 5 и 6.

Катастрофизация
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Рисунок 2 – Результаты диагностики иррациональных установок А. Эллиса –
шкала «Катастрофизация».
Два человека показали выраженное наличие иррациональной установки и 1 – среднее наличие
иррациональной установки, связанной с катастрофизацией.

Долженствование в отношении себя
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Рисунок 3 – Результаты диагностики иррациональных установок А. Эллиса –
шкала «Долженствование в отношении себя».
Три человека показало выраженное наличие иррациональной установки, 1 человек - среднее
наличие иррациональной установки долженствования в отношении себя.
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Долженствование в отношении других
38
37
36

36

34
33
32
31
30
28

Женщина (27 лет)

Женщина (26 лет)

Мужчина (26 лет)

Мужчина (23 года)

Рисунок 4 – Результаты диагностики иррациональных установок А. Эллиса –
шкала «Долженствование в отношении других».
Все участники исследования
долженствования в отношении других.
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Рисунок 5 – Результаты диагностики иррациональных установок А. Эллиса –
шкала «Низкая фрустрационная толерантность».
Выраженное наличие иррациональной установки было выявлено у 2 участников исследования,
также 2-е – среднее наличие иррациональной установки.
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Рисунок 6 – Результаты диагностики иррациональных установок А. Эллиса – шкала «Самооценка».
У двух участников – заниженная самооценка и также у двух – низкая самооценка.
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты.
Результат 1. Был составлен план исследования с определением темы исследования, цели,
гипотезы, объекта, предмета, методов; подобрана методика исследования; проведен анализ научно –
методической литературы.
Результат 2. Диагностический этап исследования показал у респондентов легкий и умеренный
уровень безнадежности. Также были выявлены умеренное и выраженное наличие иррациональных
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установок. Из выше изложенного следует, что все участники исследования подвержены в той или иной
степени выученной беспомощности.
Полученные нами результаты можно оценивать как достаточно тревожные: ни у кого не было
выявлено отсутствие безнадежности и отсутствие иррациональных установок. Из этого можно сделать
вывод, что все участники исследования подвержены в той или иной степени выученной беспомощности.
Именно поэтому одной из рекомендаций для участников исследования было систематическое обучение
навыкам преодоления беспомощности и депрессии через работу на тренингах в формате когнитивнобихевиорального подхода, индивидуальные консультации и прохождение поддерживающих сессийтренингов.
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Мүмкіндігі шектеулі адамдардың үйреншікті әлсіздігі
Бұл мақалада «үйреншікті әлсіздік» ұғымы мүмкіндігі шектеулі адамдарға қатысты
қарастырылған. Көптеген адамдарды инклюзиямен қамту кедергілердің бірі мүмкіндігі шектеулі
адамдардың инерттілігі болып табылады. Тұрақты әлсіздікті, өзінің өзгешелігін психологиялық
тұрғыдан сезіну, жеке ерекшеліктерінің өзгеруіне және депрессивті жағдайдың қалыптасуына алып
келеді. Өз кезегінде бұл жағдай барлық қызметке және барлық қатынастарға із салады. Мақала
дәрменсіздіктің ерекшеліктерін, оның құрылымын зерттейді және үйренген дәрменсіздікті жеңу
бойынша ұсынымдарды қамтиды.
Түйін сөздер: үйреншікті әлсіздік, мүмкіндігі шектеулі адамдар, инклюзия.
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Learned helplessness in people with disabilities
The article considers the concept of «learned helplessness» in relation to people with disabilities. One
of the obstacles to the spread and coverage of a large number of people by inclusion is the inertia of people with
disabilities themselves. Psychological living of constant helplessness, a sense of their otherness leads to changes
in personal characteristics and the formation of a depressive state. In turn, this state affects all activities and all
relationships. The article studies the features of helplessness, its structure and contains recommendations for
overcoming the learned helplessness.
Key words: learned helplessness, people with disabilities, inclusion.
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К вопросу о понимании законности в условиях правового государства
Аннотация. В данной статье предлагается анализ законности в условиях правового
государства. В частности, автором отмечается, что законность является главным в числе принципов
правового государства. Кроме того, отмечается, что точное осуществление демократических законов
влечет претворение в жизнь иных законодательно закрепленных принципов, таких как разделение
властей, демократизм, суверенитет народа, признание и гарантирование прав человека и др. Автором
делается вывод о том, что в настоящее время идея правового государства применительно к Республике
Казахстан находится в фазе своей реализации.
Ключевые слова: законность, правовое государство, права и свободы человека и гражданина,
конституционные права граждан, обеспечение прав человека, принципы правового государства.
Идея законности воплощается и проявляется, в первую очередь, в законах государства. И от
того, насколько понятие законности тесно связано с понятием правового закона, можно судить о
государстве, где данные законы действуют.
Как верно отмечает В.С. Нерсесянц, «правовой закон и правовое государство внутренне
взаимосвязаны: в обоих случаях речь идет о различных формах выражения (нормативной и
институциональной формах) идеи и принципа господства права» [1, с. 14].
Говоря о законности как режиме общественной и государственной жизни, состоящем в строгом
соблюдении демократических законов лицами, осуществляющими государственно-властные
полномочия, т.е. государственными органами и должностными лицами, в связи с выполнением ими
своих служебных обязанностей, мы напрямую связываем его с существованием правового государства,
то есть государства, в котором главенствует право.
Причем необходимо обратить внимание на то, что вне зависимости от того, какой партии
принадлежит власть в государстве, каких взглядов придерживается руководитель государства, вопросы
политической, экономической и социальной жизни в правовом государстве должны решаться в
соответствии с законами, принятыми на основе общих принципов права и на основе международных
документов, гарантирующих основные права и свободы человека. Правовое государство является неким
конечным результатом или целью развития любого государства, ставшего на путь демократического
развития.
Что касается самой идеи правового государства, она, как и любая другая идея, проходит в своем
развитии от возникновения до реализации несколько этапов: этап зарождения в сознании отдельных
людей, этап окончательного становления, оформления и закрепления в письменной форме, этап
признания, этап формальной реализации и этап практического осуществления на практике. Что касается
идеи правового государства применительно к Республике Казахстан, то эта идея находится пока на этапе
«формальной реализации». Эта идея всеми признана и закреплена в виде основных положений в
Конституции РК. Вместе с тем, ей еще предстоит путь до полного осуществления на практике и
окончательного формирования механизма, гарантирующего невозможность возврата к любой форме
тоталитарного, антидемократического режима.
Сам термин «правовое государство» был сформулирован и утвердился достаточно поздно – в
немецкой юридической литературе («Rechtsstaat») в первой трети XIX века (в работах И. Канта,
К.Т. Велькера, Р. фон Моля и др.). Затем это понятие получило дальнейшее распространение, так же и в
дореволюционной России, в работах Б.Н. Чичерина, Б.А. Кистяковского, П.И. Новгородцева,
П.А. Покровского и др. [1, с. 5].
В наше время достаточно подробно вопросы правового государства были рассмотрены в работах
В.С. Нерсесянца, Л.Б. Тиунова, В.А. Четвернина и др.
Б.А. Кистяковский дал слудующую характеристику правовому государству: «Правовое
государство – это высшая форма государственного быта, которую выработало человечество, как
реальный факт» [2, с. 143].
Н.М. Коркунов, критически оценивая факт существования правового государства, писал, что с
развитием общества все более и более происходит ограничение власти правом и нет правительства,
которое бы не признавало за собой хотя каких-нибудь юридических обязанностей, и чем выше стоит
политическое развитие общества, тем шире круг таких обязанностей. Но такое ограничение он объясняет
причиной целесообразности, т.е. власть самоограничивает себя правом в собственных интересах, так как
такое ограничение усиливает правовое чувство в обществе [3, с. 260-261]. Таким образом, ограничение
власти правом происходит не в интересах граждан, а в интересах власти.

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2019. № 2 ISSN 1729-536X

19

Ганс Кельзен в своей теоретической работе «Чистое учение о праве» (1960 г.) придерживался
следующего понятия правового государства — это «относительно централизованный правопорядок, в
соответствии с которым отправление правосудия и управление основываются на законах, принимаемых
избранным народом парламентом с участием или без участия главы государства; члены правительства
ответственны за свои акты; суды независимы; а также гарантируются определенные гражданские
свободы, в особенности свобода вероисповедания, свобода совести и свобода слова» [4, с. 135].
Штефан Трексель, председатель палаты Европейской комиссии по правам человека,
характеризует принцип правового государства как порядок, в котором право является руководящим
принципом всей деятельности органов власти. Основной Закон устанавливает пределы для деятельности
всех органов власти, политические силы в постановке и достижении поставленных целей должны
действовать в пределах ограничений, установленных Конституцией, необходимо существование как
можно более конкретных законодательных норм, четкого распределения функций между различными
частями государства и различными государственными органами [5, с. 135-136].
М. Лесаж, директор Института сравнительных юридических исследований, характеризует
правовое государство через его принципы: примат закона (который устанавливает границы свободы,
вмешательство государства через закон должно быть ограничено только строгой необходимостью, закон
должен быть одинаков для всех) и контроль над политическими и административными властями
[6, с. 61-62].
Каковы же основные признаки (или принципы) правового государства? В.С. Нерсесянц относит
к признакам правового государства: признание и защиту прав и свобод человека и гражданина,
верховенство правового закона, организацию и функционирование суверенной государственной власти
на основе принципа разделения властей. Он выделяет три взаимосвязанных компонента правового
государства: гуманитарно-правовой (права и свободы человека и гражданина); нормативно-правовой
(правовой характер закона, конституционно-правовая природа и основа источников действующего
позитивного права); институционально-правовой (система разделения и взаимодействия властей,
включая их взаимные сдержки и противовесы) [1, с. 5-15].
Таким образом, государство, чтобы считаться правовым, должно обладать двумя обязательными
характеристиками:
1) В таком государстве должны быть законодательно закреплены и на практике обеспечены
естественные и неотъемлемые права личности.
2) В государстве должны быть законодательно четко определены пределы действия
государственной власти во всех сферах жизни, т.е. все ветви власти должны быть ограничены, «связаны»
законом с целью гармоничного сочетания общественного и частных интересов.
Здесь важно, что на первом месте стоят именно права человека, их соблюдение и гарантия, это
является важнейшим социальным и политико-юридическим институтом, выступающим мерилом
достижений данного общества. Это своеобразная «визитная карточка» цивилизованного и правового
государства [7, с. 23].
Н.И. Матузов пишет, что «по характеру прав и свобод личности, степени их фактического
использования, гарантированности, юридической защищенности можно судить о достоинствах или
недостатках той или иной правовой системы, а в конечном счете — об экономической и политической
системах» [8, с. 72]. Кроме этого в государстве должен быть действующий механизм реализации
декларируемых прав и свобод.
Н.В. Витрук характеризует правовое государство как «организацию и функционирование
публичной власти, в том числе в ее взаимоотношениях с индивидами, на основе Конституции и законов в
соответствии с требованиями права, существенным из которых есть признание и гарантирование
неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина» [9, с. 509]. То есть он также выделяет такое
качество правового государства, как «признание и гарантия прав и свобод человека и гражданина».
В.В. Клочков справедливо отмечает, что концептуально и законодательно остаются
нерешенными важнейшие для становления правового государства вопросы: каким должен быть
государственный контроль в новых экономических, социальных, политических условиях, какой должна
быть система контроля, какие сферы он должен охватывать [10, с. 5]. Поэтому еще одним важным
принципом правового государства является наличие действенного контроля со стороны специальных
органов.
В Национальном плане действий в области прав человека в РК на 2015-2020 годы анализируются
вопросы соблюдения прав человека на жизнь и неприкосновенность личной жизни, на свободу
передвижения и выбора места жительства, на свободу мысли, совести и религии, на свободу
объединений, на проведение мирных собраний и митингов, на участие в управлении делами государства
(свободные и справедливые выборы), на свободу слова и получение информации, на охрану здоровья и
медицинскую помощь [11].
В.Н. Кудрявцев и Д.А. Керимов в работе «Право и государство (опыт философско-правового
анализа)» выделяют семь наиболее существенных принципов правового государства:
1) Наличие законодательной системы, соответствующей объективности права.
2) Закрепление в законодательстве естественных прав человека, обеспечение их реализации и
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защита.
3) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
4) Верховенство закона, соблюдение иерархичности законов.
5) Демократическое распределение компетенций.
6) Последовательное соблюдение требований законности всеми субъектами права в
государстве.
7) Признание приоритета общечеловеческих ценностей перед другими [12, с. 21-22].
Кроме перечисленных, все чаще добавляются еще два принципа правового государства,
выраженных в общеизвестных высказываниях: «дозволено все, что не запрещено законом»
(общедозволительный принцип, действующий в отношении граждан) и «дозволено только то, что
предусмотрено законом» (разрешительный принцип применимый в отношении должностных лиц и
государственных структур).
Важен также принцип правового государства, как взаимная ответственность государства и
личности [13, с. 87]. Государство, устанавливая в законодательной форме свободу личности, не может
быть свободно от ограничений в принятии собственных решений и в своих действиях. Посредством
законов оно налагает на себя определенные обязательства по отношению к своим гражданам. В свою
очередь граждане обязаны исполнять законы государства, не нарушать установленные этими законами
рамки дозволенного.
Трудность здесь заключается в том, что необходимо установить такую систему и такой порядок,
при которых у личности была бы возможность беспрепятственно развивать свой потенциал, с одной
стороны, а с другой - она (личность) должна признавать и уважать общегосударственные цели, что в
конечном итоге объединяет личность и государство [7, с. 23].
По мнению Ш.3. Уразаева, помимо примата закона и соблюдения иерархии нормативных актов,
идея правового государства включает независимость, высочайший профессионализм судебных органов,
изменение роли юристов и юридической службы в организации общественной жизни, отработку
механизмов оспаривания расходящихся с законом актов местных органов самоуправления и органов
государственного управления специальной и общей компетенции [13, с. 12].
Рассматривая принципы правового государства, мы оцениваем качество законов, принимаемых в
государстве, степень гарантированности прав и свобод граждан в государстве, обязательность
исполнения законов государства для должностных лиц и государственных органов, то есть собственно
принцип законности в его многогранном проявлении.
Для того чтобы режим законности стал реальностью в государстве, а государство, в свою
очередь, могло считаться правовым, необходимо соблюдение ряда требований, обращенных к
государственным органам и должностным лицам, требований законности. Вообще особого расхождения
мнений среди ученых по вопросу о требованиях законности нет.
Но на наш взгляд, говоря о требованиях законности применительно к деятельности
государственных органов и должностных лиц в Республике Казахстан, необходимо рассматривать
требования законности, вытекающие из основных положений действующей Конституции, тогда можно
будет говорить о реальности законности в Казахстане:
1) Требование соблюдать законы. Это требование в Конституции направлено ко всем субъектам
правовых отношений, но нам важно, что это требование является принципиальным для соблюдения
законности в деятельности государственных органов и должностных лиц и состоит в их обязанности
строго соблюдать действующее законодательство.
2) Требование соответствовать правам и свободам человека и гражданина законов, иных
правовых актов, деятельности государства и местного самоуправления. Права и свободы человека и
гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления
и обеспечиваются правосудием. Причем, каждому гражданину, в свою очередь, Конституцией
гарантирована судебная защита его прав и свобод: решения и действия органов государственной власти,
органов местного самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в суде (ч. 2 ст. 13
Конституции РК).
3) Требование обеспечивать права и свободы человека и гражданина. В Республике Казахстан
признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с ч. 1 ст. 12 Конституции РК, а
также гарантируется судебная защита прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 76 Конституции РК).
4) Требование равенства граждан перед законом и судом. Государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 14 Конституции РК).
5) Требование иерархичности законодательства в соответствии с юридической силой
составляющих его законов. В Конституции РК закреплено: «Конституция имеет высшую юридическую
силу и прямое действие на территории Республики» (ч. 2 ст. 4 Конституции РК).
6) Требование верховенства закона. Законы Республики, постановления Парламента и его Палат
не должны противоречить Конституции (ч. 7 ст. 62 Конституции РК).
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7) Требование соблюдать установленный порядок принятия, изменения и отмены законов, иных
нормативно-правовых актов (ч. 8 ст. 62 Конституции РК). В Конституции очерчен круг субъектов,
имеющих право законодательной инициативы, определено, что законы принимаются Мажилисом
Парламента РК, затем должны быть одобрены Сенатом Парламента РК, подписаны Президентом и
обнародованы.
8) Требование осуществлять государственный контроль исполнения Конституции и законов,
обеспечения их законности.
Н.В. Витрук подчеркивает, что специфическим институтом обеспечения и охраны действия
принципов конституционной законности служит конституционный контроль, который, в свою очередь,
обладает специфической функцией компетентных государственных органов по обеспечению
конституционной законности, прежде всего, верховенства Конституции в системе нормативных актов, ее
прямого действия [9, с. 522].
Надо отметить, что такие принципы правового государства как закрепление в законодательстве
естественных прав человека, обеспечение их реализации и защиты, верховенство закона, соблюдение
иерархичности законов, последовательное соблюдение требований законности всеми субъектами права в
государстве, признание приоритета общечеловеческих ценностей перед другими являются основными
качественными характеристиками правого государства, основными требованиями, предъявляемыми к
правовому государству. В то же время это большая часть обязательных требований, выполнение которых
является условием существования в государстве законности.
Важно понимать, что законность не самоцель, не исполнение во имя исполнения, что
исполнение законов необходимо для торжества свободы и справедливости [14, с. 28], что это один из
важнейших инструментов построения правового государства.
На основании вышеизложенного можно считать, что законность есть фактически главный из
принципов правового государства. Точное осуществление демократических законов влечет претворение
в жизнь всех иных законодательно закрепленных принципов, будь то разделение властей, демократизм,
суверенитет народа, признание и гарантирование прав человека и др.
Таким образом, говоря об идее правового государства применительно к Республике Казахстан,
необходимо отметить, что данная идея находится пока в фазе своей реализации.
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ТҮЙІН
Б.М. Пакирдинов, ізденуші
Қырғыз Республикасы ҒА
философия және саяси-құқықтық зерттеулер институты
(Бішкек қ., Қырғыз Республикасы)
Қырғыз Республикасында пробация қолданудың қазіргі мәселелері
Автор бұл мақалада талдау жүргізіледі түсіну заңдылық жағдайында құқықтық мемлекет.
Атап айтқанда, автор заңдылық құқықтық мемлекеттің негізгі принциптерінің бірі болып
табылатындығын атап өтті.
Сонымен қатар, демократиялық заңдарды нақты жүзеге асыру биліктің бөлінуі, демократизм,
халықтың егемендігі, адам құқықтарын мойындау және кепілдендіру және т. б. сияқты өзге де
заңнамалық бекітілген қағидаттарды жүзеге асыруға әкеп соқтырады.
Автор қазіргі уақытта Қазақстан Республикасына қатысты құқықтық мемлекет идеясы
өзінің жүзеге асырылу сатысында тұр деген қорытынды жасайды.
Түйін сөздер: заңдылық, құқықтық мемлекет, адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтары, азаматтардың конституциялық құқықтары, адам құқықтарын қамтамасыз ету,
құқықтық мемлекеттің принциптері.
RESUME
B.M. Pakirdinov, external PhD student
Institute of Philosophy and Political and Legal Studies
Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic (Kyrgyz Republic, Bishkek)
On the question of understanding the rule of law in a country with the rule of law
In the present article the understanding of the lawfulness in a legal state isconsidered. In particular, the
author notes that legality is the main principle of the rule of law.
In addition, it is noted that the precise implementation of democratic laws entails the implementation of
other legally enshrined principles, such as: separation of powers, democracy, sovereignty of the people,
recognition and guarantee of human rights, etc.
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The author concludes that at present, the idea of a legal state, as applied to the Republic of Kazakhstan,
is in the phase of its implementation.
Key words: lawfulness, legal state, human and civil rights and freedoms, constitutional rights of
citizens, ensuring human rights, principles of the rule of law.
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1941-1945 ж. Қазақстанның комсомол ұйымдары
құрамының өсуі және нығаюы
Аңдатпа. Мақалада Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Қазақстанның комсомол
ұйымдарының қатары санының өсуі және идеялық-ұйымдық нығайту мәселелері қарастырылған.
Түйін сөздер: Қазақстан жастары, комсомол, ұйымдастыру құрылысы.
Ұлы Отан соғысы жылдарында комсомолдар мен жастар барлық жерде алда болуға ұмтылды.
Ұйым соғысушы болды.
Әскери комсомолды нығайту ең алдымен тәжірибелі комсомол қызметкерлерін майданға жіберу
есебінен болды. Мәселен, 1941 жылдың 29 шілдесінде Қызыл әскер мен Әскери-теңіз флотына
Қазақстаннан 18 обкомның хатшылары, горкомдар мен аудандық комсомол комитеттерінің хатшылары
жіберілді. Олардың арасында ЛКЖМК Шығыс Қазақстан облыстық комитетінің бюро мүшесі
Б. Сахажанов, ЛКЖМК Батыс Қазақстан облыстық комитетінің бірінші хатшысы Н. Жуқанов, Ақмола
облысы ЛКЖМК Зеренді аудандық комитетінің хатшысы Қожахметов және басқа да комсомол
қызметкерлері бар [1].
1943 жылы ғана Отан қорғауға 300 комсомол қызметкерлері, оның ішінде 22 обком хатшысы,
123 аудандық комсомол комитетінің хатшысы, МТС саяси бөлімдері мен комсомол совхоздары
бастықтарының 185 көмекшісі кетті.
Әскери комсомол қатарына қосылып, олар саяси қызметкерлер, командирлер болып,
комсомолдар мен Қызыл Армия жастарына идеялық-саяси ықпал етті, өздерінің бай комсомолдық
тәжірибесін армия комсомолының қызметкерлеріне берді, сол арқылы оның қатарларының идеялықұйымдастырушылық нығаюына ықпал етті, оларды бекітеді. Осының барлығы әскерлердің моральдықсаяси рухының жай-күйіне ең қолайлы түрде әсер етті және Ұлы Отан соғысы барысындағы жауынгерлік
іс-қимылдардың нәтижелеріне оң әсер етті және соңында жауды жеңуді қамтамасыз ететін шешуші
факторлардың бірі болды.
Алайда, тәжірибелі комсомолдық қызметкерлердің майданға жаппай күтім жасау процесіне,
біздің ойымызша, біршама кеңірек қарау керек. Соғыс басында бұл құнды кадрлардың орнына
тәжірибесі мен білімі жағынан тең адамдар әрдайым емес, барлық жерде іріктеліп алынды. Соғыс
уақыты жағдайында барлық қызмет тез, жедел өтуі тиіс болған кезде майданға кеткендерді ауыстыру
мәселесі барынша мұқият қарауды талап етті. Қазақстанның жекелеген жерлерінде, әсіресе соғыстың
бастапқы кезеңінде кеңес тылының рөлі мен маңызы жете бағаланбаған. Азаматтық соғыс және шетелдік
әскери интервенция жылдарында Комсомол тәлімгерлері ВЛКСМ барлық мүшелерімен бірге барлық
ұйымдармен бірге майданға кеткен. Көптеген аудандық комсомол комитетінің есіктерінде осындай
хабарландыруды көруге болады: «Райком жабық, барлығы майданға кетті». Соғыс басында республикада
жекелеген жерлерде азаматтық соғыс кезеңіне тән үрдіс пайда болды. Бірақ Ұлы Отан соғысы
ауқымымен және соғыс жүргізу әдістерімен азаматтық жағынан ерекшеленді. Ұлы Отан соғысындағы
тылдың рөлі сөзсіз өсті. Бұл сәтте, әсіресе соғыс басында республиканың жекелеген комсомол ұйымдары
ескермеді, бұл кейде жұмыста елеулі қателіктерге алып келді [2].
Партиялық және жоғары тұрған Комсомол органдарының үлкен түсіндіру жұмысы мен нақты
көмегінің арқасында 1941 жылдың соңына қарай мұндай кемшіліктер ойдағыдай жойылды.
Соғысқа жұмылдырылған және өз еркімен кеткен комсомолдардың едәуір үлесі алғашқы екі
әскери жылға келеді. Республиканың 14 облысы бойынша жұмылдырылған және майданға өз еркімен
кеткен комсомолдардың орташа көрсеткіші 50-ден 80 %-ға дейін төмендеді [3].
Келтірілген деректерді елдің басқа аудандарының ұқсас көрсеткіштерімен салыстыру, атап
айтқанда, Орал бойынша майданға жұмылдырылған және өз еркімен кеткендердің санының азаюы заңды
құбылыс болып табылатындығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 1943 жылы Свердлов
облысынан 16355 Комсомол, ал 1944 жылы – 12121, 1945 жылы – 4885 Комсомол кетті. Пермь
облысында осы жылдары 11562, 6881, 2810 комсомолдар майданға кетті.
Челябі облысында соңғы 2,5 жылда соғысқа 42215 адам кетті, ал алғашқы 1,5 жыл ішінде
ВЛКЖО -нің 40 мыңнан астам мүшесі жұмылдырылған [4]. Әрбір үшінші-төртінші шақырылушы немесе
ерікті түрде Қазақстаннан Қызыл Әскер қатарына кірген коммунистер немесе комсомолдар болды.
Ұлы Отан соғысының шарттары комсомолдың одақішілік жұмысының мазмұны мен
формаларына өз іздерін салды.
Соғыс жылдарында одақішілік жұмысты жүргізу бірқатар объективті қиындықтармен ұштасқан.
Соғыс комсомолдық жұмыстың мазмұны мен формасына тиісті түзетулер енгізуді, оның деңгейін
жоғары сатыға көтеруді талап етті. Ұлы Отан соғысы жылдарында республикалық комсомол ұйымы
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партия органдарының тікелей көмегімен комсомол құрылысы саласында өз қызметін келесі міндеттерді
шешуге бағыттады: 1) бастауыш комсомол органдарын комсомол комитеттерінен Республика комсомол
ОК аппаратына дейін жан-жақты ұйымдық нығайту; 2) тұрақты жұмыс және комсомол ұйымының
құрамының өсуі мен реттелуіне назар аудару, бастауыш комсомол ұйымдарының желісін сақтау;
3) басшы комсомол кадрларын мұқият іріктеу, тәрбиелеу және орналастыру және олардың идеялықсаяси даярлық деңгейін арттыру; 4) бастапқы комсомол ұйымдарына басшылық жасау стилін жетілдіру
және олардың сапалық құрамын жақсарту жөніндегі жұмыс; 5) комсомол ұйымдарының жауынгерлік
қабілетін арттыру және комсомолдардың авангардтық рөлін және олардың бүкіл өмір сүру салаларында
одақтық емес жастарға; 6) әскери жылдардың комсомол құрылысында Комсомол органдарының
құрылымын жетілдіру және оларды соғыс уақытына барынша бейімдеу, сондай-ақ жұмыс стилін
жақсарту мәселелері маңызды орын алды.
Қазақстандық комсомолдық ұйымды шешуге тура келетін міндеттер комсомол құрылысы мен
одақішілік қызметтің барлық мәселелерін қамтыды. Соғыс осы мәселелерді шешуді екінші кезекке
қойған жоқ,керісінше, ішккомомолдық өмірдің барлық мәселелерін дұрыс және уақтылы шешудің
өткірлігі мен маңыздылығын арттырды. Сайып келгенде, бұған комсомолдар мен жастардың өшпенділік
жауды талқандаудың ортақ істеріне қатысуы мен қосқан үлесі тікелей тәуелді болды.
Комсомол ұйымдары алғаш рет азаматтық соғыстан кейін комсомолдардың жаппай
қозғалысымен бетпе-бет келді. Сол жылдардағы Комсомол құрылысының тәжірибесіндегі
қиындықтардың бірі осы. Соғыстың бірінші кезеңінде Республиканың комсомол ұйымының сандық және
сапалық құрамында елеулі өзгерістер болды. Әсіресе үлкен өзгерістер 1942 жылы болды. 1941 жылдың
1 маусымында республикамызда комсомолдар саны 346664 адам, ал осы жылдың желтоқсанында
305016 адам болды. 1942 жылдың соңында Қазақстан бойынша ВЛКЖО мүшелерінің саны
196128 құрады.
Осылайша, Комсомол санының қысқаруы болды. Алғашқы 1,5 жылда ол 108888 адамға, ал
бастапқы комсомол ұйымдарының желісі 1000 адамға қысқарды. Әсіресе осы кезеңде Комсомол
қатарының өсуі және бастауыш ұйымдардың желісін сақтау мәселелері өткір тұрды. 1941 жылдың
желтоқсанында Қазақстан бойынша 14278 бастапқы ұйым болды, оның ішінде – 134 мүше саны
17590 өнеркәсіпте, жалпы саны 14882 адам көліктегі 85 ұйым және 3524 комсомолды қамтыған түсті
металлургиядағы 77 ұйым саналған.
1941 жылы комсомолға қабылдау азайғаны байқалады. 1941 жылы 33419 адам қабылданды, ал
1940 жылы 71571 адам қабылданды [5]. Осы кезеңде одақтық емес жастарды тарта отырып, ашық
комсомол жиналыстары маңызды орын алды. Онда ол комсомолдың өмірімен, оның істерімен көрнекі
танысты. Осындай жиналыстардан кейін комсомолға қабылдау туралы өтініштер легі артты.
Комсомол жұмысының тәжірибесінде комсомол билетін уақытында тапсыру үлкен маңызға ие
болды. Бұл ВЛКЖО мүшелерінің қатары санының көрсеткішінде тікелей көрсетілген. Комсомолға
қабылданғандар ұзақ уақыт бойы билет тапсыруды күткен жағдайлар болды. Комсомолдың обкомдары
мұндай құбылыстарға жол берілмейтінін көрсетті. Сонымен қатар, комсомол ұйымдары ұқыпсыз
қатынастан комсомолдық билеттерді бүлдіру, оларды әртүрлі сиямен жазып беру және толтыру,
хатшысыз комсомол билетін беру және басқа да кемшіліктер сияқты кемшіліктерді жоюға тырысты.
ЛКЖМК ОК III пленумында Ақмола, Павлодар облыстық комсомол комитеті комсомолға
қанағаттанғысыз қабылдау үшін елеулі сынға ұшырады.
1941 жылдың 25 маусымында қабылданған қаулыда Республика комсомолының ОК соғыстың
басында одақішілік жұмыстың деңгейін арттыру және оны партия мен халықтың алдында тұрған жалпы
міндеттермен келісе білу қажеттігін көрсетті. 1941 жылдың қараша айында барлық 14 облыстық
комсомол ұйымының пленумы өтті. Онда соғыс кезіндегі комсомол ұйымдарының жұмысы қаралды.
Комсомолдың обкомдарының өткен пленумдары кейбір комсомолдық ұйымдар шаруашылық
істермен тым әуестеніп, нәтижесінде комитетішілік жұмысқа белгілі шамада назар аударғанын дәлелдеді.
Комсомол қатарының өсуі соғыс уақытының талаптарына және жастардың өсіп келе жатқан саяси және
еңбек белсенділігіне, фашизмге қарсы Отан соғысынан туындаған кеңестік патриотизмнің өсуіне жауап
бермеді. Жергілікті жерлерде комсомолға қабылдау ісін тексеру бастапқы ұйымдар мен комсомол
комитеттері қабылдау туралы өтініштерді қарауға кейде жеткілікті дәрежеде жақындағанын көрсетті.
Кейбір комсомолдық ұйымдар қабылдау кезінде жарғылық нормаларды өрескел бұзды: жеке
арыздарсыз немесе жетіспейтін ұсынымдармен қабылдады. Көптеген комсомолдық комитеттер
комсомолға алдыңғы қатарлы жұмысшылар мен колхозшыларды тарту жөніндегі жұмыстың зор саяси
маңызын жете бағаламады. Бастауыш комсомол ұйымдары санының азаюы комсомолдардың майданға
кетуімен және жекелеген ұйымдардың аздығымен, сондай-ақ кейбір мекемелердің таратылуымен және
оларды біріктірумен ғана емес. 1942 жылдың ортасында 832 ұйым болды, олардың мүшелерінің саны
5 адамнан аспайтын. 1977 ұйымдарда 5-тен 10 комсомолшылар болды.
Жасы бойынша бөлу келесідей болды: 17 жасқа дейінгі комсомол – 55144 адам, 18-19 жас –
75209 адам, 20-21 жас – 43715, 22-23 жас – 30054, 24-26 жас – 24012, 26 жастан жоғары – 19897 адам.
Осылайша, Ұлы Отан соғысы жылдарында республикалық комсомол ұйымы құрамының жасаруы
байқалады. Келесі жылдары бұл процесс одан да жылдам жүрді. Әлеуметтік құрамы бойынша
1942 жылы өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында 30037 жұмысшы, колхозшылар – 74413, зиялы қауым
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– 15081, оқушылар – 77137, қызметшілер – 51355. Әйелдер саны 139631-ден 130937 адамға дейін азайды.
Өнеркәсіп және көлік кәсіпорындарында жұмыс істейтін комсомолдар саны 26074 адамды, студенттер –
13245, қолөнер, темір жол училищелері мен ФЗО - 2606 мектептерінің оқушылары, орта және жеті
жылдық мектептерде 46929 комсомолдықтар құрады. Республиканың комсомол ұйымдары халық
шаруашылығының барлық салаларының жастарын өз әсерімен қамтыды. Ұлы Отан соғысы жылдарында
Республика комсомолының статистикалық есептерінің деректерін талдау, соғыстың бірінші кезеңінде
комсомолдар санының абсолютті азаюына қарамастан, өнеркәсіптің негізгі салаларында абсолюттік
болмаса, онда комсомолдар санының салыстырмалы түрде көбеюі болды деген қорытынды жасауға негіз
болады. 1942 жылдан бастап комсомолға жастарды қабылдау ісі үнемі жақсарды. ЛКЖМК Орталық
комсомол ұйымдарына одақтық емес жастар арасындағы жұмысты жақсарту бойынша нақты көмек
көрсету тапсырмасы бар жауапты қызметкерлер тобын орынға жіберді.
Әскери уақыттың қиындықтарымен комсомолға қабылдау ісінде билеттердің жетіспеуі сияқты
жалпы жетіспеушіліктер түсіндіріледі. Республика бойынша 1942 жылдың 7 айында комсомолға
16172 адам қабылданды. Осы кезеңде қолға алынғандардың ішінен 15500 адам Комсомол билеттерін
алды. Демек, 672 комсомол билеттерін алған жоқ. ЛКЖО ОК таза билет-бланкілерін ОК ВЛКЖО-ны
жіберуді сұрады. Тек 10000 алынды. Облыстық комсомол комитеттерін билеттермен қамтамасыз ету
33 % - дан сәл артық болды. Бұған бүкіл ел алаңдататын жалпы экономикалық қиындықтар әсер етті.
1941 жылы комсомолға 33419 адам қабылданды, ал 1942 жылы – 35419 адам қабылданды, яғни
2 мың адамға артық. Егер бірінші тоқсанда 7556 адам қабылданса, екінші тоқсанда – 8096 адам
қабылданды. Жастар есебінен тікелей өндірістен қабылдау ұлғайды. 1941 жылдың 6 айында ауыл
шаруашылық және өнеркәсіп жас жұмысшылар қатарынан қабылданғандар саны 1384 адамды,
Колхозшылар – 2991, оқушылар – 14210, қызметшілер – 1683 адамды құрады. 1942 жылдың осы
мерзімінде тиісінше: 2221, 3188, 8623 және 1625 адам. 29 ұйымға өнеркәсіптегі бастауыш ұйымдар
желісі артты. Мәселен, іс жүзінде комсомол ұйымдарының фабрикалардың, зауыттардың, шахталардың,
кеніштердің, колхоздардың, МТС, совхоздардың үздік жастары есебінен Комсомол қатарын толықтыру
туралы үнемі қамқорлық көрсеткен. 1942 жылдан бастап студенттік комсомолдың өсуі бойынша жоғары
оқу орындарының комсомол ұйымдарының жұмысы жақсарды
Қабылданғандардың ең көп саны қысқы және жазғы емтихан сессиялары арасындағы кезеңге
түсіп, оқу жылының басында қабылдаудың жоқтығына да тән. Жоғары оқу орнының комсомолының
жұмысында оқу үрдісінің циклдігі көрсетілді. Комсомолға қабылдауды жақсарту өтініштерді қабылдау
және талдау жүйесін жеңілдетуге ықпал етті. Мысалы, қабылдау шарттары комсомол топтарының
жиналыстарында комсомолға қабылдауға рұқсат беру арқылы жеңілдетілді. Содан кейін қабылданған
бекітті бюросында горкомов райком комсомолының. Сонымен қатар, соғыс жылдарында цехтық немесе
ауысымды комсомолдық жиналысты әрдайым жинауға болмайтыны ескерілді. Сонымен қатар, аудандық
комсомол комитеттеріне комсомолға қабылдау және комсомол құжаттарын беру туралы өтініштерді
талқылау үшін бюроның көшпелі отырыстарын ұйымдастыруға рұқсат етілді. Бұл Қазақстан жағдайында
ауылдық аудандардың едәуір саны, кең кеңістіктері және колхоздар мен совхоздардың аудан
орталықтарынан 200 және одан да көп километрге қашық болуы өте маңызды болды, ал кейбір
Комсомол топтары аудан орталықтарынан 500 километр қашықтықта (отарлы мал шаруашылығы
учаскелері) болды. Республиканың комсомол ұйымдары соғыс уақытының шарттарын барынша ескеруге
тырысты.
Ұлғаюына қарамастан, қабылдау, өсу қарқыны комсомол республикасында және жалпы ел
бойынша, айтарлықтай төмен майданда. Соғыстың бірінші кезеңінде республикалық комсомол ұйымы
көшірілген комсомолдар есебінен толықтырылды, қоныс аударған кәсіпорындармен, ғылыми
мекемелермен және оқу орындарымен бірге келген. Қазақстанға негізінен Украина, Қырым және ішінара
Балтық жағалауынан комсомолдар келді. 1942 жылдың 14 қаңтарында республиканың комсомол
қатарына 4092 комсомол қосылды. Олардың барлығы Қазақстанның экономикалық және қоғамдық-саяси
өміріне белсенді қатысты.
Әйелдер жастарын комсомолға қабылдау ұлғайды.
Ұлы Отан соғысы жылдарында және комсомолдық көлік ұйымдарының құрамында үлкен
өзгерістер болды. Мұнда Одақ ішіндегі жұмыс айтарлықтай жақсарды, комсомольдық тәртіп нығая түсті.
Комсомол ұйымының барлық тапсырмалары жауынгерлік бұйрық ретінде қабылданды. 3000-нан астам
комсомол нақты тапсырмалар алды. Егер соғыс басталғанда Түркісібте 2571 комсомол жұмыс істесе,
1943 жылдың 1 қаңтарына комсомол ұйымдары 4665 адам болды. Қарағанды темір жолында 1941 жылы
144 бастауыш ұйым болды, оларда 2402 Комсомол болды. 87 өндірістік және 6 тораптық комсомол
комитеттері жұмыс істеді..
Осы қиын жылдары еңбек резервтері жүйесінің комсомол ұйымдарының рөлі айтарлықтай өсті.
Егер 1940 жылы олардың желісі республикада 6355 адам контингенті бар 35 оқу орнын құраса,
1941 жылдың шілдесінде 11980 адам білім алушылар саны бар 42 оқу орны, 1942 жылдың қарашасында
тиісінше 112 және 40140 болды. Комсомол ұйымдарының саны да өсті. 1941 жылмен салыстырғанда
олардың саны 1944 жылы 35-тен 87 ұйымға дейін өсті [6]. Осы кезеңде комсомол мүшелерінің саны
1896 комсомолдан 6629-ға дейін артты. Осы оқу орындарында оқу кезеңі бірдей емес болды. ФЗО
мектептерінде ол 6 айға созылды, ал қолөнер және темір жол училищелерінде – 1 жыл. Бұл осы
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ұйымдардың сандық құрамында көрсетілді. Осы оқу орындарында оқу кезеңі әртүрлі болғандықтан,
комсомол ұйымдарының құрамы, олардың саны мен Ұлы Отан соғысының жекелеген кезеңдеріндегі
қатарлардың өсуі ауытқып отыр. Мұнда қатарлардың өсуі мектептер, училищелер желісінің ұлғаюына
және оқушылардың шығуына тікелей байланысты болды. Шығарылу кезеңі есепті кезеңнің соңына
сәйкес келген жағдайда, онда осы мектептердің комсомол ұйымының құрамы азайған, қатарлардың өсуі
төмендеген және осы себептен бастапқы комсомол ұйымдары жойылды. Осы жылдар ішінде комсомолға
ФЗО, РУ және ЖУ мектептерінің оқушыларынан 14768 адам қабылданды. 1943 жылы Республика
комсомолының құрамында үлкен өзгерістер болды. Республикалық комсомол ұйымының құрамындағы
комсомолдардың шамамен 42 %-ы соғыс жылдарында ВЛКЖО-ға қабылданды. Мәселен,
196128 комсомолдан 1943 жылдың 1 қаңтарына 34468 адам комсомолға 1938 жылы, 36028 адам –
1939 жылы, 31266 адам – 1940 жылы кірді. Осылайша, Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан
комсомолының құрамында әскери қабылдау жастары басым болды. Комсомолдардың үштен екісінен
астамы әйелдер болды. Құрамның үштен бір бөлігі 14 пен 17 жас аралығындағы комсомолдар болды.
1943 жылы республика бойынша комсомолға 81000 адам қабылданды. Бұл 1942 жылға қарағанда екі есе
көп болды.
Комсомолдардың жалпы саны 196128 адамнан 208307 адамға дейін өсті. Ауыл
шаруашылығы мен өнеркәсіпте комсомол ұйымдарының саны артты, ал көлікте – 64-ке азайды. Бұл
көптеген комсомолдар-тасымалдаушылардың босатылған аудандарға пікірімен байланысты болды.
942 жылы республикада 6897 колхоз, ал комсомол ұйымдары 6442, яғни 455 ауыл
шаруашылықтарында бастапқы ұйымдар болған жоқ. Өнеркәсіп кәсіпорындарында 102 жаңа ұйым
құрылды. Комсомолдық ұйымдарды нығайтуда өнеркәсіп кәсіпорындарында цехтар құқығында
ауысымды комсомол ұйымдарын құру туралы 1941 жылғы 15 қыркүйектегі ВЛКЖО ОК қаулысы
маңызды рөл атқарды. Сонымен қатар, жастардың жаппай оқыту бөлімшелерінде бастапқы ұйымдар
құрылды. Жас мұғалімдермен комсомолдың жұмысын одан әрі жақсартуға және олардың беделін
арттыруға алғашқы мұғалімдер ұйымдарын құру туралы 1941 жылғы 18 қарашадағы ВЛКЖО ОК
қаулысы ықпал етті. Бұл алғашқы ұйымдарға мұғалімдер, аға пионер және басқа да мектеп
қызметкерлері кірді. Комсомол мұғалімдерінің саны үш адамнан аспаған жағдайда, бастауыш ұйымдар
аудандық немесе қалалық халықтық білім беру бөлімдерінің жанынан құрылған. Мектептердегі
Комсомол органдарының мұндай құрылымы мектептердің комсомол және пионер ұйымдарының жұмыс
деңгейін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік берді. 1941 жылдың аяғында республикада 2487 жеті жылдық
және орта мектеп болды,оларда ВЛКЖО 35046 мүшелерін біріктіретін 1889 комсомол ұйымдары болды.
Осы жылдары бастауыш комсомол ұйымдарының жұмыс тәжірибесіне ерекше көңіл бөлінді (жұмыс
жоспарын жасау, жиналыстарды өткізу, бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру, Пионер ұйымдарына
басшылық жасау). ВЛКЖО ОК қаулысына сәйкес барлық комсомол ұйымдарында есептік-сайлау
жиналыстары өтті. Қызметі олардың сайлаудан кейін тағы да мазмұнды жүргізілді жоғары идеялықтеориялық деңгейде.
Ұлы Отан соғысы жылдарында комсомолға республиканың 47777 оқушысы кірді.
Комсомол ұйымдары майданда тылдық аудандарға қарағанда жылдам өсті. Бұл өсудің кең
базасымен ғана емес. Тылдағы комсомол ұйымдары майданға аттанған бозбалалардың барлығы
Комсомол болатындай етіп жасауға ұмтылды. Әрбір үшінші шақырылушы Ленин комсомолының
мүшесі майданға кетті. 1943 жылы республика бойынша 20184 болашақ Отан қорғаушылар
комсомолына қабылданды. 1925 жылы туған әскерге шақырылушылар арасында Комсомол қабатының
пайызы 20,7 %-ға, 1926 жылы – 36,7 %-ға, 1927 жылы – 30,1 %-ға тең. Бастауыш комсомол
ұйымдарының сапалық құрамы жақсарды. Демек, олардың жартысына жуығы Ұлы Отан соғысы
жылдарында комсомолға кірді және комсомолдық жұмыс тәжірибесі болмашы болды. 133 хатшы
босатылған қызметкерлер болды.
Кейінгі жылдары бастауыш ұйымдар хатшыларының сапалық құрамын жақсарту
жалғастырылды. Комсомол ұйымдарының желісі де айтарлықтай өзгерді. 2 Облыстық, 8 аудандық,
3 қалалық, 2 қалалық комсомол ұйымдары пайда болды.
Алғашқы ұйымдарды тұрақтандыру және ВЛКЖО қатарларының өсуі есебінен республикалық
комсомол ұйымының құрамы жыл сайын ұлғайып отырды. Құрамында 10 адамнан астам ұйымдар саны
1943 жылы 46 %-дан 1945 жылы 49,2 %-ға дейін өсті. Республиканың колхоздары мен совхоздарында ірі
комсомол ұйымдарының саны 1943 жылы 36,6 %-дан 1945 жылы 52 %-ға дейін өсті.
Республиканың комсомолдары қатарын өсіру және комсомол желісін сақтау бойынша өз
жұмысында басқа республикалар мен Ресейдің орталық аудандарының комсомол ұйымдарының
тәжірибесін алды. Бұл тұрғыда Пермь комсомолдық ұйымы мысал болды, онда соғысқа дейінгі
деңгеймен салыстырғанда комсомолдар саны азаймаған, бірақ артты. Мұнда 1940 жылдың басында
ВЛКЖО 69942 мүшесі, ал 1945 жылы – 74914 адам болды [7]. Ұлы Отан соғысының соңына қарай
республикалық комсомол ұйымының тұлғасы келесідей болды: 16 облыстық, 21 қалалық, 221 аудандық
комсомол ұйымы және 14673 бастауыш комсомол ұйымдары болды. ВЛКЖО мүшелерінің барлығы
217874, оның ішінде: жұмысшылар – 37643 немесе 17,2 %, Колхозшылар – 75108 немесе 94,4 %,
оқушылар – 32018 немесе 14,4 %, әйелдер – 141822 немесе 65 %, тұрғылықты ұлт тұлғалары –
98363 немесе 40,5 %.
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Кестеде көрсетілгендей, өнеркәсіптегі комсомолдар саны соғыс күндері 4302 адамға өсті.
Алғашқы комсомол ұйымдарының саны 1941 жылмен салыстырғанда 115-ке артты. 1943 жылдан бастап
комсомолдар санының азаю үрдісі тоқтатылды. Бұл тұрғыда ВКП (б) орталық комитетінің комсомолға
14 жастан бастап қабылдау туралы қаулысы маңызды орын алды.
Ұлы Отан соғысы жылдарында комсомол ұйымдарының құрамы интернационалдық болды.
Комсомолдарды өнеркәсіптің шешуші салаларына жұмылдыру, жұмысшы жастар арасында тәрбие
жұмыстарын күшейту зауыттардың, шахталар мен фабрикалардың комсомолдық ұйымдарын нығайтуға
алып келді. Бұл туралы республиканың халық шаруашылығының шешуші салаларында комсомолдардың
жұмыспен қамтылуының өсуі айтады.
Бұдан басқа, балық өнеркәсібінде 825 Комсомол, жергілікті жерлерде – 2411, тамақ
өнеркәсібінде – 1170, темір жол көлігінде – 10469, теңіз флотында – 411 адам еңбек етті.
Сондықтан комсомолдар өндірістің негізгі ұстанымдарына өзінің авангардтық әсерін қамтамасыз
етті. Комсомол ұйымдарында тек қана үлкен қозғалыстар комсомолдар есебіне жоғары талаптар қойды.
Кейде кейбір комсомолдар асығыс, соғыс уақытында жеңіл түсінікті, ұйымнан шығып кеткен кезде
есептен шығарылмаған. Екінші жағынан, соғыстың бірінші кезеңінде комсомолдың жекелеген
комитеттері өз қызметінің осы бөлігіне назар аудармай әлсіретті. Бұл мәселеде қателіктер де болды. Осы
қиындықтардың барлығы сәтті өтті. 1943 жылы барлық жерде жүргізілген есеп пен Комсомол
құжаттарын тексеру комсомол ұйымдарын нығайтуда үлкен рөл атқарды. Ол комсомолдық органдарды
өзінің тәжірибелік жұмысында әрбір ұйымға жетуге, олардың кейбірінің әлсіз өсу себептерін анықтауға,
олардың жауынгерлік қабілетін көтеруге мәжбүр етті. Қазақстан комсомолы ОК Алматы ОК ЛКЖМК
және басқа да облыстық комсомол комитеттеріндегі комсомол шаруашылығының жағдайын тексерді.
Семей облысында есептен алынбай кеткен мекенжайларды анықтау бойынша елеулі жұмыстар
атқарылды. 1942 жылдың желтоқсанынан бастап 1943 жылдың мамырына дейін бұрын «мұрағатта»
есепте тұрған 1487 комсомол табылды.
1943 жылы комсомолдарды қайта есепке алу осы істің жағдайын жақсартуға айтарлықтай
көмектесті. Оның комсомол ұйымдары үшін маңыздылығын, мысалы, Шығыс Қазақстан облысында
есепке алу карточкалары бойынша қайта есепке алынғанға дейін барлығы 12436 адам, ал оны өткізгеннен
кейін 12579 адам немесе 143 комсомолға көп болғаны дәлелдейді. Комсомол құжаттарын ретке келтіру,
Комсомол билеттерін жедел беру, комсомолға қабылдау туралы өтініштерді уақытында қарау,
жұмыстағы кемшіліктермен күрес республика комсомолы қатарының өсуіне оң әсерін тигізді. Комсомол
ұйымдары комсомолдық тәртіптің және басқа да жарғылық нормалардың бұзылуымен батыл күрескен.
Осылайша, 1943 жылы комсомолдан шығарылған комсомолдар саны 1941 жылмен
салыстырғанда үш есеге азайды. Комсомол қатарының өсуі, жастар мен қыздардың комсомолға деген
құштарлығы оның патриотизмінің көрінісі, кеңестік қоғамдық және мемлекеттік құрылымның
өткізбеушілігіне бұзылмайтын сенімнің көрінісі болып табылады.
Соғыс жылдары Кеңес құрылысының беріктігін елеулі тексеруге айналды. Еліміздің барлық
қоғамдық ұйымдары үлкен сынаққа ұшырады. Комсомол, көпшілік қоғамдық ұйым алдыңғы қатарлы
совет жастарының тапсырды осы қиын жылдары ауыр кемелділікке емтихан және ұйымдастырушылық
беріктігі. В. И. Ленин соғыста» барлық саяси және әлеуметтік мекемелер отпен және қылышпен
тексеруге және сынауға ұшырайды» деп жазады [8].
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Цифровизация казахстанского автопрома, автотранспорта и логистики:
организационно-правовые аспекты
Аннотация. В данной статье анализируются проблемные вопросы цифровизации
автомобильной промышленности, автотранспорта и логистики в Республике Казахстан. Основные
акценты сделаны на рассмотрение положительных результатов для экономики и общества, которые
несет цифровизация автопрома, транспорта и логистики, на анализ задач и содержания цифровизации
в этих отраслях, на аналитическую проработку перспектив правового регулирования автопрома,
автотранспорта и дорожной логистики в виде внутреннего законодательного и международноправового средства совершенствования цифровизации в этих сферах. Предложены названия и даны
обоснования семи проектам казахстанских законов, которые могли быть приняты в ближайшем
будущем казахстанским законодателем. К наиболее важным и первоочередным законопроектам
отнесены: «О государственном управлении цифровой (креативной) экономикой», «О развитии
интеллектуальной транспортной системы в производстве и эксплуатации», «О внедрении
цифровизации в деятельность компаний, предприятий и учреждений», «О совершенствовании
логистики на основе цифровой технологии вдоль всех казахстанских автомобильных дорог».
Ключевые слова: цифровизация, автопром, автотранспорт, креативная экономика, логистика.
Сегодня наш мир вступает в эру IV промышленной революции, которая предполагает быстрые и
глубокие технологические, экономические и социальные преобразования. Исходя из нашей цели войти в
30-у лучших экономик мира, мы достаточно успешно реализуем Программу индустриализации,
Комплексную программу «Цифровой Казахстан», в которой в числе первоочередных задач обозначена
цифровизация промышленности, транспорта и логистики.
В настоящее время на этой базе в Казахстане поставлена задача повышения эффективности
цифровизации автомобильной промышленности, а также транспортно-логистической инфраструктуры. В
этом направлении в Казахстане успешно работают 6 автосборочных заводов по производству легковых,
грузовых, специальных автомобилей, автобусов на базе частной собственности и несколько десятков
автопроизводств среднего и малого бизнеса. Значительная часть из них являются членами Ассоциации
казахстанского автобизнеса (президент – А.С. Лаврентьев). В машиностроении Казахстана автопром
составляет более 19 процентов, произведено более 32 тысяч единиц автомобильной техники, в рамках
этого казахстанская локализация достигла 32 процентав в легковых автомобилях и 51 процента в
отношении грузовой техники и автобусов [1; 2]. Протяженность автомобильных дорог в Казахстане
составляет около 150 тыс. км, из них 5 международных транзитных транспортных коридоров составляют
23 тысяч км [3].
Какие положительные результаты несет экономике и обществу цифровизация автопрома,
транспорта и логистики. Мы надеемся на рост конкурентоспособности автопромышленности, на выход
автопродукции на широкий экспорт. Цифровизация экономики позволит крупнейшим бизнес-компаниям
Казахстана, специализирующимся на производстве транспортных средств, дорожной техники,
дорожного строительства, на строительстве и оснащении логистических объектов выйти на
принципиально новый уровень. Мы считаем, что благодаря цифровизации повысится уровень
производительности труда в сфере автопромышленности, транспорта, логистики.
Внедрение цифровизации автомобильной промышленности, автотранспорта и сопутствующей
логистики резко повышает уровень доступности разнообразных транспортных услуг для всего
казахстанского населения, обеспечивает мобильность трудовых ресурсов при передвижении из региона в
другой регион, резко повышает уровень безопасности автотранспорта. Внедрение автотранспорта на
электрической тяге обеспечивает чистоту окружающей среды. Благодаря интеллектуальной
транспортной системе, переходу на электронный документооборот увеличиваются объемы
грузоперевозок посредством автотранспорта республики. Посредством цифровизации мы можем
повысить рост перспективной сферы – транзита грузоперевозок всеми видами транспорта, в том числе
автотранспортом, через Казахстан практически во всех направлениях и иметь ежегодный доход 5 млрд
долларов [4; 5].
Как нам следует понимать цифровизацию автопрома, транспорта, логистики. Для понимания
термина «Цифровизация» попробуем вначале обратиться к смыслу упрощенного английского слова
«digitization» («оцифровка»). Оцифровка означает преобразование любой информации в цифровую
форму и направлена на совершенствование существующей бизнес-модели, а «digitalization»
(«цифровизация») представляет собой качественно новую ступень развития, означает существенный
рывок в бизнес-деятельности, что стало основой IV промышленной революции. Отсюда становится
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понятным определение цифровизация и как применения совершенно новых технологий, которые
коренным образом преобразовывают бизнес-модели, в том числе модели автобизнеса, в которых
выполняет производственные функции частично, используя либо мобильные устройства, искусственный
интеллект, либо роботов.
Цифровизация означает использование по максимуму потенциала цифровых технологий во всех
аспектах автомобильной промышленности Казахстана, транспорта, логистики во всех процессах,
обслуживании и подходах к принятию необходимых решений. Цифровизация возможна, если есть
следующие факторы: 1) наличие цифровой технологии по соответствующим аспектам управления,
обслуживания производственных процессов на автомобильных заводах, заводах по выпуску автобусов и
объектов сопутствующей логистики; 2) сформулированные конкретные задачи, исходя из целей, которые
мы перед собой ставим в анализируемых сферах; 3) перевод управления, анализа, контроля,
согласования всех производственных, коммерческих договоров, регистрации сделок, проводок
бухгалтерского учета, закупа необходимых материалов и оборудования, логистических процессов,
повышения квалификации персонала, взаимоотношений с партнерами, клиентами на заводах по
производству автомашин, в компаниях по обслуживанию автотранспорта, на объектах логистической
инфраструктуры в онлайн-режим. Это сделает заводы по выпуску автомобилей, предприятия по
эксплуатации автомашин, объекты логистики «цифровыми», благодаря чему будут обеспечены их
продуктивность, потенциал роста этих предприятий, а также рост их конкурентных преимуществ. Такие
действия могли бы стать основой нового казахстанского закона «О внедрении цифровизации в
деятельность компаний, предприятий и учреждений»
Многие автомобильные компании «Крайслер», «Ауди», «Ситроен», «Фиат», «Харлей Дэвидсон»,
научные коллективы на этапах разработки и производства внедряют, устанавливают и используют
интеллектуальные цифровые новинки по управлению автомашиной жестами и голосом, распознаванию
речи и команд голосом, распознаванию дорожных указателей, поведения пешеходов и других машин, по
совершенствованию «интеллекта» в системах автонавигации. Быстрые темпы науки и производства
позволили сделать привычными функции ночного видения, обеспечение контроля сонливости водителя и
автоматическое торможение автомашины без участия водителя во избежание аварии, своевременные
предсказания о сложностях, особенностях дорожного движения и об ориентировании в так называемых
«слепых зонах». Автосборочные функции на заводах Казахстана таких брендов, как Хюндай, Ивеко,
КИА, Пежо, Лада, Камаз позволяют республике в процессе автопроизводства устанавливать в салонах и
кабинах автомашин соответствующие устройства по совершенствованию эксплуатации производимых
автомобилей. Поскольку в Казахстане на автозаводах выпускают разные брендовые марки автомобилей
мирового класса, то практики и ученые страны могли бы специализироваться на создании, изобретении
гибридных интеллектуальных автотранспортных устройств, бережно при этом относясь к праву
интеллектуальной собственности материнских автокомпаний. Кроме того, казахстанские
государственные органы и автозаводы в рамках международного частного права могут выходить на
договорные связи с заводами Швеции, Японии, Германии в целях приобретения других
интеллектуальных устройств и их установки в выпускаемых автомобилях [6].
Трудно представить себе экономические связи между регионами страны, а также экономические
отношения республики со странами-партнерами без качественно выстроенной транспортнологистической системы. Надо подчеркнуть, что доброкачественная, с ровным полотном дорога является
основным элементом логистики. Цифровизация уже запущена на участке автобана мирового уровня
Нурсултан – Щучинск, где безупречно функционирует система безостановочного проезда с
использованием меток RFID (Radio Frequency IDentification - радиочастотная идентификация), который
позволяет считывать и записывать данные с помощью радиосигналов. Это позволяет работать в
постоянном режиме сервису безналичного способа оплаты (PayWay.kz) за пользование дорогой,
интернет-банкингу, электронным транспондерам по автоматической оплате проезда напрямую без
участия водителя и кассира-оператора. Если на автомобильных дорогах республиканского значения
цифровые технологии в 2016/2017 году использовались только на 0,4 процента, но уже в 2021 году мы
планируем выйти на 80 процентов, а в 2022 году на 100 процентов цифровизации. Приведенные
положения можно сконвертировать в правовые нормы и включить их в порядке дополнения в статью 5
«Платные автомобильные дороги» Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об
автомобильных дорогах».
Нижеследующие возможности цифровизации интеллектуальной транспортной системы
находятся на стыке автопромышленного производства и транспортной логистики. Интеллектуальная
парковка предоставляет водителю детальную информацию об стационарных и уличных парковочных
стоянках с выдачей вариантов на выбор [7]. Интеллектуальное предсказание дорожного движения по
результатам аналитической проработки текущих дорожных ситуаций, подсказывает водителю
оптимальные варианты поведения на дороге. Контроль водительского внимания осуществляется с
установленным на производстве интеллектуальным интерфейсом обоюдного взаимодействия водителя
и автомашины, который позволяет обращать его внимание на дорогу с учетом анализа показаний
соответствующих камер, накопленного опыта и особенностей модели поведения этого конкретного
водителя. Предсказание слияния и (или) разделения дорожных полос интеллектуально-интуитивным
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интерфейсом позволяет совершать водителю своевременные и безопасные маневры по переходу на
нужную полосу на основе технологии с обзором на 360 градусов, в целях безопасности распознавать и
идентифицировать находящихся рядом пешеходов, мотоциклистов, велосипедистов, предоставлять
водителю четкие рекомендации. Эти положения могли бы войти в качестве норм в тексты Закона
Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» и Закона Республики
Казахстан «Об автомобильных дорогах».
Сегодняшняя логистика не замыкается только на дорогах и обычных складах. В настоящее время
в столице страны, недавно переименованной в город Нурсултан, успешно функционирует логистический
центр, в котором сошлись новейшие информационно-технологические разработки, цифровые технологии
мирового уровня. Здесь принимают и отправляют все виды грузов только на основе электронной
документации. Благодаря внедрению автоматизированного учета грузов удается оформлять
разрешительные документы для последующей перевозки груза в течение часа (раньше это делали в
течение дня). Центр функционирует на основе принципа одного окна. Здесь же груз подвергается всем
видам фитосанитарного, таможенного и иного контролей. Многофункциональный оператор компания
АО «KTZ Express» логически объединяет транспортные перевозки и логистические центры в единую
систему [8; 9; 10].
Для того, чтобы все логистические центры и объекты работали эффективно, нужно не только
цифровать деятельность каждого из них, но и соединить их всех в масштабе республики и с помощью
цифровых технологий добиваться дополнительного эффекта в связи с их объединением. Это позволит
получать оперативую информацию о груахы и товарах, осуществлять грузоперевозки более рационально,
сводить к минимуму порожние рейсы. Проанализированные выше идеи и действия в совокупности могли
бы стать предметом нового казахстанского закона «О совершенствовании логистики на основе цифровой
технологии вдоль всех казахстанских автомобильных дорог».
Перспективы правового регулирования цифровизации автопрома, транспорта и логистики.
Перспективы законодательного совершенствования цифровизации. Необходимо законодательно
во всех нормативных правовых актах Республики Казахстан закрепить нормы о целесообразности
стимулирования развития информационных, цифровых технологий [11]. Параллельно нужно выявлять и
устранять возможные правовые и организационные барьеры на пути развития этих технологий.
У нас в Казахстане нет закона «О промышленной политике». Нам важно разработать такой
закон, взяв за основу российский опыт. В этот закон необходимо включить отдельный раздел,
посвященный правовому механизму стимулирования развития цифровых технологий во всех отраслях
промышленности, в том числе автомобильной. В нем необходимо предусмотреть, что поддержку научнотехнической, инновационной деятельности государственными органами через внедрение в
промышленное производство, результатов интеллектуальной деятельности.
В сфере так называемого мягкого права мы планируем разработать Стратегию развития
казахстанского автопрома, в которой цифровизации будет отведено значительное место. Это станет
логическим продолжением программ индустриализации, цифрового развития Казахстана, Транспортной
стратегии Республики Казахстан на 2014-2020 годы. Закон «О развитии интеллектуальной
транспортной системы в производстве и эксплуатации» мог бы стать одним из существенных
правовых инструментов реализации программы цифровизации Республики.
Было бы целесообразно разработать и принять закон «Об активном внедрении и применении
информационно-коммуникационных, цифровых технологий», в котором можно предусмотреть правовое
урегулирование отношений по вопросам поиска, получения, передачи, производства и распространения
информации с применением информационно-коммуникативных, цифровых технологий, формулирование
норм по созданию и развитию разнообразных информационных систем цифровизации в целях
удовлетворения потребностей физических и юридических лиц, государственных органов и обеспечения
взаимодействия всех этих систем между собой во всех сферах промышленности (автопрома), транспорта
и логистики. В этом законе важно прописать положения о том, что государственные органы в рамках
своих полномочий обязуются принимать участие в разработке и осуществлении специализированных
программ применения цифровых технологий, в том числе в сферах промышленности (автопрома),
транспорта и логистики.
Целесообразно разработать и принять новый казахстанский закон «О государственном
управлении цифровой (креативной) экономикой», в котором отдельными разделами были бы закреплены
вопросы цифровизации промышленности страны, включая автомобильную промышленность,
цифровизации всех видов транспорта, в том числе автомобильного транспорта, и логистики с учетом
специфики каждого вида транспорта в отдельности. Этим законом можно закрепить юридические нормы
создания благоприятных условий развития цифровых технологий в казахстанской экономике. Составной
частью анализируемого проекта закона мог бы стать постоянно действующий организационно-правовой
механизм управления быстрыми изменениями в сфере регулирования казахстанской цифровой
экономики. Нормы этого закона должны содержать меры по стимулированию такой экономической
деятельности, которая была бы связана с использованием всех функционирующих в стране современных
технологий, включая цифровые. В данном законе необходимо проработать вопросы гармонизации
подходов к интеграционно-правовому регулированию, что могло бы способствовать ускоренному
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развитию цифровой экономики в едином пространстве ЕАЭС. Не лишними оказались бы нормы в этом
законе, которые определяли бы организационно-методическую основу, позволяющую развивать и
координировать компетенции в сфере регламентации цифровой экономики. Было бы неплохо включить в
текст рассматриваемого закона отдельный раздел о порядке регламентации оценки эффективности
государственных программ по вопросам цифровизации казахстанской экономики, где промышленность,
в том числе автомобильная, успешно выполняла бы роль локомотива казахстанской экономики, а
различные виды транспорта с сопровождающей их логистики могли бы служить жизненно важными
артериями экономического организма Республики.
Цифровизация в экономике, в ее транспортных и логистических секторах, в частности, позволит
сократить традиционные рабочие места и одновременно порождать потребность в заполнении
электронно-цифровизированных рабочих мест, повышении квалификации, переквалификации, освоении
новых профессий и специальностей. Работодатели, преподаватели специализированных факультетов и
отделений университетов, колледжей, учебных центров должны постоянно проявлять готовность к
обеспечению массовых переквалификаций кадров для успешной работы в цифровизированных отраслях
креативной (умной) экономики в целом, транспорта и логистики, в частности [12]. Для этого было бы
целесообразно разработать и принять казахстанский закон «О методах и средствах повышения
квалификации, оперативной переквалификации кадров для работы в цифровизированных сферах
экономики республики».
Использование международно-правовых средств для совершенствования цифровых технологий.
Было бы целесообразно заключить двусторонние договоры с США, Японией, Сингапуром, Новой
Зеландией, Данией, Южной Кореей, а также соглашения по созданию в Казахстане цифровых
технологий в сфере автомобилестроения, интеллектуальной транспортной системы, цифровой логистики.
Казахстан мог бы вывести свое сотрудничество по использованию международного стандарта
«E-freight» («электронное обслуживание грузопотоков») на договорный уровень с такими известными
международными транспортными организациями, как: Международная федерация экспедиторских
ассоциаций (ФИАТА), Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ), посредством которых
Республика могла бы гармонизировать все автотранспортно-логистические нормативные акты,
упростить таможенные процедуры, процедуры торговых связей, перевести все транспортноэкспедиторские документы полностью в электронный формат.
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ТҮЙІН
М.А. Сарсембаев, заң ғылымдарының докторы, профессор
«Болашақ» консалтинг тобы ( Нұр-Сұлтан қ.,Қазақстан Республикасы )
Қазақстандық автопромды, автокөлікті және логистиканы сандық жүйеге көшіру:
ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілер
Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы автомобиль өнеркәсібін, автокөлікті және
логистиканы сандық жүйеге көшіру мәселелері талданады.
Негізгі акценттер автопромды, көлік пен логистиканы сандық жүйеге көшіруге алып келетін
экономика мен қоғам үшін оң нәтижелерді қарауға, осы салалардағы міндеттер мен сандық жүйеге
көшіру мазмұнын талдауға, автопромды, автокөлікті және жол логистикасын құқықтық реттеу
болашағын осы салаларда сандық жүйеге көшіруді жетілдірудің ішкі заңнамалық және халықаралыққұқықтық құралдары түрінде талдамалық пысықтауға бағытталған. Алдағы уақытта қазақстандық
заң шығарушы қабылдауы мүмкін қазақстандық заңдардың жеті жобасына негіздеме берілді.
Ең маңызды және бірінші кезектегі заң жобаларына: «Сандық (креативті) экономиканы
мемлекеттік басқару туралы», «Өндіру мен пайдалануда интеллектуалдық көлік жүйесін дамыту
туралы», «Компаниялар, кәсіпорындар мен мекемелер қызметіне сандық жүйеге көшіруді енгізу
туралы», «Барлық қазақстандық автомобиль жолдары бойындағы сандық технология негізінде
логистиканы жетілдіру туралы» жатады.
Түйін сөздер: сандық жүйеге көшіру, автопром, автокөлік, креативті экономика, логистика.
RESUME
M.A. Sarsembayev, Doctor of Law, Professor
«Bolashak» Consulting Group (Nur-Sultan, Kazakhstan Republic)
Digitalization of Kazakhstan’s auto industry, transport and logistics: organizational and legal aspects
The present article analyzes the problematic issues of digitalization of the automotive industry, motor
transport and logistics in the Republic of Kazakhstan. The main emphasis is made on the consideration of
positive results for the economy and society, which is the digitalization of the automotive industry, transport and
logistics, the analysis of the tasks and content of digitalization in these sectors, the analytical study of the
prospects of legal regulation of the automotive industry, motor transport and road logistics in the form of
domestic legislative and international legal means to improve digitalization in these areas. The names and
substantiation of 7 draft laws of Kazakhstan, which could be adopted in the near future by the Kazakh legislator,
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are proposed. The most important and priority bills include: «On state management of digital (creative)
economy», «On the development of intelligent transport system in production and operation», «On the
introduction of digitalization in the activities of companies, enterprises and institutions», «On the improvement
of logistics based on digital technology along all the Kazakhstan roads».
Key words: digitalization, auto industry, motor transport, creative economy, logistics.
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Тенденции реформирования управления ресурсами системы высшего
образования
Аннотация. В представленной статье авторами рассматривается эффективность
управления системой образования, которая требует доступной и адекватной информации. Вхождение
Казахстана в мировое образовательное пространство требует сопоставительных данных о
параметрах развития системы образования в контексте международных сравнений. Авторами
проанализированы происходящие процессы современной экономической системе мира, определяющие ее
переход на постиндустриальный этап развития, в основе которого лежит инновационная
направленность.
Ключевые слова: высшее образование, реформа, ресурсы управления, социально-экономические
предпосылки.
О возрастающей в глобальном аспекте роли высшего образования свидетельствуют исследования
ЮНЕСКО, которые выявили несколько общемировых тенденций в развитии высшего образования за
последние десятилетия. Наиболее очевидными и значимыми из них являются:
 рост численности студентов с 1960 по 1995 год более чем в 6 раз (13 и 82 млн. человек,
соответственно). При таких темпах к 2020 году до 130-140 млн. человек, то есть практически в 2 раза
больше, по сравнению с 1995 годом. Это приведет к расширению материально-технической базы
системы высшего образования и увеличению расходов на ее содержание [1];
 значительный рост расходов государства на его содержание (за исключением стран,
входивших в состав социалистического лагеря). В США эти расходы выросли в 3 раза, в Западной
Европе - в 3,4 раза, в Китае- в 2 раза, в странах Восточной Азии - в 4 раза. В бывших социалистических
странах наблюдается уменьшение расходов на 25 % [2];
 рост миграции научных работников в развитые страны, расслоение единства науки и
образования, расширение влияния многоуровневой англосаксонской системы образования и появление
глобальных образовательных мегасистем. В настоящее время к мегасистемам относятся: США (14 млн
студентов), Индия (5,7 млн ), Китай (5,7 млн ), Россия (4,4 млн ), Япония (3,9 млн ), Индонезия (2,3 млн ),
Корея (2,2 млн ), Германия (2,1 млн ), Филиппины (2 млн ), Канада (2 млн ). При этом из общего числа
иностранных студентов 28 % обучаются в США, 12 % – в Великобритании, 10 % – в Германии, 8 % –
во Франции, 4 % – в России, 3 % – в Японии. Высшее образование из образовательной системы
превратилось в глобальную индустрию образования и повышения квалификации, оцениваемую
свыше 27 млрд. долларов США [3];
 открытость и вариативность высшего образования как следствие наблюдающихся во всех
сферах жизни процессов глобализации
и унификации
и расширяющихся возможностей
информационных технологий. Интеграция в экономической и социальной сфере обусловила сближение
и интеграцию системы высшего образования западноевропейских стран, где высшее образование
рассматривается как один из главных национальных приоритетов развития.
В современной экономической системе мира происходят процессы, определяющие ее переход на
постиндустриальный этап развития, в основе которого лежит инновационная направленность. В рамках
инновационной деятельности государства интеллектуальный капитал рассматривается как
стратегический, фактор, определяющий перспективы его развития и повышения конкурентоспособности.
Все это предполагает выработку эффективных мер по управлению ресурсами.
Эффективное управление системой образования требует доступной и адекватной информации об
его состоянии и тенденциях развития. Большая часть населения, даже профессиональные круги,
связанные с образованием, зачастую остаются в неведении о целостном состоянии и перспективах
развития отечественной системы образования, так как чрезвычайно редко публикуются данные
сравнительных исследований, аналитические сопоставительные обзоры. Вхождение Казахстана в
мировое образовательное пространство также требует сопоставительных данных о параметрах развития
системы образования в контексте международных сравнений.
С проблемами реформирования образования, начиная с середины 80-х годов, столкнулись
бывшие социалистические страны Европы, в частности ГДР, Болгария, Румыния, Польша. В этих
странах так же начались реформы национальных систем образования, обусловленные политическими и
экономическими преобразованиями, связанными с трансформацией экономики в рыночную [4].
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В поисках путей реформирования системы высшего образования страны, так же как и Россия,
обращались, прежде всего, к опыту Западной Европы, США, в которых структурные реформы были
проведены еще в 60-е - 70-е годы. При этом не учитывалось, что в западноевропейских странах и США
реформы проводились постепенно, систематически и в рамках подготовленной правовой базы. В
странах Центральной и Восточной Европы большинство изменений осуществлялось спонтанно. После
второй мировой войны западная модель системы образования заменялась на социалистическую. В 80-е
годы осуществляется переход к высшему образованию рыночной модели и смешанному
финансированию. Несмотря на общность целей реформ в странах, в каждой из них преобразования
имеют особенности, обусловленные историческими традициями и национальными особенностями [5, 6].
Социально-экономические условия, в которых начинался процесс реформирования в странах
Центральной Европы, существенно различались. В Польше, Румынии, Венгрии политическое
«потепление», начавшееся уже в первой половине 80-х годов, сопровождалось постепенным введением
рыночных механизмов в экономику и, соответственно, в сферу образования. В ходе реформирования
системы образования основной акцент в названных странах был сделан на диверсификацию
образовательных систем, делегирование управленческих функций региональным и местным органам
власти. Однако финансовое положение системы образования продолжает оставаться недостаточно
стабильным, хотя доля валового внутреннего продукта, выделяемая на образование, сопоставима с
большинством развитых стран [7].
К основным проблемам современного этапа развития высшей школы в данных странах, как и в
Казахстане, относят финансирование, адаптацию высших учебных заведений к рынку труда, повышение
эффективности и качества обучения. Серьезной проблемой для стран Центральной Европы и Казахстана
остается проблема введения платы за обучение в государственных вузах с целью увеличения ресурсной
базы.
В Польше, где запрещено взимание платы в очных вузах, введение платы за обучение по всем
заочным формам при упрощении правил приема привело к увеличению студентов-заочников в 3 раза. В
Польше и Венгрии быстро развивается частный сектор высшего образования: с 1990 по 1994 год в
Польше создано 56 частных вузов. В Чешской и Словацкой республиках действует законодательство,
запрещающее деятельность частных учебных заведений, но в рамках университетов растет количество
платных услуг [8].
Наиболее быстрыми темпами развивается высшее образование в Румынии, где доля частного
сектора значительно выше, чем в других странах. Уже в 1994 году в Румынии насчитывалось
48 государственных и 68 частных университетов. Перемены, происходящие в Румынии, соответствуют
общим тенденциям эволюции образовательных реформ.
Частный сектор высшего образования сформировался как альтернативный государственному и
является прибыльным. До реформ единственным источником финансирования образования, как и в
Казахстане, был государственный бюджет. После 1989 года в финансировании произошли качественные
и количественные изменения, диверсифицировались источники финансирования, в настоящее время к
внутренним источникам финансирования высшей школы в Румынии следует отнести бюджет и
специальные фонды образования, а так же фонды внебюджетных доходов вузов; внешние источники
представлены программами международных организаций. Следует отметить, что в Румынии
практикуется широкое использование системы студенческих займов, которые являются еще одним
источником формирования бюджетов вузов. В частном секторе главным источником ресурсов являются
плата за обучение и различного рода поддержка и пожертвования частных и юридических лиц [9].
Заслуживает внимания опыт Германии по реформированию системы высшего образования и
развитию ресурсов системы высшего образования. Развитие ресурсной базы вузов в Германии после
объединения осуществляется за счет федерального бюджета и бюджетов земель по следующим
направлениям:
строительство и реорганизация вузов;
организация учебных мест, что позволило
создать 12 тысяч мест практики для подготовки специалистов по менеджменту, маркетингу,
информатике; дополнительная материальная поддержка студентов. С 2000 года половина сумм на
материальную поддержку студентов должна быть возмещена в течение пяти лет после получения
диплома. Достигнут общественный консенсус по проблеме введения платного образования; размер
платы дифференцируется в зависимости от дохода семьи, сохраняется финансовая поддержка беднейших
студентов. Программа поддержки научных исследований – 4 млн евро в год [10, 11].
Ведущие страны мира вследствие социально-экономических изменений в обществе определяют
параметры развития систем образования, разрабатывают программы реформирования системы высшего
образования. Широкомасштабные изменения происходят на Европейском континенте; интеграционные
процессы обусловили необходимость профессиональной подготовки специалистов, которые будут
работать в условиях расширенной системы европейского сотрудничества, интенсивного обмена
результатами труда, информацией. 29 государств Европы приняли в 1999 году Болонскую Декларацию,
что означает начало реформирования национальных систем образования. Содержание реформирования
может быть определено следующим образом: переход национальных систем образования на
трехуровневые квалификации высшего образования (бакалавр-магистр-доктор); сокращение
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нормативного срока обучения; изменения в структуре и организации программ; введение
преимущественно децентрализованных механизмов обеспечения качества образования [12].
Доступ к единому образовательному пространству Европы открыт и для Казахстана в связи с
присоединением к Болонской декларации, решение о котором было принято на II Форуме министров
образования Европейских стран в марте 2010 года.
Всеобщие и глубокие преобразования национальных систем образования детерминированы
признанием образования стержневым элементом экономического прогресса, несомненной
экономической ценностью, продуктивностью инвестиций в образование. Образование и уровень
обученности человеческих ресурсов обеспечивает повышение их ценности и, как следствие,
увеличивает привлекательность и стоимость организации, в целом. При оценке организации
финансовые аналитики все больше внимания уделяют ее человеческому капиталу и эффективности
управления им. Предлагается оценивать конкретные стратегии управления кадровыми ресурсами. При
этом существуют мнения, что политика в этой области может повлиять на стоимость пакета акций
компании как минимум на 30 % [13].
Современные подходы к управлению организацией основываются на необходимости
максимального раскрытия потенциала работающих них людей, когда персонал рассматривается в
качестве ключевого фактора, определяющего эффективность использования всех остальных ресурсов,
имеющихся в ее распоряжении [13].
Опыт наиболее успешных отечественных и зарубежных компаний показывает, что инвестиции в
персонал, создание условий для профессионального роста работников и повышения их готовности решать
возникающие проблемы дают быструю и высокую отдачу на вложенные средства. Ежегодно крупные
западные корпорации тратят от 2 до 5 % своего бюджета на обучение и развитие своих работников [14].
Социальная значимость образования обусловлена позитивным воздействием на социальные
процессы, социальную среду: образованный человек формирует соответствующую среду, легко
адаптируется в динамичной окружающей среде. Эффективность инвестиций в сферу образования
подтверждает необходимость их дальнейшего увеличения [15].
Казахстан высоко котируется по уровню развития технологических идей, качеству научноисследовательской базы, образованию в точных науках и неплохого состояния базовой инфраструктуры.
Однако эти преимущества имеют очень низкий уровень их практической «капитализации» из-за
сложности лицензирования новых технологий и услуг, низкого уровня защиты прав интеллектуальной
собственности, «утечки мозгов», низкого уровня финансирования образования и научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и ряду других факторов, которые потенциально
должны обеспечивать возможность их «капитализации».
В то же время, введение ряда мер государственного регулирования качества образовательной
деятельности, таких как ужесточение условий лицензирования, установление порогового уровня знаний
для получения государственного образовательного гранта и зачисления в вузы на платной основе,
практика промежуточного государственного контроля знаний обучающихся, дифференцированное
повышение государственной сметы на подготовку молодых специалистов, с одной стороны, и
повышение ответственности вузов за качество своей деятельности, с другой, постепенно формирует в
системе высшего образования эффект «сита». Доступность высшего образования перестает носить
всеобщий, массовый характер. Ежегодно в среднем на 25-30 %, повышается стоимость обучения в
вузах. Несмотря на это численность обучающихся в высших учебных заведениях и количество
студентов, приходящихся на 10000 населения, возрастает. В значительной степени это объясняется
стабилизацией экономики Казахстана, которая сопровождается ростом потребности на рынке труда в
высококвалифицированных специалистах, особенно по техническим и гуманитарным направлениям
подготовки.
Развитие рыночных отношений обусловило формирование рынка образовательных услуг, новой
системы отношений между субъектами образовательной деятельности, диверсификацию источников
привлечения ресурсов. Это обусловливает становление новой системы управления ресурсами.
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Жоғары білім берудегі ресурстарды басқару реформалары

Ұсынылған мақалада білім беру жүйесін басқарудың тиімділігі және оның жай-күйі мен даму
беталысы туралы қол жетімді барабар ақпаратты талап ететіні туралы айтылады. Қазақстанның
әлемдік білім беру кеңістігіне кіруі халықаралық салыстыру контексінде білім беру жүйесін дамыту
параметрлері туралы салыстырмалы деректерді талап етеді.
Дүниежүзінің қазіргі экономикалық жүйесінде оның инновациялық бағытқа негізделген
дамудың постиндустриалды сатысына өтуін анықтайтын процестер талданады..
Түйін сөздер: жоғары білім, реформа, басқару ресурстары, әлеуметтік-экономикалық
алғышарттар.
RESUMЕ
A.N. Silin, Doctor of Sociology, Professor
Tyumen Industrial University (Tyumen, Russian Federation)
N.B. Ruditsa, candidate of sociological sciences
Innovative University of Eurasia (Pavlodar, Republic of Kazakhstan)
Resource Management Reform Trends in Higher Education
The present article discusses the effectiveness of the management of the education system, requiring
accessible and adequate information about its condition and development trends. Kazakhstan's entry into the
global educational space requires comparative data on the parameters of the development of the educational
system in the context of international comparisons. The ongoing processes in the modern economic system of the
world that determine its transition to the post-industrial stage of development, which is based on an innovative
focus, are analyzed.
Key words: higher education, reform, management resources, socio-economic prerequisites.
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Азаматтық заңдардың қолданылуы
Аңдатпа. Мақалада азаматтық заң ұғымы, оның ҚР жерінде қолданылуы қарастырылған.
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының бүкіл террирория бойынша қолданылуы,
сонымен қатар заңнамада белгілі бір құқықтық қатынас туындаған жағдайда ол тікелей заңда
көрсетілмеген жағдайда заң ұқсастығының қолданылуы қарастырылған. Сонымен қатар отандық
заңнамада азаматтық заңнаманың негізгі бастаулары мен қолданыстағы азаматтық заңнаманың
кеңістікте қолданылуына көңіл бөлінген.
Түйін сөздер: азаматтық заңнама, азаматтық заңдардың уақытқа қарай қолданылуы,
азаматтық заңдардың ұқсастығына қарай қолданылуы
Құқық пен заңнама құрылым бойынша ерекшеленеді. Құқық нормаларын топтастыру тек бір
негіз қалаушы заңға – Азаматтық кодекске сүйенетіндіктен және барлық нормалар үшін бірыңғай
объективті белгісі реттеудің мәні мен әдісі бойынша құрылатындықтан, құқық саласы ретінде азаматтық
құқық аталған белгілер бойынша біртектес нормаларды ғана қамтиды.
Заңнама заңнама актілерін қабылдау мақсаттарын, оларды қолдану міндеттері мен шарттарын
ескере отырып субъективті түрде қалыптастырылады. Сондықтан нақты заңнамалық немесе өзге де
нормативтік құқықтық акт азаматтық, әкімшілік, іс жүргізу және өзге де құқық салаларының нормаларын
қамтуы мүмкін, яғни кешенді сипатта болуы мүмкін.
Заңнама актілерін неғұрлым тиімді зерделеу мен қолдану мақсатын көздейтін кешенді
топтастыру да мүмкін. Сондықтан заңнаманың қандай да бір актісін пайдалану кезінде қандай құқықтық
салаға қандай да бір заңнамалық құжаттағы қандай да бір норма жататынын дұрыс анықтау қажет.
Азаматтық заңнаманың біртұтастығы ведомстволық органдардың ең жоғары деңгейдегі
нормативтік актілері субъектінің азаматтық-құқықтық жағдайын заңнама актілерінде белгіленген немесе
ұйғарылған шектерде ғана анықтай алады.
Заң актілері, заңдар және өзге де нормативтік құқықтық актілерді бір-бірінен ажырату маңызды
тәжірибелік мәнге ие, өйткені қандай нормативтік актілер қандай да бір құқықтарды немесе міндеттерді
белгілеуге құзыретті екенін тікелей көрсетуге мүмкіндік береді [1].
ҚР Конституциясына сәйкес заң актілерімен реттелуі мүмкін қоғамдық қатынастар шеңберін
шектейді. Бұл шеңбер азаматтар мен заңды тұлғалардың құқық субъектілігін, азаматтық құқықтар мен
бостандықтарды, азаматтар мен заңды тұлғалардың міндеттемелері мен жауапкершілігін, меншік және
өзге де заттық құқықтар тәртібін, кәсіпорындар мен олардың мүлкін жекешелендіруді, мемлекеттің
қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және т.б. қамтиды. Барлық өзге қатынастар заңға тәуелді
актілермен реттелуі тиіс. Бұл конституциялық ережелер азаматтық заңнамаға да сөзсіз қолданылады [2].
Азаматтық заңнаманың нормалары императивті және диспозитивті болуы мүмкін. Біріншісі
тараптардың келісімімен өзгертілмейтін міндетті тәртіпте қолданылады. Мысалы, ҚР азаматтық
кодексінің 178-бабына сәйкес «Талап қоюдың жалпы мерзiмi үш жыл болып белгiленедi». Бұлимперативтік талап және тараптар шартта талап қою мерзімінің өзге ұзақтылығын көздеуге құқылы емес.
Егер олар мұны жасаса, онда дау болған жағдайда үш жылдық талап қою мерзімі қолданылады.
Азаматтық заңнаманың диспозитивтік нормалары құқықтық қатынастарға қатысушылардың
келісімімен оларда көзделген ережелерді өзгерту мүмкіндігіне жол береді. Құқықтық нормалардың
диспозитивтік сипаты азаматтық шарттың еркіндік принципінен көрініс табады.
Азаматтық заңнама актілерінің ішінде ең елеулі акт ретінде – Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексін бөліп көрсету қажет.
ҚР АК жалпы бөлімі 1995 жылдың 1 наурызынан бастап қолданысқа енгізілді. Азаматтық кодекс
азаматтық-құқықтық реттеу пәнінің құрамына кіретін қоғамдық қатынастардың барлық салаларындажалпы ережелер бөлігінде де, жекелеген институттардың ерекшеліктері бөлігінде де барлық маңызды
азаматтық-құқықтық нормаларды қамтиды және жүйелейді. Бұл азаматтық құқықты бірыңғай, ішкі
келісілген құқықтық сала ретінде дамытуға мүмкіндік береді. Бұл, өз кезегінде, азаматтық кодекстен
басқа заңнамалық актілердегі азаматтық-құқықтық нормалар оған қайшы келмеуін талап етеді, бұл
туралы АК 3-бабының 2-тармағында тікелей айтады [1].
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы барлық тауар-ақша қатынастарын, сонымен
қатар қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік және мүліктік емес жеке қатынастарды
реттейді. Осы қатынастардың қатысушылары – азаматтар, заңды тұлғалар, мемлекет және әкімшілікаумақтық бөліністер болып табылады.
Отбасылық, еңбек қатынастарына және табиғи ресурстарды пайдалану және айналадағы ортаны
қорғау жөніндегі қатынастарға азаматтық заңдар бұл қатынастар тиісті арнаулы заң актілерімен
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реттелмеген жағдайларда ғана қолданылады. Сонымен қатар заң құжаттарында көзделген реттерді
қоспағанда, бір тараптың екіншісіне әкімшілік немесе өзге де билік жағынан бағынуына негізделген
мүліктік қатынастарға, соның ішінде салық жөніндегі және басқа бюджеттік қатынастарға азаматтық
заңдар қолданылмайды [3].
Аталған баптың екінші тармағы көрсетілген жағдайларда заңның ұқсастығын пайдалану мүмкін
болмаған жағдайда тараптардың құқықтары мен міндеттері азаматтық заңнаманың жалпы негіздері мен
мәні және адалдық, парасаттылық және әділдік талаптарын негізге ала отырып айқындалады деп
көзделген. Заң терминологиясында бұл жағдай «құқық ұқсастығы» деп аталады.
Азаматтық заңнаманы ұқсастығы бойынша қолдану. Заң шығарушы өмірдің барлық
жағдайларына құқықтық нормаларды қарастыра алмайды. Тиісті азаматтық заң қабылданған кезде орын
алмаған немесе мұндай заң қабылданған кезде заң шығарушы ескермеген мүліктік-құндық және жеке
мүліктік емес қатынастар жиі туындайды. Алайда алдағы уақытта олқылық жойылғанға дейін тиісті
қоғамдық қатынастар реттелмеген болып қала алмайды. Сондықтан құжат АК Азаматтық құқық мәніне
кіретін қоғамдық қатынастар заңнамамен немесе тараптардың келісімімен реттелмеген және оларға
іскерлік айналым әдет-ғұрыптары қолданылмаған жағдайларда, мұндай қатынастарға олардың мәніне
қайшы келмейтіндіктен, ұқсас қатынастарды реттейтін азаматтық заңнама (заң ұқсастығы) қолданылады
деп белгілейді.
Әрине, бірде-бір заңнамалық акт, соның ішінде ҚР азаматтық кодексі қатысушылар арасында
туындайтын барлық азаматтық-құқықтық қатынастардың тізбесін өзіне енгізе алмайды. Сондықтан
азаматтық заңнамада азаматтық заңдардың уақытқа қарай, ұқсастығына қарай қоланылуы көзделген. ҚР
азаматтық кодексінің 4-бабы азаматтық заңдардың уақытқа қарай қолданылуы қарастырылған.
Азаматтық заңның кері күші болмайды, сондықтан заң тек күшіне енгізілгеннен кейін пайда болған
тауар-ақша, мүліктік және мүліктік емес жеке қатынастарға қолданылады. Дегенмен, жоғарыда аталған
қатынастар азаматтық заң заңдық күшіне енгізілгенге дейін пайда болса, онда ол заңда тікелей көзделген
реттерде қолданылуы мүмкін. Ол өзі күшіне енгізілгеннен кейін пайда болған құқықтар мен міндеттерге
қолданылады.
Азаматтық заңнаманың уақыт бойынша қолданылуы келесілерге негізделеді:
1. Азаматтық заң құжаттарының керi күшi болмайды және өздерi күшiне енгiзiлгеннен кейiн
пайда болған қатынастарға қолданылады. Азаматтық заң құжаттарының заңдық күшi өздерi күшiне
енгiзiлгенге дейiн пайда болған қатынастарға бұл оларда тiкелей көзделген реттерде қолданылады.
2. Азаматтық заң құжаттары күшiне енгiзiлгенге дейiн пайда болған қатынастар бойынша ол
өзi күшiне енгiзiлгеннен кейiн пайда болған құқықтар мен мiндеттерге қолданылады. Азаматтық заң
құжаттары күшiне енгiзiлгенге дейiн жасалған шарт бойынша тараптардың қатынастары осы
Кодекстiң 383-бабына сәйкес реттеледi [3].
Қазақстандық азаматтық заңнаманың кеңістіктегі іс-әрекетіне келетін болсақ, онда бұл жерде бір
бастапқы ереже қолданылады: бұл заңнама халықаралық шарттарға немесе жалпы қабылданған
халықаралық әдет-ғұрыптарға байланысты мемлекет аумағына жататын алаңдарды қоса алғанда, ҚР
бүкіл аумағында қолданылады.
Бұл аумақта Қазақстан заңдары Конституцияның 12-бабының 4-тармағына және АК 3-бабының
7-тармағына сәйкес тең дәрежеде Қазақстан азаматтарына, қазақстандық заңды тұлғаларға, азаматтығы
жоқ адамдарға, шетелдік азаматтар мен шетелдік заңды тұлғаларға қолданылады.
Бірақ бір жағынан қазақстандық, екінші жағынан шетелдік құқық субъектілері қатысушы болып
табылатын қатынастар үшін «қолданылатын құқық» мәселесі ретінде терминологиялық тұрғыдан
белгіленуі мүмкін. Егер әр түрлі мемлекеттердің субъектілері қатысатын құқықтық қатынастарда даулы
жағдай туындаса, ал осы қатынастар әр түрлі мемлекеттердің заңнамасымен бірдей реттелсе, оның
шешімі қай мемлекеттің құқығы қолданылуға тиіс екенін анықтауға негізделеді.
Қолданылатын құқық тікелей заңмен немесе шартпен анықталады. Заңмен қолданылатын құқық,
әдетте, шарттан тыс құқықтық қатынастар үшін көзделеді. Халықаралық жеке құқық нормалары,
мысалы, шетелдік азаматтың әрекет қабілеттілігі өзі азаматы болып табылатын елдің құқығы бойынша,
ал шетелдік заңды тұлғалардың әрекет қабілеттілігі — заңды тұлға құрылған елдің құқығы бойынша
айқындалады деп көздейді. Мүлікке меншік құқығы мүлік орналасқан елдің құқығы бойынша, ал
мемлекеттік тізілімге енгізілуге жататын көлік құралдарына меншік құқығы – көлік құралы тізілімге
енгізілген елдің құқығы бойынша айқындалады [1].
Сонымен заң ұқсастығы төменде көрсетілген жағдайлар болған кезде жол беріледі:
1) дау туындаған қатынастар тікелей құқық нормаларымен немесе тараптар арасындағы шартпен
реттелмесе;
2) ұқсас қатынастарды реттейтін заңнамалық актосыған ұқсас даулы жағдайға қолданылуы
мүмкін.
Құқық ұқсастығы осы құқық саласының нормаларымен реттелмеген құқықтық қатынастарға заң
ұқсастығын, тиісті құқық саласын құқықтық реттеудің жалпы негіздері мен қағидаларын қолдану мүмкін
болмаған кезде қолданылады. Заңның ұқсастығы мен құқықтың ұқсастығы тек азаматтық құқықта ғана
қолданылатынын және құқықтың қылмыстық және әкімшілік салаларында қолданылмайтынын да есте
сақтаған жөн. Екі жағдайда да ұқсастықты қолдануға, егер мұндай олқылықтар заңды түсіндіру жолымен
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де, іскерлік әдет-ғұрыптармен де толықтырылмаса, заң олқылықтарын толықтырудың соңғы шарасы
ретінде ғана жол беріледі.
Азаматтық заңнаманың негізгі бастаулары, ҚР АК 2-бабында көрсетілгендей, мынадай
ережелерді қамтиды:
1. Азаматтық заңдар өздерi реттейтiн қатынастарға қатысушылардың теңдiгiн, меншiкке қол
сұқпаушылықты, шарт еркiндiгiн, жеке iстерге кiмнiң болса да озбырлықпен араласуына жол беруге
болмайтындығын, азаматтық құқықтарды кедергiсiз жүзеге асыру, нұқсан келтiрiлген құқықтардың
қалпына келтiрiлуiн, оларды соттың қорғауын қамтамасыз ету қажеттiгiн тануға негiзделедi.
2. Азаматтар мен заңды тұлғалар өздерiнiң азаматтық құқықтарына өз еркiмен және өз мүддесiн
көздей отырып ие болады және оларды жүзеге асырады, сондай-ақ егер заңнамалық актілерде өзгеше
белгіленбесе, құқықтарынан бас тартады. Олар шарт негiзiнде өздерiнiң құқықтары мен мiндеттерiн
анықтауда және оның заңнамаға қайшы келмейтін кез келген талаптарын белгiлеуде ерiктi.
3. Тауарлар, қызмет және ақша Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында емiн-еркiн орын
ауыстырып және айналысқа түсiп отырады. Егер қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, адамдардың өмiрi мен
денсаулығын қорғау, табиғат пен мәдени қазыналарды сақтау үшiн қажет болса, заң құжаттарына сәйкес
тауарлар мен қызметтiң орын ауыстыруына шектеулер енгiзiледi.
Азаматтық заңнаманың жоғарыда аталған негізгі бастауларының мазмұны құқық ұқсастығын
қолдану үшін құқықтық негіз болады, бірақ іс жүзінде бірнеше абстрактылы қабылданады [4].
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Применение гражданского законодательства
В статье рассматривается понятие гражданского закона, его применение на территории РК.
Применение гражданского законодательства по всей территории Республики Казахстан, применение
гражданского законодательства по аналогии в случае, если иное не предусмотрено законом. Внимание
уделено основным источникам гражданского законодательства и применению действующего
гражданского законодательства в пространстве.
Ключевые слова: гражданское законодательство, действие гражданского законодательства
во времени, применение гражданского законодательства по аналогии.
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Application of civil law

The article discusses the concept of civil law, its application in the territory of the Republic of
Kazakhstan. The application of civil legislation throughout the territory of the Republic of Kazakhstan, the
application of civil legislation by analogy, unless otherwise provided by law. Attention is paid to the main
sources of civil law and the application of existing civil law in the space
Key words: civil legislation, action of civil law through time, application of civil law by analogy.
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Дарынды балаларды дамытудың тарихи-педагогикалық аспектісі
Аңдатпа. Қазіргі замандағы “дарындылық” ұғымы көптеген психологиялық мектептердың
ғылыми дауластарынан өтіп, оның негізінде басымдық тану уәжесі және шығармашылық зерттеу
белсенділігі жатыр деп тұжырымдайды, бұл жалпы білім мектептерінде дара технологиялары
арқылы жаңаша мәселені қою және шешілуі табылып айқындалды.
Түйін сөздер: дарындылық, дарынды тұлға, даралық, қабілеттілігі, дағдылар.
Кез келген елдің болашағы оның саяси көшбасшыларына ғана емес, осы қоғамда өз қызметімен
қоғамдық прогресті қамтамасыз ететін талантты және дарынды адамдардың сыни массасының болуына
байланысты.
Жалпы білім беретін мектептің заманауи даму кезеңі оқушылардың зияткерлік деңгейін көтеру
және олардың танымдық әлеуетін жүзеге асыру үшін жағдай жасау мәселесін шешумен байланысты. Бұл
мәселенің маңыздылығы білім беру әлеуметтік инфрақұрылымның маңызды элементтерінің бірі болып
табылатындықтан, ал мектеп оның базалық буыны ретінде елдің мәдени–білім әлеуетінің негізін қалап,
ұлттық интеллигенцияның дамуына өз үлесін қосады. Осыған байланысты Қазақстанда соңғы жылдары
еліміздің зияткерлік және шығармашылық әлеуетін арттырудың негізі ретінде дарынды балаларды
қолдау және дамыту жөніндегі жұмыс жанданды.
Бүгінгі күні қазақстандық педагогика қызықушылық жағдайында көрінді – дарынды балаларды
оқыту бойынша ұзақ мерзімді бағдарламалар жоқ, дарындылықты педагогикалық мониторингілеу
бойынша бағдарламалар аз-диагностика, болжау, дамыту, қолдау әдістері, дарынды балалардың ата-–
аналарымен жұмыс істеуге аз көңіл бөлінуде, осы балалар контингентімен жұмыс істеу үшін
психологиялық-педагогикалық кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесі жоқ, жоғары
педагогикалық мектеп үшін бағдарламалар жоқ, «дарынды балалармен жұмыс істейтін педагог»
мамандығы жоқ, сондай-ақ
Қазіргі уақытта әртүрлі елдерде дарынды балаларға әлеуметтік, психологиялық және
педагогикалық көмектің арнайы бағдарламалары әзірленіп, қолданылады. 1975 жылдан бастап
балалардың дарындылығы мен таланттылығы бойынша Дүниежүзілік кеңес жұмыс істейді, ол өскелең
ұрпақты оқыту, тәрбиелеу бойынша халықаралық жобаларды үйлестіреді [1, 24 б.].
Осы проблеманы шешу үшін біздің республикамызда Президент Н. Ә. Назарбаевтың өкіміне
сәйкес 1996 жылы білім берудің жаңа моделін құрудың негізгі бағыттарының бірі болып табылатын
дарынды балалар мен жастарды іздеу, тәрбиелеу және қолдау «Дарын» мемлекеттік стратегиялық
бағдарламасы құрылды. Проблеманы педагогикалық шешу жолдарын іздеу инновациялық білім беру
мекемелері ретінде дарынды балаларға арналған арнайы мектептер құруға алып келді [1, 24 б.].
Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында президент Н. Ә. Назарбаев
білім беруді «мемлекеттік басымдықтардың бірі» қатарына жатқызады, оны іске асыру біздің
республикамыздың келесі мыңжылдыққа одан әрі даму үшін қуатты әлеуеті бар мемлекет ретінде енуі
үшін сенімді іргетас жасайды» [1, 24 б.].
Жоғарыда көрсетілген шолу болашақ мұғалімдерді дарынды балалармен жұмыс істеуге
дайындау проблемасының ғылыми әзірленуі қазіргі уақытта өзекті екенін көрсетеді. Білім беру
саласындағы мемлекеттік саясатты, жеке тұлғаның жаңа әлеуметтік рөлін қалыптастыру және іске асыру
үшін әлеуметтік-саяси тұрғыдан маңызды. Мектеп және ЖОО білім беруді жетілдіру тұрғысынан.
Рухани, шығармашылық әлеуетті қалыптастыруда тұлғаны дамыту тұрғысынан.
Дарынды тұлғаны педагогика тарихында оқыту бойынша дамудың тарихи аспектісін қарастыра
отырып, К.К. Платоновтың «қабілет туралы ілімді жеке–психикалық құбылыстар ретінде дамытудың
сабақтастық желісі көне дәуірден басталады»деген сөзін атап өту керек. Ғылымға дарындылық туралы
ұғымды Платон енгізді (428-348 ж.біздің дәуірге дейін). Ол «барлық адамдар бірдей міндеттерге тең
емес, өйткені адамдар өз қабілеттері бойынша әртүрлі: кейбіреулері басқару үшін, басқалары еске алу
үшін, ал басқалары егіншілік пен қолөнершілік үшін дүниеге келген»деп айтқан болатын. Ағылшын
философы-материалист Френсис Бекон, табиғи дарындылықты мойындай отырып, «адамдағы табиғат
жиі кездеседі, жасырын, кейде басылады, бірақ сирек жойылады. Бақытты сол, оның табиғаты
орналасқан келісімі, олардың сабақтар» [2, 36 б.]. Сонымен қатар Бекон туа біткен дарындар өсімдіктерге
ұқсайды және ғылым мен педагогикалық ықпал арқылы өсуді қажет етеді деп санайды. Сол арқылы ол
тәрбиенің қабілетін дамыту мен түзетудегі рөлін мойындады.
Дарындылықты зерттеудің жаңа кезеңі ХІХ ғасырдың 2-ші жартысында, психологиялық тестілеу
пайда болған кезде, сонымен бірге жеке айырмашылықтардың психологиясы жаңа ғылыми бағыт ретінде
басталады. Ағылшын антрополог-психологі Френсис Гальтон 1869 жылдан бастап жұмыс сериясын,
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мысалы, «тұқым қуалайтын гений» кітабын жариялайды. 1883 жылы «адамның қабілетін зерттеу және
олардың дамуы» атты тағы бір кітап жарық көрді.
Бұл батареяға негізделген тест, неміс зерттеушісі Вильям Штерн интеллект индексін анықтауды
ұсынды. «Жеке айырмашылықтардың психологиясы туралы» өз жұмысында ол «дифференциалдық
психология» деп аталды [4, 29 б.]. Штерн екі түрлі дарындылықты ажыратады-реактивті және
спонтанды. Реактивті дарындылығы бар балалар әр уақытта сырттан ынталандыруды қажет етеді және
оларға тәжірибелік қызмет тән, ал өздігінен дарындылығы бар балалар интеллектуалдық, теориялық
қызметке бейім.
Ресей педагогикасында 1920-1930 жылдары дарындылық мәселесі негізінен тестілеу әдістерін
қолдана отырып психотехника аясында зерттелді. 1930-1940 жылдары с. Л.Рубинштейн мен Б.М. Теплов
еңбектерінің арқасында қабілеттер мен дарындылық мәселелерін теориялық тұрғыдан пайымдаудағы
жаңа қадам жасалды.
20 ғасырдың зерттеушісі Б.М. Теплов қабілеттер мен дарындылықты дамыту проблемасын
зерттеді, осыған байланысты ол былай деп жазды: «өте қысқаша біз айта аламыз: бұл дамудағы
қабілеттер» [5, 162 б.]. Жылу қабілеттерінің жиынтығы ретінде дарындылықты түсінді. Жылу
тұжырымдамасында жалпы Дарындылық мәселесіне жеке-әрекеттік көзқарасқа тән көптеген
қайшылықтар көрініс тапты.
Ағылшын психологі Г.Айзенк зияткерлік тесттердің авторы зияткерлік қабілеттер–туа біткен,
бірақ белгілі бір педагогикалық әсерде олар дамиды деп санайды.
К.К. Платонов, Психология және медицина ғылымдарының докторы, өзінің «еңбек
психологиясы» монографиясында қабілеттер мен қажеттіліктердің байланысын қарастырады. Платонов
бойынша қабілеті мен дарындылығы сыртқы факторлардың әсерінен тиісті қабілеттерге кіреді.
«Дарындылық» дамуына үлкен үлес қосқан, педагогика ғылымдарының докторы, Мәскеу
университетінің профессоры Александр Ильич Савенков, педагогик мәселелері бойынша 100-ден астам
ғылыми жұмыстың авторы, зерттеу тақырыбына қатысты «бұқаралық мектептегі дарынды бала» еңбегін
ерекше атап көрсеткен жөн [6, 306 б.], онда дарынды балаларды қарапайым мектеп жағдайында оқыту
әзірленген. Осы проблематикамен байланысты міндеттердің барлық спектрін шешудің бірегей жолдары
ұсынылған. Автор дарындылық концепциясы, дарынды балаларды дамыту ерекшеліктері,
дарындылықты диагностикалау мәселелері, дарынды балалармен жұмыс істеу мұғалімдер мен ата-аналар
жұмысының формалары мен әдістері.
Адам ойлауы, шығармашылыққа қабілеттілік, табиғаттың ең үлкен сыйы. Бұл сыйлықпен
табиғат әр адамның ерекшеленетінін атап өту керек. Бірақ табиғат өз сыйлықтарын тең бөлмейді және
біреуді одан да көп, ал біреуді аз марапаттайды деген ой да анық. Терминнің мазмұны дамыған қабілеті
бар адамдарды белгілеу үшін дарынды американдық психолог Г.Уиппуға тиесілі. Дарынды адам, кімнің
сыйы орташа мүмкіндіктерден асып түседі деп аталады. Ең бастысы, бұл қабілеттерді жоғалтпау,
жоғалтпау, керісінше, дұрыс, кәсіби тәсілдердің көмегімен оқыту жеке технологияларды қолдана
отырып, қоғамдық және жеке даму игілігі үшін дамыту және нығайту. Жоғары қабілеттер интеллект
деңгейін анықтайтын тиісті бағалау шкаласы бар тест тапсырмаларының жиынтығы арқылы ұзақ уақыт
бойы анықталды.
Әлем, егер олардың дамуына мүмкіндік беретін болса, түрлі қызмет түрлеріндегі барлық
прогрессивті катализаторлар болуы мүмкін, әлеуетті қабілеттері ойлы балаларды қажет етеді. Бүгін,
дарынды балаларды мемлекеттің проблемаларын шешуге өздерінің шығармашылық әлеуетін пайдалана
алу үшін оларға махаббат пен іске деген адалдықты тәрбиелеу мәселесі өткір тұр. Біздің балаларымызды
дарынды, талантты және олардың көбі неге өз қабілеттерін жүзеге асыра алмайтынын анықтау маңызды.
Менің ойымша, бұған жеткілікті емес, толық емес педагогикалық кадрларды кәсіби даярлау себеп
болады. Дарынды балаларды оқыту мәселелерін қарастыру кезінде мектепте жиі бір мағыналы шешімі
жоқ проблемалар туындайды. Мұғалімдердің дарынды балалармен жұмыс істеуге арнайы дайындығы
жоқ. «Дарынды балаларды қалай анықтау керек?» Олардың зияткерлік, шығармашылық қызметіндегі
әлеуетті мүмкіндіктерін қалай көруге болады? Біздің балалар өз дарындылығын сақтап, дамытып, Өмірде
өзін лайықты іске асыру үшін не қажет?» [4, 26 б.].
Дарынды балалармен жұмыс істейтін мұғалім, біріншіден, дарындылық табиғатын білу және
оның көріністерін ынталандыру керек. Екіншіден, оқушылардың зияткерлік күштерінің өсуіне әсер
ететін оқытудың инновациялық жеке нысандары мен әдістерін белсенді іздеу. Шамасы, отандық
педагогтар, әсіресе жас мамандар дарындылықты дамыту проблемасын сыни жағдайдан шығара алатын
толық сапалы бағдарламаға ие емес.
Өте маңызды мәселе – дарынды балаларды анықтау. Біріншіден, отбасында дамудың ерте
кезеңдерінде мұндай балалар көп жағдайда, кем дегенде түсініксіз болып қалады, ал баланың белсенді
танымдық қабілетіне ата-аналардың реакциясы жағымсыз болады. Тұрмыстық санаға тән қондырғы-өз
баласын бәрі сияқты көру.
Екіншіден, белсенді шығармашылық қабілеттер жүйке-психикалық
қоздырғыштығы жоғары балаларда үйлеседі, ол сезгіштікте, тәбеттің бұзылуында, ұйқының бұзылуында,
тез пайда болатын бас аурулары мен т. б. пайда болады. Бұл көріністерді уақтылы медициналықпсихологиялық түзету невроздар мен бірқатар психосоматикалық аурулардың дамуына әкеледі.
Үшіншіден, дарынды балалар, олардың көптеген құрдастарының орташа қабілеттері бар, айналадағылар
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тарапынан айқын немесе жасырын сенімсіздікті және сенімсіздікті сезінетін ұжымдарға түсе отырып.
Нәтижесінде дарынды балаларда «ақ қарға» көрінбеуге ұмтылу қалыптасады және олардың
шығармашылық мүмкіндіктері уақыт өте келе нығая түседі. Дарынды баланың «орташалануы», жалпы
зияткерлік және шығармашылық әлеуетінің төмендеуі»бұрынғы вундеркинд синдромы» деп аталатын
айқын невротикалық құбылыстардың болуымен сүйемелденеді. Шығармашылық дәрменсіздікті сезіну,
өткен және жиі ауыр амбициялар бұл синдромға кіреді, бұл өз кезегінде, тұлғаның невротикалық және
тіпті психикалық дамуының себебі болып табылады.
П. Торренс зерттеулері дарынды балалар интеллект дамуының бастапқы деңгейлерінен тез өтіп,
шығармашылық емес жұмыстардың барлық түрлеріне кедергі келтіретінін көрсетті. Бұл көптеген
проблемалар тудырады, мұғалімдер түзеткіш, жалқау немесе ақымақтық деп бағалайды. Мұғалімнің
мінез-құлқында және ойлау қабілеттерінде стандарттан тыс көрсететін балалармен жұмыс істеу үшін
дайындығының психологиялық деңгейінің төмендігі, өз қамқорлығындағы балаларды бағалай отырып,
мұғалімдер олардың демонстративтілігін, барлығын өзінше жасауға ықыласын, шынайылығын,
қабылданған үлгіні ұстануға беймәлім екенін атап көрсетеді. Мұғалімдер арасында дарынды бала
көмекке мұқтаж емес деген пікір бар. Күрделілік дарынды баламен жұмыс істеуге қабілеті жоқ
мұғалімдерді даярлаудың төмен деңгейінде және мұғалімдердің психологиялық білімі мен
бағдарламаларының кемшіліктерінен тұрады.
Сонымен қатар, шығармашылық ойлаудың бірегейлігі айналадағыларға ауытқушылық ретінде
бағаланады. Дарынды балаларға «интеллектуалды қайшылық» көрсете отырып, мектепте 2/3 уақыт
өткізуге тура келеді. Дарынды балалар өз құрдастарынан әлеуметтік бейімделудің бастапқы
деңгейлерінен әлдеқайда жылдам өтеді (ересектердің оң бағасын алуға бағытталған мойынсұну және
үлгілі мінез-құлық); жасөспірімдер жасында олар жиі балалар конформизмінің фазасынан өтіп,
стандартты ережелерге, топтық нормаларға және авторитарлық көшбасшыларға топтық бағдарға
қарсылық көрсетеді. Зерттеушілер дарынды балалардың жаңа жағдайларға аса жоғары сезімталдығын
көрсетеді, бұл ерекше қиындықтарға әкеледі. Бала қалай дарынды болмайтынын есте сақтау керек, оны
үйрету керек. Қажылыққа үйрету, еңбек етуге үйрету, өз бетінше шешім қабылдау маңызды. Дарынды
бала қысымға, қысымға, қырлыққа төзбейді, бұл проблемаға әкелуі мүмкін. Мұндай балада
шыдамдылық, шыдамдылық және жеккөрушілік тәрбиелеу қиын. Мектепке дейінгі жастағы баланы
шығармашылыққа баулу, шығармашылыққа жағдай жасау керек.
Өз дарындылығын дамыту үшін дарынды балалар уақыт пен кеңістікті еркін басқаруы,
кеңейтілген оқу жоспары бойынша оқуы және өз мұғалімі тарапынан жеке қамқорлық пен көңіл бөлуі
тиіс. Кең уақыт шеңбері проблемалық-іздеу аспектісінің дамуына ықпал етеді. Басты назар не зерттеуге
емес, қалай үйренуге болады. Егер Дарынды балаға міндетті орындаумен асықпауға және біреуден
екіншісіне ауыспауға мүмкіндік берілсе, ол құбылыстар арасындағы байланыс құпиясын ең жақсы түрде
белгі қояды және өзінің ашылуын тәжірибеде қолдануға үйренеді. Айтылған идеялар мен ұсыныстарды
сараптаудың шексіз мүмкіндіктері, проблемалардың мәнін терең ұғыну табиғи білім мен талпыныстың
көрінуіне, аналитикалық және сыни ойлаудың дамуына ықпал етеді.
Бүгінде дарынды балалармен жұмыс істеу үшін арнайы бағдарламалар жасалуда, көптеген
елдерде мектептер дифференциалды оқыту жағына қарай қайта құрылады. Арнайы кешенді-оқу
бағдарламалары әзірленеді, оның шеңберінде оқушы әдеттегі бағдарламаға қарағанда еркін қозғала
алады. Проблемалардың бірі-дарынды балаларды дамыту мен оқыту қажеттілігі мен дарынды
балалармен жұмыс істеуге педагогикалық кадрларды жеткіліксіз теориялық және практикалық даярлау
арасындағы қарама-қайшылық нақты көрінуде. Осы қарама-қайшылықты негізге ала отырып, жалпы
білім беретін мектепте дарынды балаларды дамыту мен оқытудың психологиялық-педагогикалық
жағдайларын айқындауда проблема туындайды. Сонымен, дарындылықты сақтау және дамыту-бұл
қоғам прогресінің, оның шығармашылық әлеуеті мен жеке тағдырын жүзеге асырудың проблемасы.
Дарынды балалармен жұмыс жеке тұлғаның дарындылық құқығын нақты іске асыру нұсқасының бірі
болып табылады.
Ерекше дарынды балаларды оқыту кезінде келесі міндеттер тұр: әрбір тұлғаның дамуына ықпал
ету; жеке жетістіктерді мүмкіндігінше ең жоғары деңгейге дейін жеткізу; қызметке сыйға тарту
ресурстарын қойып, қоғамдық прогреске ықпал ету. Жас дарындарды іздеудегі негізгі тәсіл тек балаларға
ғана емес, ата-аналарға да, педагогтарға да бағытталған іс-шаралар кешенін (медициналықпсихологиялық, педагогикалық) мойындау керек. Балаларды іріктеудің әртүрлі әдістерін пайдалану және
одан әрі олардың жетістіктерін үздіксіз бақылау маңызды. Дарынды балаларды анықтаудың бірінші
кезеңінде ата-аналар мен педагогтардан баланың қандай да бір қызметіндегі жоғары жетістіктері туралы
мәліметтер ескеріледі. Сондай-ақ топтық тестілеу, әлеуметтік сауалнама парақтарының нәтижелері
пайдаланылуы мүмкін. Бұл терең жеке зерттеулер үшін балалар шеңберін көрсетуге мүмкіндік береді.
Екінші кезеңді диагностикалық ретінде белгілеуге болады. Бұл кезеңде психолог пен
психотерапевт баланың жүйке-психикалық мәртебесін жеке бағалау жүргізіледі. Бірінші кезеңнің
нәтижелеріне байланысты бала ықтимал мүмкіндіктердің қандай да бір нұсқасының артықшылығына
байланысты психологиялық тестілер жиынтығымен тексеріледі. Зияткерлік саланың дамуына қолайлы
жағдайда бала ойлаудың өткірлігімен, білім алушылығымен ерекшеленеді және оңай үйренеді,
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практикалық тапқырлықты анықтайды. Бұл жағдайларда ең алдымен дарынды балалардың негізгі
когнитивтік және сөйлеу параметрлерін анықтауға бағытталған әдістемелер қолданылады.
Академиялық жетістіктер саласында дарынды балаларда тіл мен әдебиетке, математикаға немесе
жаратылыстануға жеке бейімділігі неғұрлым дамыған болуы мүмкін. Сондықтан психологтың міндеті
жалпы зияткерлік даму деңгейін анықтау ғана емес, сонымен қатар ойлаудың қолайлы жағын бағалау.
Шығармашылық және өнімді ойлау қабілеті бар балалар тәуелсіздігімен, мінез-құлқының
беймәлім болмысымен, өзіндік идеяларды шығаруға, стандартты емес шешім табуға, өнертапқыштық
қабілеттілігімен ерекшеленеді. Оларды анықтау ең алдымен олардың шығармашылық бейімділігін
бағалауды көздейді.
Қарым-қатынас пен көшбасшылық қажеттілігі басым балалар бастамашылығымен, жоғары
ұйымдастырушылық қабілеттерімен ерекшеленеді, оларды әдетте ойындар мен сабақтардағы басты
рөлдерге оңай таңдайды, олар өздерін құрдастары мен ересектердің арасында сенімді сезінеді. Бұл
жағдайда сізге жеке әдістемелер мен социометрия көмектеседі.
Егер балада көркемдік қабілеттер басым болса, ол ерте жастан бастап сурет салуға немесе
музыкаға бейімділік танытады, психологиялық тестілеу мұнда эмоциялық тұрақтылық дәрежесін және
нейротизм деңгейін бағалауға бағытталуы тиіс, өйткені бұл балалар әдетте жоғары осал және педагогтар
тарапынан жеке психологиялық көзқарасты және дәрігер-маманның психотерапевтік түзетуін талап
етеді.
Қозғалыс саласындағы дарындылық психомоторлық реакциялардың жоғары дәрежесімен,
ептілігімен, қозғалыс дағдыларының дамуымен (жүгіру, өрмелеу, секіру), Дене күшінің дамуымен
көрінеді. Бұл салада дарындылық диагностикасы көру-моторлы үйлестіруді анықтау әдістемелерімен
жүргізіледі.
Көптеген балалар қандай да бір салада емес, бірнеше салада жоғары дарындылық танытады.
Педагогтер мен психологтардың міндеті осыны анықтап қана қоймай, оларды жетілдіру, дамыту.
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың үшінші кезеңінде негізгі рөл педагогтарға беріледі,
олардың міндеті – олардың қабілеттерін қалыптастыру және тереңдету. Бұл талаптар педагогикалық
әдістер мен әдістердің кең спектрінің көмегімен (авторлық бағдарламалар, жеке сабақтар – кеңестер және
т.б., сондай-ақ лицей, гимназиялар, колледждерде жан-жақты бағдарламалар) іске асырылады.
Дарынды балалармен жұмыс істейтін педагогқа:
– дарынды баланың жеке ерекшеліктерін, мінез-құлқының ерекшеліктерін үйрену.
– жоғары өзін-өзі бағалау туралы қалыптасқан тұрмыстық көзқарасты жеңу: осындай өзін-өзі
бағалауды бұзу ғана емес, ал үмітсіздік жағдайында балаға оның ерекше мүмкіндіктерінің санасын ояту
Дарынды баланы тәрбиелеу кезінде қызығушылықты уақытында білімге деген сүйіспеншілікке –
«білімқұмарлыққа», ал соңғысы – тұрақты «танымдық қажеттілікке»айналдыруы қажет. Көре білу,
проблеманы, онда басқа да көрмейді ешқандай қиындықтардың барлығы ұсынылады жатқандай анық, –
маңызды қасиеттерін, отличающих шынайы жаратушы жылғы посредственного адам.
Дарынды балалардың психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, сабақта жаңа тақырыпты
зерттеу үшін бір немесе бірнеше ойлау операцияларымен: талдаумен, синтезбен, салыстырумен,
ұқсастықпен, қорытумен дербес пайдалану қажеттілігінің алдына қойылған танымдық қиындық
жағдайын жасау өте маңызды [4, 47 б.].
Дарынды оқушылармен жұмысты мұғалім дарындылықты диагностикалаудан бастайды.
Оқушыларды бақылау сабақтан тыс және сабақтан тыс іс-әрекет кезінде жүргізіледі. Ол оқушылардың
бейімділігін, қабілетін және қызығушылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың бір түрі – тұлғаның дамуы мен даралануына, сондай-ақ
жаңа білім алу уәждемесін қалыптастыруға ықпал ететін оқушылардың ғылыми-зерттеу қызметі.
Дидактикалық ойындарды қолдану балалардың көңіл, ойлау, есте сақтау сияқты психикалық
үдерістердің еркіндігін дамытуға мүмкіндік береді, тапқырлықты, тапқырлықты дамытады.
Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын қолдау мақсатында математика, қоршаған орта,
Орыс тілі, әдебиет пәндерінен шығармашылық тапсырмалар, қызықты тәжірибелер, материалдар мен
есептер қолданылады. Конкурстар, викториналар, зияткерлік ойындар, жарыстар, «ми шабуылдары»,
«блиц-турнирлер» өткізіледі, логикалық-іздеу тапсырмалары, әр адам өз қабілеттерін көрсете алатын
стандартты емес міндеттер қолданылады. Оқушылар үшін әртүрлі деңгейдегі конкурстар мен
конференцияларды «ғылымға, өмірге бастау» деп атайды және осы стартқа дайындықты бастауыш
мектепте бастау керек [6, 5 б.].
Мектепте дарынды балалармен жұмыс жасаудың жаңа формаларының бірі жобалау болып
табылады. Әдіс іс жүзінде әрбір оқу пәнінің ерекшеліктеріне бейімделеді және осы аспектіде әмбебап
сипатқа ие.
Дарынды оқушылармен оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда принципті маңызды болып оқыту
процесінің барлық кезеңдерінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану болып
табылады: жаңа материалды оқу, бекіту, қайталау, бақылау кезінде.
Дарындылықты дамыту бойынша сауатты ұйымдастырылған және жүйелі түрде жүзеге
асырылатын қызмет білім алушыларда интеллектуалды өзін – өзі жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға
ұмтылысты дамытады, шығармашылық қабілеттерін, жобалау-зерттеу қызметінің дағдыларын дамытады.
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Дарынды балалармен жұмыс дербестік сезімін, жалпы қабылданған үлгіден ауытқудағы батылдық,
шешімнің жаңа тәсілін іздеуді жандандыруы және қолдауы маңызды [5, 63 б.].
Дарынды тұлғаның дамуы, оның жаңа әлеуметтік ортаға енуі және онымен ықпалдасуы, күрделі
және қарама-қайшы процесс. А.В. Петровскийдің пікірінше, «жаңа жетекші қызмет-оқу пайда болуымен,
баланың өмірінде референттік ересек мұғалім пайда болады, оның әсері кейде ата–аналардың ықпалынан
жоғары. Дарынды бала үшін мұғалім, кез келген басқа оқушы сияқты ең маңызды тұлға болып табылады.
Оның мінез-құлқының стилін, әдетте, бейсаналық түрде балалар береді және оқушылардың өзіндік
мәдениетіне айналады» [7, 34 б.]. Демек, мұғалім өзін бақытты емес және табысты емес адам ретінде
сезінетін болса, ол үшін адамгершілік тәрбие кеңістігін ұйымдастыру, балалар үшін махаббат
атмосферасында тұру тәжірибесін жасау қиын. Мұғалімнің жақсы емес деген саналы нанымы, оның ісәрекеттерін үнемі басқарады, оның өмірінде көрініс табады және балалармен қарым-қатынасқа әсер
етеді.
Дарынды тұлғаны дамытудағы мұғалімнің рөлін заманауи зерттеу педагогтардың қызметінде
диалог және пікірталас әдістерін кеңінен қолдану маңызды екенін көрсетеді. Оқушылардың жеке таңдау
беталысын дамыту, балаларды педагогикалық қызметтің барлық процесіне қосу, әсіресе мұғалімді
олармен сабақтарға дайындау. Бұл педагогтар мен оқушылардың жақындасуына ықпал етеді.
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Историко-педагогический аспект проблемы развития одаренных детей
В данной статье рассматривается современное понимание одаренности. Автор утверждает,
что в ее основе лежит доминирующая познавательная мотивация и исследовательская творческая
активность, выражающаяся в обнаружении нового в постановке и решении проблем в
общеобразовательной школе через индивидуальные технологии.
Ключевые слова: одаренность, одаренная личность, индивидуальность, способности, навыки.
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Historical and pedagogical aspect of the problem of development of gifted children

In this article the modern understanding of giftedness is considered. The author having passed through
scientific disputes of many psychological schools argues that it is based on the dominant cognitive motivation
and research creative activity, expressing in the discovery of new in the formulation and solution of problems in
secondary school through individual technologies.
Key words: giftedness, gifted personality, individuality, abilities, skills
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Современные вопросы применения пробации в Кыргызской Республике
Аннотация. В настоящей статье автор исследует современные проблемы применения
института пробации в Кыргызской Республике. Автор статьи подчеркивает, что деятельность
службы пробации предполагает тесное межведомственное взаимодействие государственных органов,
органов местного самоуправления и местных государственных администраций с уголовноисполнительными учреждениями и клиентами пробации. Кроме того, в статье отмечается, что в
современном Кыргызстане институт пробации развит недостаточно по сравнению с зарубежными
государствами, невзирая на свою эффективность и социальную востребованность.
Ключевые слова: пробация, уголовно-исполнительное законодательство, уголовноисполнительное право, исполнение уголовного наказания, пенитенциарная система.
Сегодня Кыргызской Республике требуется всесторонне продуманный комплексный подход,
направленный на достижение поставленных целей по реформированию уголовно-исполнительной
системы, изложенной в Национальной стратегии развития уголовно-исполнительной (пенитенциарной)
системы.
В стратегическом документе развития уголовно-исполнительной системы нашей республики
отмечается, что преобразование уголовно-исполнительной системы неотделимо от создания в
государстве элементов пробации, которые рекомендуются международными стандартами в сфере
применения мер, альтернативных лишению свободы. Указывается, что необходимо решить вопрос о
создании службы пробации на базе уголовно-исполнительных инспекций, наделив их дополнительными
полномочиями и ответственностью за исполнение всех уголовных наказаний, не связанных с лишением
свободы. Отмечается, что предстоит законодательно закрепить порядок и условия деятельности данной
службы, провести ревизию нормативных правовых актов, регламентирующих ее деятельность и
улучшить организационно-правовое обеспечение.
При этом подчеркивется необходимость определения статуса, функций этой службы,
полномочий сотрудников, механизма исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы,
порядка воздействия с другими правоохранительными органами и другие вопросы, в том числе
материально-технического обеспечения деятельности территориальных служб пробации [1].
Вопросы создания пробационной службы и предстоящие трудности с финансовым обеспечением
создания полноценной службы пробации в условиях социально-экономического положения государства
подвергались тщательному анализу. Как наиболее реальной перспективой предлагалось поэтапное
внедрение ее элементов с последующим образованием службы в имеющихся организационных и
правовых рамках на базе действовавших уголовно-исполнительных инспекций, которые в дальнейшем
могли бы приобрести статус самостоятельной службы.
При этом социально-политические и экономические условия развития Республики должны были
принципиально влиять на сроки и этапы создания самостоятельной службы пробации.
Изучение зарубежного опыта позволяет утверждать, что проработанная система пробации не
только предупреждает криминализацию личности, снижает повторную преступность и уменьшает
нагрузку на пенитенциарную систему, но и способствует снижению общего уровня преступности в
обществе. Важно отметить, что в создании полноценной службы пробации заинтересовано и судейское
сообщество: имея в своем распоряжении досудебный доклад, в котором содержится информация о
криминогенных, социальных и психологических особенностях подсудимого, оценка рисков совершения
повторного правонарушения и рекомендации по целесообразности применения условной меры, суд
может назначать дополнительные обязанности с учетом индивидуального плана работы с
правонарушителем.
Необходимо отметить важность постпенитенциарной пробации, которая заключается и в том,
что клиентов на первое время обеспечивают бесплатным проездом к месту жительства, продуктами
питания или деньгами, необходимыми одеждой и обувью.
Согласно Закону Кыргызской Республики «О пробации» [2], клиентам оказывается содействие в
трудоустройстве в соответствии с имеющейся специальностью, профессией, квалификацией, навыками и
умениями. При возложении судом на клиента обязанности трудоустроиться ему предоставляется право
самостоятельно выбрать место работы в течение одного месяца после получения решения суда о
трудоустройстве или требования органа пробации. По истечении указанного срока клиенту пробации
предоставляется право выбрать место работы из предложенных вакансий в течение недели. При отказе
от трудоустройства на две предложенных вакансии клиент пробации трудоустраивается на работу,
определенную органом пробации.
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Трудовые отношения клиента с работодателем, за исключением общественных работ,
регулируются трудовым законодательством (трудовым соглашением). По запросу органа пробации
работодатель предоставляет сведения об условиях работы клиента, заработной плате, трудовой
дисциплине, характеристику, отзывы о нем и иную информацию.
Работодатель письменно сообщает о нарушениях трудовой дисциплины, других
правонарушениях клиента (употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ,
инциденты и происшествия) и иных обстоятельствах, отрицательно характеризующих его поведение.
Кроме того, для образовательных организаций, учреждений здравоохранения и работодателей
устанавливаются положения, стимулирующие согласие предоставлять обучение, лечение, работу,
временное или служебное жилье и иные услуги клиентам пробации [3].
Проведенное исследование показало, что служба пробации за рубежом существенно отличается
от нашей уголовно-исполнительной инспекции, на базе которой создается служба пробации, по своим
функциям и организации деятельности. Это различие было связано, прежде всего, с наличием у службы
пробации, наряду с контрольными, социально-реабилитационных функций.
Уголовно-исполнительные инспекции не оказывали своим поднадзорным помощь в социальной
адаптации, не обеспечивали их социальное сопровождение, поскольку уголовно-исполнительное
законодательство, действовавшее до вступления нового уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской
Республики [4], таких функций для них не предусматривало, а также не закрепляло правовые
обязанности участия осужденных в воспитательных и социально-реабилитационных мероприятиях,
организуемых уголовно-исполнительными инспекциями, в психокоррекционных мероприятиях
(программах) лиц, осужденных за насильственные преступления, склонных к употреблению наркотиков
и психотропных веществ, алкоголя.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время функции пробационной службы существенно
расширены, принимаются меры по повышению эффективности работы данной службы, образованной на
базе уголовно-исполнительных инспекций, созданию надлежащих условий их деятельности. Например,
введена должность психолога, создаются и осваиваются психокоррекционные программы по изменению
поведения осужденных, их социальной реабилитации, существенно улучшилось материальнотехническое и финансовое обеспечение деятельности службы, что дает возможности для дальнейшего их
формирования в полноценную службу пробации.
Полагаем, что самостоятельная служба пробации позволит сформировать принципиально новую
систему работы с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, предусматривающую
более широкое применение к ним мер социально-реабилитационного и социально-коррекционного
характера.
Следует отметить, что в Законе Кыргызской Республики «О пробации» [2], в новом уголовном
кодексе Кыргызской Республики [5], Кодексе Кыргызской Республики о проступках [6], уголовнопроцессуальном кодексе Кыргызской Республики [7] и уголовно-исполнительном кодексе Кыргызской
Республики [4] закреплены основные определения пробации, пробационного доклада, пробационного
надзора, пробационной системы.
Дальнейшее развитие и расширение основных направлений деятельности новой службы
позволит постепенно путем увеличения их полномочий ориентировать на выполнение функций,
направленных на решение задач в психолого-социальных и реабилитационных направлениях,
охватывающих, в том числе, создание программ по оказанию помощи в исправлении осужденных. Здесь
роль и участие неправительственных организаций и гражданского сектора в работе с лицами,
осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, может быть выражена в содействии
реализации различных программ воспитательного характера, направленных на коррекцию социального
поведения, ресоциализацию, социальную адаптацию.
Необходимо подчеркнуть, что пробация в отношении несовершеннолетних должна стать
самостоятельным вектором, направленным на обеспечение прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактики рецидива правонарушения, обеспечения эффективности психологопедагогического процесса, а также их ресоциализации и реинтеграции в общество. При этом важным
ориентиром является привитие лицам, не достигшим совершеннолетия, жизненных навыков, правил
поведения в обществе, получение образования, оказания социальной помощи.
С созданием службы пробации актуализировались вопросы деятельности сотрудников по
осуществлению социального исследования лиц на досудебной стадии уголовного процесса в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, а также осужденных, подлежащих
условно-досрочному освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы.
Представляется, что деятельность службы пробации предполагает тесное межведомственное
взаимодействие государственных органов, органов местного самоуправления и местных
государственных администраций с уголовно-исполнительными учреждениями и клиентами пробации.
При этом следует учитывать, что институты гражданского общества, неправительственные организации,
службы, центры социально-правовой направленности развиты в значительно меньшей степени, нежели в
тех зарубежных странах, где успешно реализуется институт пробации. Уровень их финансовой
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поддержки со стороны государства и отечественных частных организаций не позволяет сегодня
полностью использовать потенциал общественности в данной сфере.
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ТҮЙІН
А.К. Эрматова, заң ғылымдарының кандидаты
Ош мемлекеттік заң институты (Ош қ., Қырғыз Республикасы)
Қырғыз Республикасында пробация қолданудың қазіргі мәселелері
Осы мақалада автор Қырғыз Республикасында пробация институтын қолданудың қазіргі
заманғы проблемаларын зерттейді. Мақала авторы пробация қызметінің қызметі мемлекеттік
органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және жергілікті мемлекеттік әкімшіліктердің
қылмыстық-атқару мекемелерімен және пробация клиенттерімен тығыз ведомствоаралық өзара ісқимылын болжайтынын атап көрсетеді.
Сонымен қатар, мақалада қазіргі кезеңде Қырғызстанда пробация институты өзінің тиімділігі
мен әлеуметтік қажеттілігіне қарамастан, шет мемлекеттермен салыстырғанда жеткіліксіз
дамыған.
Түйін сөздер: пробация, қылмыстық-атқару заңнамасы, қылмыстық-атқару құқығы,
қылмыстық жазаны орындау, пенитенциарлық жүйе.
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RESUM
A.K. Ermatova, candidate of legal Sciences
Osh State Law Institute (Osh, Kyrgyz Republic)
Current Issues of Probation Application in the Kyrgyz Republic

In this article, the author explores the current problems of using the probation Institute in the Kyrgyz
Republic. The author of the article emphasizes that the activity of the probation service involves close
interdepartmental interaction of state bodies, local self-government bodies and local state administrations with
penal institutions and probation clients.
In addition, the article notes that at the present stage in Kyrgyzstan, the probation Institute is not
developed enough in comparison with foreign countries, despite its effectiveness and social demand.
Key words: probation, criminal enforcement legislation, criminal enforcement law, execution of
criminal punishment, penitentiary system.

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2019. № 2 ISSN 1729-536X

55

Экономические науки
УДК 373.2
О.И. Жалтырова, доктор PhD, доцент
Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар, Республика Казахстан)
Е-mail: olga_zhaltyrova@mail.ru

Зерновой рынок Республики Казахстан:
оценка состояния, выявление проблем и тенденций развития
Аннотация. В статье раскрывается динамика производства зерна в Республике Казахстан,
экспорт зерна в разрезе стран. Автором проведен анализ зернового рынка (посевные площади,
урожайность, валовой сбор). Казахстан обладает значительным потенциалом по экспорту зерна.
Экспорт зерна важен для экономики страны. Страна входит в число шести самых крупных
экспортеров зерна в мире. Это обусловлено высокими мукомольными свойствами казахстанского зерна,
качественные показатели казахстанской муки высоко ценятся во многих странах мира, что позволяет
казахстанской пшенице быть конкурентоспособной на мировом рынке и обеспечивать рынки сбыта в
различных странах мира. Основные направления экспорта – Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
В статье проводится анализ основных тенденций развития зернового рынка, дается оценка состояния.
Ключевые слова: зерновой рынок, урожайность, спрос на зерно, экспорт, государственное
регулирование
Зерновой рынок является сложной системой экономических взаимоотношений и интересов
участников рынка, и выражает всю совокупность рыночных отношений, связанных с деятельностью
зернового подкомплекса АПК, ресурсопроизводящих отраслей, зернового хозяйства, переработки,
хранения и реализации конечной продукции. Он обеспечивает свободное движение зерна и зерновой
продукции, средств производства, услуг и научно-технических достижений для зернового подкомплекса,
как внутри Республики, так и во взаимоотношениях с другими государствами, то есть выступает единым
пространством для конкуренции зернопроизводителей и торговых посредников в АПК.
Значительный вклад в развитие экономики агропромышленного комплекса внесли
отечественные ученые: Калиев Г.А., Сатыбалдин А.А., Дюсембаев К.Ш., Сигарев М.И., Нургазина Ж.К.
и др.
Информационной базой статьи являются отечественные и зарубежные исследования развития
зернового производства. Обоснование исследуемого вопроса основано на методах анализа, сравнения,
обобщения и систематизации материалов статистических данных, научных статей и обзоров по теме
исследования.
Под рынком зерна следует понимать такой тип функционирования зернового хозяйства, который
помимо чисто обменных отношений включает все товарно-денежные отношения, посредством которых
регулируются производство, сбыт и потребление зерна и продуктов его переработки, а также
формируются хозяйственные связи между участвующими субъектами [1].
Уровень развития зернового хозяйства во многом обуславливает состояние других отраслей
АПК, и следовательно, социально-экономическую стабильность в стране. Обеспечение населения
продовольствием за счет отечественного производства является стратегическим направлением, так как от
его наличия во многом зависит не только производственная, но и национальная безопасность
государства [2].
Из всех зерновых культур пшеница является важнейшим сельскохозяйственным товаром
международной торговли, и ее доля в мировом экспорте зерновых составляет почти 60 %. Казахстан
признан крупной зерновой державой в 2003-2004 маркетинговых годах (собранный урожай составляет не
менее тонны зерна на душу населения) [3].
Сырьевые зоны ведущих отраслей пищевой промышленности характеризуются рядом
важнейших показателей, которые, в конечном счете, формируют соответствующий уровень и динамику
основных экономических показателей самой пищевой промышленности.
Сырьевой фактор на 80 процентов определяет уровень и динамику основных экономических
показателей отраслей пищевой индустрии, которые характеризуют сырьевые зоны. К таким показателям
для растениеводческих сырьевых зон относятся: посевные площади (га), урожайность (Т/га), валовой
сбор.
Зерновое хозяйство – главная отрасль земледелия Казахстана, который является одним из
крупнейших производителей зерна в мире. В последние годы общие посевы зерновых культур занимали
свыше 80 процентов посевной площади сельскохозяйственных культур.

56

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2019. № 2 ISSN 1729-536X

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей приходится на три области:
Акмолинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую (рисунок 1) [4].
В Республике Казахстан наблюдается ежегодное увеличение посевных площадей. В 2018 году по
сравнению с 2015 годом площадь увеличилась на 167,8 тыс. га. В лидирующих областях наблюдается
незначительное снижение площадей. Если рассматривать Павлодарскую область, то мы видим
увеличение посевных площадей за аналогичный период на 38,8 тыс. га.

Рисунок 1 – Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в Республике Казахстан
(2015-2018 гг.), в тыс. га
Рост урожайности пшеницы – это важная стратегическая задача, долгосрочная и устойчивая
тенденция в мировом производстве пшеницы. На рисунке 2 представлена динамика урожайности
пшеницы в Республике Казахстан за долгосрочный период с 2004 по 2018 гг. (центнеров с одного
гектара) [5].

Рисунок 2 - Урожайность пшеницы в Республике Казахстан в динамике за 15 лет
(центнеров с одного гектара)

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2019. № 2 ISSN 1729-536X

57

Как видно из представленного графика, урожайность пшеницы в РК за период с 2004 по 2018 гг.
выросла на 3,9 центнеров с одного гектара. Если урожайность пшеницы в среднем по Республике в
2018 году составила 12,3 центнера с гектара, то в 2011 году - 16,6 центнера с гектара (наблюдается
снижение урожайности на 4,3 центнера с гектара), Это связано с тем, что 2011 год был самый урожайный
за последние полвека.
Дальнейший рост урожайности пшеницы связан с увеличением доли посевных площадей,
обрабатываемых по интенсивным технологиям, а также с реализацией комплексных мер по химизации
отрасли.
На рисунке 3 представлена урожайность пшеницы в разрезе областей РК за 2015-2018гг.

Рисунок 3 – Урожайность пшеницы по Республике Казахстан в разрезе областей за 2015-2018 гг.
(центнеров с одного гектара)
Урожайность 2018 года выше среднего значения в Алматинской области – 20,3 центнера с
одного гектара, также в Жамбылской области этот показатель составил 22,5.
При росте среднегодовой урожайности зерновых культур возрастает дефицит мощностей по
транспортировке и хранению, возникают трудности при экспорте пшеницы на традиционные рынки
сбыта. Дефицит зерновозов оценивается в 3000 единиц, мощностей хранения зерновых – около 2 млн.
тонн.
В таблице 1 представлен валовой сбор зерновых и бобовых культур по Республике Казахстан за
период 2015-2018гг.[6].
Таблица 1 – Валовой сбор зерновых и бобовых культур по Республике Казахстан за период 2015-2018 гг.
(в тыс. тонн)
Области
2015 г.
2016 г. Отклонение
2017 г. Отклонение 2018 г. Отклонение
2016 г.
2017 г.
2018 г. от
от 2015 г.
от 2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
20634,
18672,8
1 961,6
20585,1
-49,3
20273,7
-311,4
Всего
4
4434,7
5023,8
589,1
4822,3
-201,5
5037,4
215,1
Акмолинская
164,9
408,2
243,3
479,9
71,7
481,2
1,3
Актюбинская
1172,2
1265,5
93,3
1288,3
22,8
1328,9
40,6
Алматинская
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Продолжение таблицы 1
0,3
Атырауская
Западно95,4
Казахстанская
452,6
Жамбылская
591,6
Карагандинская
4541,9
Костанайская
368,6
Кызылординская
Южно581,1
Казахстанская
Туркестанская
575,5
Павлодарская
Северо5 047,1
Казахстанская
Восточно646,7
Казахстанская
0,1
г.Астана
0,1
г.Алматы

1,6

1,3

1,7

0,1

0,4

-1,3

309,8

214,4

368,6

58,8

171,4

-197,2

651,5
884,8
4535,9
404,9

198,9
293,2
-6,0
36,3

672,5
755,0
4857,8
447,6

21,0
-129,8
321,9
42,7

726,0
956,9
4679,2
442,7

53,5
201,9
-178,6
-4,9

633,4

52,3

535,0

-98,4

-

679,2

103,7

661,5

-17,7

550,2
748,8

87,3

5 051,2

4,1

5 037,6

-13,6

4322,7

-714,9

782,9

136,2

657,1

-125,8

816,8

159,7

1,0
0,7

0,9
0,6

0,2
0,0

-0,8
-0,7

0,2
0,3

0,0
0,3

Примечание – составлено автором по данным Комитета по статистике РК [6]
В целом по Республике в 2016 году в сравнении с 2015 годом наблюдается увеличение валового
сбора зерновых на 1961,6 тыс. тонн, в 2017 г. уменьшение на 49,3 тыс. тонн. В 2018 году уменьшение
составило 311,4 тыс. тонн. Такие изменения объясняются тем, что 2016 год был высокоурожайным, а
2015 год засушливым.
Рассматривая динамику Павлодарской области, мы видим, что в 2016 году в сравнении с 2015 г.
наблюдается увеличение валового сбора зерновых на 103,7 тыс. тонн, а в 2017г. уменьшение на 17,7 тыс.
тонн. В 2018 году валовой сбор зерновых культур составил 748,8 тыс. тонн, в сравнении с 2017 годом
увеличился на 87,3 тыс. тонн.
Постоянный спрос на казахстанское зерно существует на традиционных для Республики рынках.
Это государства СНГ: Россия, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан [7]. География экспорта
казахстанского зерна достаточно широка. Динамика экспорта зерна по Республике Казахстан
представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Экспорт зерна Республики Казахстан в разрезе стран за период 2016-2018 гг.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наименование
тыс.
тыс.
тыс.
Количество,
Количество,
Количество,
стран
долларов
долларов
долларов
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
США
США
США
1
2
3
4
5
6
7
Экспорт
пшеницы, всего
4 448,0
685 068,6
4 256,5
659 526,1
6 163,9
965 447,4
Страны СНГ
3 385,0
478 107,5
3 173,2
439 486,9
4 248,9
599 450,3
Азербайджан
47,5
9 093,2
76,5
13 245,8
288,6
51 048,0
Кыргызстан
244,3
38 643,4
228,1
37 881,9
145,1
18 080,0
Россия
402,1
63 207,4
131,0
23 841,4
225,1
43 568,7
Таджикистан
1 019,5
165 374,6
1 050,8
165 849,5
1 039,7
159 168,2
Туркменистан
259,6
41 823,3
Узбекистан
1 671,6
201 789,0
1 686,7
198 668,3
2 290,7
285 762,1
Остальные
страны мира
1 063,0
206 961,1
1 083,3
220 039,2
1 915,0
365 997,2
Афганистан
253,8
38 405,9
284,5
46 334,3
387,0
65 703,1
Вьетнам
0,7
154,8
39,6
8 968,0
Германия
0,0
5,2
0,7
205,4
0,9
224,0
Грузия
11,3
1 910,9
80,1
16 018,2
Иран, Исламская
Республика
227,7
37 949,6
11,7
2 008,6
50,2
9 591,5
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Продолжение таблицы 1
Испания

6,0
1 391,8
26,7
Италия
156,2
42 384,1
233,1
58 540,0
350,3
Китай
281,2
52 445,0
306,9
56 622,5
550,0
Нидерланды
10,0
1 709,9
0,5
142,8
6,0
Норвегия
2,8
700,0
39,0
Польша
15,1
4 225,9
3,1
836,4
5,3
Тунис
5,2
1 563,0
18,9
4 094,9
28,9
Турция
61,4
12 616,4
152,8
32 137,7
290,6
Швеция
35,6
11 898,0
40,9
12 465,4
37,0
Разные страны
14,1
3 058,2
12,2
3 193,6
23,3
Примечание – составлено автором по данным Комитета по статистике РК [7]
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5 552,7
66 753,1
98 968,8
1 882,0
8 726,0
1 456,9
6 664,3
59 564,3
11 218,5
4 705,8

В 2018 году на страны СНГ приходится 69 процентов экспорта зерна, на остальные страны мира
– 31 %. Основные направления экспорта казахстанского зерна – Узбекистан (37 %), Афганистан (6 %) и
Таджикистан (17 %), 60 % от общей доли зерна, поставляемого на внешние рынки.
По географическим параметрам объемы экспорта казахстанского зерна увеличились в
Узбекистан: с 198,7 млн. долларов (в 2017 году) до 285,8 млн. долларов (в 2018 году). Идет падение
поставок в Таджикистан – с 165,8 млн. долларов в 2017 году до 159,2 в 2018 году.
В целом состояние зерновой отрасли Казахстана стабильное. Страны-импортеры казахстанского
зерна не обеспечены зерном собственного производства в силу природно-климатических условий.
Большие перспективы для казахстанских экспортеров имеет рынок Китайской Республики, куда в
2018 году было экспортировано 550 тыс. тонн зерна.
Рынок зерна связан с определенными проблемами, которые представлены на рисунке 4.
Проблемы рынка зерна

Отсутствие развитой
транспортно-логистической
инфраструктуры
(изношенная
инфраструктура, низкая
пропускная способность
ж/д, нехватка вагонов в
сезон, отсутствие складов
для хранения вблизи
пунктов перехода)

Несовершенство
законодательства в сфере
регулирования
антимонопольной деятельности
в отношении субъектов АПК;
низкий уровень
обеспеченности субъектов
АПК своевременной и
качественной маркетинговой
информацией

Барьеры в торговле со
стороны стран-импортеров,
защищающих свой
внутренний рынок
(ветеринарные и
фитосанитарные требования
стран-импортеров к
растениеводческой
продукции)

Рисунок 4 – Проблемы рынка зерна
Республике Казахстан целесообразно иметь баланс продовольственного зерна, в котором будут
представлены данные о фактическом наличии продовольственного зерна, и по его наличию можно будет
судить о реальном количестве зерна, предназначенном для насыщения внутреннего рынка, а также о
наличии зерна, которое представляет экспортный потенциал – или в виде чистого зерна, или в виде
зерна, ставшего продуктом переработки [8].
Таким образом, актуальной проблемой развития зернового рынка является создание механизма
государственного регулирования. Основные задачи в рамках такого подхода:
– создание системы сбалансированного удовлетворения спроса на зерно по регионам с учетом
неравномерности производства и необходимости совершенствования используемых логистических
механизмов;
– достижение информационной прозрачности рынка, которая позволит преодолевать
значительную часть административных барьеров;
– формирование эффективной инфраструктуры, например, системы биржевой торговли,
обеспечивающей необходимые хозяйственные связи между субъектами рынка;
– совершенствование применяемого инструментария бюджетного финансирования и
кредитования зернопроизводящих хозяйств.
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Республика Казахстан должна стать «хлебной корзиной» по производству зерна на всем
Евразийском континенте. Основная цель государственного регулирования рынка зерна –
самообеспечение страны пшеницей как основы ее продовольственной безопасности – должна
достигаться как за счет мобилизации потенциальных возможностей собственного сельскохозяйственного
производства, так и за счет структурной перестройки зернового хозяйства [9]. Для этого государственное
регулирование рынка необходимо строить на подходе, исключающем бесконтрольное и нерациональное
использование выделяемых ресурсов и сочетающем интересы государства и других участников рынка
зерна.
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Қазақстан Республикасының астық нарығы:
жай-күйін бағалау, даму мәселелері мен үрдістерін анықтау
Мақалада Қазақстан Республикасында астық өндірісінің серпіні, елдер бойынша астық
экспорты ашылған. Автор астық нарығына талдау жасады (егіс алқабы, өнімділік, жалпы жинау).
Қазақстан астық экспорты бойынша айтарлықтай әлеуетке ие. Астық экспорты ел экономикасы үшін
маңызды. Еліміз әлемдегі ең ірі алты астық экспорттаушыларының қатарына кіреді. Бұл
қазақстандық астықтың жоғары ұн тарту қасиеттеріне негізделген, қазақстандық ұнның сапалық
көрсеткіштері әлемнің көптеген елдерінде жоғары бағаланады, бұл қазақстандық бидайдың әлемдік
нарықта бәсекеге қабілетті болуына және әлемнің әр түрлі елдерінде өткізу нарықтарын қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді. Экспорттың негізгі бағыттары-Өзбекстан, Ауғанстан және Тәжікстан.
Мақалада астық нарығының дамуының негізгі тенденцияларына талдау жүргізіледі; жай-күйіне баға
беріледі.
Түйінді сөздер: астық нарығы, астық өнімділігі, астық сұранысы, экспорт, мемлекеттік
реттеу.
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O.I. Zhaltyrova, PhD, associate Professor
Innovative University of Eurasia (Pavlodar, Kazakhstan Republic)
Grain market of the Republic of Kazakhstan:
assessment of the state, identification of problems and development trends
The article reveals the dynamics of grain production in the Republic of Kazakhstan, grain exports by
countries. The author analyzes the grain market (sown area, yield, gross harvest). Kazakhstan has a significant
potential for grain exports. Grain exports are important for the country's economy. The country is one of the six
largest grain exporters in the world. This is due to the high milling properties of Kazakh grain, the quality
indicators of Kazakh flour are highly valued in many countries of the world, which allows Kazakh wheat to be
competitive in the world market and provide markets in various countries of the world. The main export
destinations are Uzbekistan, Afghanistan and Tajikistan. The article analyzes the main trends in the development
of the grain market and gives an assessment of the state.
Key words: grain market, yield, demand for grain, export, state regulation
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Possibility of using of thermal pumps at thermal power plants
and heat boiler stations
Annotation. Different diagrams of thermal pumps operation at thermal power plants are considered in
the article. Thus, installation diagrams are considered for thermal pump based on the use of low-grade heat of
turbo-unit lubricating system oil and blow-down water of a steam generator.
Key words: thermal pump, blow-down water of steam generator, low-grade rejected heat, deaerator.
Energy and resource saving is one of the most serious tasks of the 21-st century. The place of our
society in a number of economically developed countries and the standard of living of citizens depends on the
results of solving this problem. Kazakhstan has all of the necessary natural resources and intellectual potential to
solve its energy problems successfully, but the redundancy of fuel and energy resources in our country should
not include the energy waste.
At the present time, both our country and foreign countries place greater focus on the use of secondary
energy resources.
Particular attention was paid to the so-called «rejected heat», which is often used as low-grade heat for
the operation of thermal pumps. In most cases, it is proposed to use the heat of ground, artesian, thermal waters,
rivers, lakes, seas, water and heat supply systems and, less commonly, industrial and treated domestic
wastewater, process water and generally any rejected heat as a low-grade heat source for thermal pumps. For that
matter, a new idea of recycling of heat of blow-down water of steam generator and using it in the deaeration
process has started up.
There is a common method of rejected heat of power plants recycling, carried out by using the heat of
the blow-down water of a steam conversion plant to heat chemically purified water, sent to a deaerator later on
[1, Р. 57]. The disadvantage of this method is that the amount of heat transferred to chemically purified water is
small, respectively, the consumption of heating steam (to ensure the saturation temperature of deaerated water) is
large. And, as it is known, the efficiency of the deaerator depends significantly on the temperature supplied for
deaeration of water, and the higher it is, the more efficient the deaeration process is.
The technical result of the proposed method is the effective use of a source of low potential heat - blowdown water for the implementation of the deaeration process.
This is achieved due to the known method of recycling of rejected heat of blow-down water of the
steam generator by transferring heat from the water to the heated substance in the utilizer, when it is proposed to
use a thermal pump as a utilizer, and chemically purified (additional) water exposed as a heated substance
further to the deaeration process.
The installation diagram for recycling of rejected heat of the steam generator of blow-down water using
this method is shown in Figure 1.
The installation of recycling of rejected heat of the steam generator of blow-down water consists of a
thermal pump containing an evaporator 1, a compressor 2, driven by a motor 3, a condenser 4, a flow-regulating
valve (throttling valve) 5, interconnected by a piping system 6 for circulating of the thermal pump fluid. A pipe 7
is connected to the evaporator 1, through which the blow-down water of the steam generator 9 is supplied from
the second stage of the continuous blow down separator 8. The pipe 10 serves to drain the cooled blow-down
water into the sewer. In the liquefier 4, the fluid of the thermal pump is cooled by transferring heat to chemically
purified (additional) water located in the pipe 11, which is sent to the deaerator for deaeration process (not
shown in the figure).
The method of heat recycling is as follows: as a result of supplying a low-grade heat source - blowdown water of the steam generator 9, the boiling fluid of thermal pump occurs through the pipe 7 to the
evaporator 1, as a result of which the blow-down water of the steam generator 9 is cooled and sent through the
pipe 10 down the sewer. The fluid steams of thermal pump is compressed in the compressor 2 with increasing
enthalpy and temperature due to the compression. In the liquefier 4, the heat of the phase transition of the fluid is
transferred to chemically purified water, which is sent as additional water to compensate for internal and external
losses for the deaeration process through pipeline 11. After the liquefier 4, the fluid of thermal pump is throttled
in the flow-regulating valve 5, as a result of which the temperature and pressure decreases to the pressure in the
evaporator and the thermal pump cycle is repeated. The higher the final compression pressure of the compressor,
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the higher the temperature of the fluid of thermal pump, respectively, a greater amount of heat is transferred to
the liquefier of thermal pump with chemically purified water. This increases the temperature of the water
supplied to the deaerator and the efficiency of the deaeration process, reduces the consumption of heating steam.
As a result of using of rejected heat of blow-down water of the steam generator, low-grade heat is
converted into the heat of the additional chemically purified water supplied further to the deaerator. Thus, its
significant preheating is achieved, which allows to reduce the consumption of heating steam to the deaerator.

Figure 1 – Method of recycling of rejected heat of the steam generator
The installation diagram for recycling of rejected heat of turbine oil coolers using the inventive method
is presented in Figure 2.
The installation for recycling of rejected heat of turbine oil coolers using the inventive method consists
of a thermal pump containing an evaporator 1, a compressor 2, driven by an electric motor 3, a liquefier 4, a
flow-regulating valve (throttling valve) 5, interconnected by a piping system 6 for circulating of the thermal
pump fluid. A pipe 7 is connected to the evaporator 1, through which heated oil is supplied from the turbo-unit
lubricating system (not shown in the figure). The pipe 8 serves to drain the cooled oil into the turbo-unit
lubricating system. In the liquefier 4, the fluid of thermal pump is cooled by transferring heat to the blow-down
water circulating in the pipeline 9 of the district heating system.
The method of heat recycling is as follows: as a result of supplying a low-grade heat source – turbo-unit
lubricating system oil through pipeline 7 to evaporator 1, the fluid of thermal pump boils, as a result of which the
oil is cooled and sent through the pipeline 8 to the turbo-unit lubricating system. The fluid steams of the thermal
pump are compressed in the compressor 2 with increasing enthalpy and temperature due to compression. In the
liquefier 4, the heat of the phase transition of the fluid is transferred to the return blow-down water of the
district heating system circulating in the pipeline 9 of the district heating system. After the liquefier 4, the
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working fluid is throttled in the flow-regulating valve 5, as a result, the temperature and the pressure decreases to
the pressure in the evaporator, after which the thermal pump cycle is repeated.

Figure 2 - Installation diagram for recycling of rejected heat of turbine oil coolers using the claimed method
As a result of using of the method of using of rejected heat of turbine oil coolers, the low-grade heat of
the turbo-unit lubricating system oil having a temperature of 55-60 ̊C is transferred to the heat of blow-down
water . Thus, heating of blow-down water to a temperature of 90-100 ̊C, suitable for heat supply, is achieved.
Analysis of the operation of the first industrial thermal pump in the Republic of Kazakhstan, which
operates at Kazzinc JSC on low-potential heat of circulating water [2, Р. 26], shows its efficiency, which
suggests the same efficiency of its use in thermal power plants. Thus, it is absolutely necessary to develop work
in this direction with the aim of creating designs of a different series of modern thermal pump units for various
purposes and schemes for using of «rejected» heat in industry with the aim of introducing energy-saving
technologies.
Currently a great attention is paid to the issue of application of the waste heat on thermal power plants.
The certain scheme of thermal power plant [3] is well-known, where the waste-heat recovery of power plants
method is realized by means of recovery of turbine condenser water for heating the condensed water, next
directed into a digasifier. But the disadvantage of this scheme is that the heated medium of heat-pump system
condenser connected with the supply of the main condenser of low - pressure feed-water preheater concurrent to
feed water preheater of the second stage. This allows excluding one of the feed water preheaters, that leads to
temperature and pressure boost on turbine exit which in its turn depraves vacuum environment in the condenser.
The most congenial to the suggested method, which is taken as a prototype, is the waste heat recovery
of turbine condenser water method by means of transferring heat of condensing water in heat exchanger surface
functioning as utilizer, to the air directed on the steam generator for fuel burning. Thereby the heat which
condensing water gets in a condenser while steam condensation returns to the steamers.
But this scheme disadvantage is that while utilization of natural gas in summer period of initial air and
condensing water temperatures are close so much that it decreases the efficiency of the present scheme, i.e.
transferring the heat from warming to heating substance, besides when the heating atmosphere temperature is
about 30 0С the utilization of waste heat in heat exchanger is supposed to be inefficient because of the
irreversibility of heat exchange.
The task on realization the heat process of the air burning by means of utilization of those low grade
heat sources which are present on electric power plants particularly the circulation water of turbine condenser,
was set.
This method is realized by heat removal from circulation water of condenser with the help of heat pump
and it’s transferring to the air burnt in steam generator, with definite equipment application, which is depicted in
Figure 3 and includes the following: 1. heat pump with flash chamber; 2. condenser; 3. choke (regulation valve);
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4. Interconnected duct system for circulation of working medium of the heat pump. The flash chamber 1 is
connected to the pipeline 6. from which the circulation water is pumped.
After flash chamber of heat pump the circulation water is pumped into cooler 8, from where it returns to
the condenser. In condenser 3 heat pump of the working medium is cooled by transferring heat to the air which
delivers to burning in burner 9 of steam generator 10. The generated steam in steam generator 10 delivers to
turbine 11 where it extends and after completing its work goes for condensation to the condenser 7.

Figure 3 – Basic circuit of heat pump switching on at CHP by utilizing the rejected heat of circulation water
As a result of low grade heat source intake that is circulation water of condenser 7 over the pipeline 6 to
the flash chamber 1 the working medium of heat pump is boiled, resulting in circulation water cooling and
directing to cooler 8, after which it returns to the condenser 7. The heat pump working medium steam is
compressed in condenser 2 with enthalpy and temperature increasing by means of compression. The heat of
working medium transformation is transferred to the air in condenser 3; the air is directed further for fuel
burning in burner 9 of steam generator 10. After condenser 3 the working medium of heat pump restricts the
flow in regulation valve 4 as a consequence the temperature and pressure are reducing to pressure in flash
chamber and the heat pump cycle repeats. Due to the fuel burnout the steam is generated in steam generator 10
and transferred into turbine 11. The steam in turbine completes the useful work and after that transfers into
condenser 7.
Consequently the transit of low grade heat circulation water of turbine condenser into the air heat is
completed, and the air is further delivered to the steam generator for burning.
Different methods of recycling of rejected heat from thermal power plants and heat boiler stations, such
as: heat of the blow-down water of the steam generator, a turbo-unit lubricating system oil and circulating water
of the turbine condenser are proposed in the article [4, 5, 6]. Considered methods allow to increase the technical
- economic indicators of enterprises.
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Жылу электр станциялары мен қазандықтарда жылу сорғыларын пайдалану мүмкіндігі
Осы мақалада электрлік жылулық станцияларда әр түрлі жылу сорғылардың қолдану
схемалары қарастырылған. Төмен потенциaлды май жылуының қолданылуы, турбогенератордың
майлау жүйелері, бу генератордың үрлеп тазалау су жүелері осылайша көрсетілген.
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Возможность использования тепловых насосов на ТЭС и котельных
В статье рассматриваются различные схемы работы тепловых насосов на тепловых
электростанциях. Так, приводятся схемы установки теплового насоса, основанные на использовании
низкосбросного тепла масла системы смазки турбоагрегата и продувочной воды парогенератора.
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Monitoring of drinking water in the water supply system of Ekibastuz city
Annotation. On the basis of research on bacteriological indicators of the water supply system in the
Ekibastuz region for the period 2016-2018 the 310 cases of detection of pathogenic microflora were identified.
The chemical indicators are given the results of research to determine the content of toxic elements and heavy
metals in the source and purified water, as well as in the distribution network of Ekibastuz.
The largest number of pathogenic microflora cases and a high concentration of chemical elements are
noted during the flood season. Sporadic pathogenic microflora and chemical elements are also recorded in the
winter and summer periods.
Key words: source water, drinking water, monitoring, pathogenic microflora, analytical control,
plumbing system, heavy metals.
One of the urgent problems associated with the impact of environmental factors on public health is the
problem of water pollution. Water is a social, political, medical, geographical, as well as engineering and
economic problem.
In recent decades, as a result of intensive anthropogenic impact, the chemical composition of not only
surface, but also groundwater has changed markedly. Despite the relatively high degree of protection from
pollution, they already detect lead, chromium, mercury, copper, zinc, etc. Naturally, the concentration of heavy
metals in groundwater is increasing in the area of cities and industrial centers.
At present, possibly due to the use of mineral fertilizers (superphosphates) containing significant
fluorine impurities, the concentration of fluoride ions has increased not only in surface but also in groundwater.
Oil and petroleum products are often found in well water, which enter the water during drilling and as a
result of the penetration of shallow aquifers into gasoline and diesel fuel from gas stations or industrial waste
into the ground.
One of the main problems of industrial and domestic use of water is microbiological contamination of
surface sources of centralized water supply infected with pathogenic microorganisms that cause bacterial and
viral infections [1].
In urban distribution networks, characterized by physical deterioration and frequent accidents
eliminated untimely there is an intense secondary microbial contamination of drinking water, which is a serious
epidemic danger to human health. In this regard, the further improvement of sanitary and microbiological
monitoring of water objects and drinking water, which is one of the areas of the system of social and hygienic
monitoring, is of particular relevance.
In Kazakhstan, the main regulatory document for water supply systems is “Sanitary and
epidemiological requirements for water sources, water abstraction sites for household and drinking purposes,
household water supply and places for cultural and community water use and safety of water bodies”, which set
MPCs for 44 physical and chemical indicators water quality, subject to mandatory control, as well as 6
biological and 715 additional indicators, most of which are various organic substances [2].
Based on research conducted in the laboratory on the territory of the state enterprise «Gorvodokanal» in
the city of Ekibastuz for the period from 2016 to 2018, there are 310 cases of pathogenic microflora in the water
supply system in the Ekibastuz region - such as the determination of microbial number, the determination of
coliform bacteria. According to chemical indicators, special research conducted to determine the content of toxic
elements and heavy metals in the source and purified water, as well as in the breeding network of Ekibastuz.
According to bacteriological indicators, from 2016 to 2018, the initial water was 167 cases. In 2016,
there were 55 positive samples, in 2017 - 49 positive samples, in 2018 - 63 positive samples (Тable 1). The
positive results were mainly in the flood period (April, May, June).

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2019. № 2 ISSN 1729-536X

68

Table 1 – Тhe results of the research of the source water indicator LPC
№
Year
I quarter
II quarter
III quarter

1
2
3

2016
2017
2018

IV quarter

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

0
0
0

0
0
0

0
2
3

10
8
10

18
20
18

12
13
22

5
3
6

3
3
3

3
0
1

4
0
0

0
0
0

0
0
0

At the stage of purification of the technological process in this period, 87 positive samples were
registered, of which TMN - 53 samples and TCB, CCB - 34 samples (Тable 2).
Table 2 – Results of the research of water at the stage of technological purification
Year
TMN
TCB
2016
23
14
2017
20
10
2018
10
10

CCB
14
10
10

The positive results of drinking water from the water supply network (CHS, WPS, standpipe) amounted
to 56 samples, of which - TMN 21 and TCB, CCB - 35, which is connected with the wear of the urban water
supply network and untimely repair work conducted during accidents, causing the loss of water from the system
and secondary contamination (Тable 3).
Table 3 – The results of the research of drinking water
№
Year
CHS
TMN
1
2
3

2016
2017
2018

1
1
0

TCB

CCB

2
2
1

2
1
1

WPS

TMN
1
1
0

Standpipe

TCB

CCB

1
1
0

1
1
0

TMN
7
5
5

TCB
5
3
2

CCB
5
4
3

In the water supply network of the city, according to the chemical composition in purified water
compared with the source water, the content of aluminum increases by 1.7-32.3 times, iron -1.2-5.5 times, zinc
-1.3-116.3 times, bromine -1.7-5.0 times, strontium -1.1-1.4 times, cadmium – from zero concentrations to
0.0004-0.0865 mg/l.
In some samples of drinking water the content of aluminum exceeds MPC (1,01-9,8 MPC), iron - in all
samples (2,1-10,0 MPC), zinc - in one sample (service station «Horseshoe» -1,3 MPC), cadmium - in one sample
(on Auezov street - 86,5 MPC).
In addition, there was an increased content of iodine in water samples taken in the building of the city
SES and CHS -311 (31 microdistricts).
High content of aluminium was found in water samples taken from the hotel «Squirrel» (of 9.8 MPC),
the city department of The Public Health (2,5 MPC), the district No. 31 in (3.5 MPC), the district № 22
(1,7 MPC) district No. 23 (1,3 MPC), district No. 15 (1.2 MPC), the district No. 8 (1,3 MPC) district No. 5
(1.4 MPC), district № 4 (1.5 Mac), the district No. 6 (5,9 MPC) district No. 32 (the 1.6 MPC), the service station
«Horseshoe» (district No. 29; 1,6 MPC) district No. 28 (1,3 MPC) district No. 10 (1.2 MPC), to KSC at the
Privokzalnaya, 15 (4,4 MPC).
Thus, in drinking water supplied to the consumer, there is an accumulation of a large number of metals
(aluminum, iron, zinc, bromine, strontium, cadmium). In most districts of the city drinking water content of iron
and aluminum does not match the requirements of GOST 2874-82 [3].
Completed assessment current state of water quality in the canal named after K. Satpayev and drinking
water in the water supply network of Ekibastuz allows to make a number of practical conclusions:
1. At the existing water treatment facilities of the source water (mixers, filters, chlorination), the
recommended technological modes of operation of the equipment are not always observed, the rules of sanitary
maintenance of water distribution networks and water intake columns are violated, which causes insufficient
purification of the source water and deterioration of water quality in the water supply network.
2. The water supply network of the city due to significant deterioration is in a critical condition and
requires major repairs.
3. Due to untimely repair, accidents systematically occur on the network, leading to water loss from
the system and its secondary pollution.
4. The quality of drinking water during its transportation from treatment facilities to consumers is
significantly deteriorating. There is an increase in microbiological parameters, as well as an increase in the
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concentration of aluminum, iron, zinc, bromine, strontium, cadmium. In most districts of the city drinking water
content of iron and aluminum does not not correspond the requirements of GOST 2874-82 «Drinking water».
In order to provide the population of Ekibastuz with good-quality drinking water, it is necessary to:
1. Organize systematic monitoring of the content of microbiological and chemical indicators in the
source and drinking water.
2. To introduce a multi-stage technology of disinfection of drinking water using modern technologies.
3. Timely carry out repair work and eliminate accidents on the networks.
4. To solve the issue of financing the replacement of obsolete and unusable carrier networks.
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Екібастұз қ. сумен жабдықтау жүйесіндегі ауыз суға мониторинг жүргізу
Мақалада 2016-2018 жж. Екібастұз өңіріндегі зерттеулер негізінде сумен жабдықтау
жүйесінің бактериологиялық көрсеткіштері қарастыралды. Нәтижесінде 310 патогендік микрофлора
оқиғасы анықталды. Екібастұздың тарату желісінде уытты элементтер
мен химиялық
көрсеткіштер тазартылған судың құрамында, ауыр металдардың құрамын анықтау бойынша зерттеу
нәтижелерін көрсетеді.
Су тасқынының маусымы кезінде химиялық элементтердің жоғары концентрациясы және
патогендік микрофлораның ең көп саны байқалды. Қысқы және жаз мезгілдерінде су тасқыны кезінде
патогендік микрофлора және химиялық элементтер табылды.
Түйін сөздер: бастапқы су, ауыз су, мониторинг, патогенді микрофлора, аналитикалық
бақылау, су беру жүйесі, ауыр металдар.
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Мониторинг питьевой воды в системе водоснабжения г. Экибастуза
Нa οcнοвaнии иccледοвaний по бактериологическим показателям системы водоснабжения по
Экибастузскому региону за период 2016-2018гг. установлено 310 случаев обнаружения патогенной
микрофлоры.
Нaибοльшее кοличеcтвο cлучaев патогенной микрофлоры и высокая концентрация химических
элементов οтмечaетcя веcнοй, в период паводкового сезона. Cпοрaдичеcкие cлучaи патогенной
микрофлоры и химических элементов региcтрируютcя тaкже в зимний и летний периоды.
Ключевые слова: исходная вода, питьевая вода, мониторинг, патогенная микрофлора,
аналитический контроль, водопроводная система, тяжелые металлы.
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Пробиотики и пребиотики как основа функционального питания
Аннотация. В предлагаемой статье представлено обоснование необходимости применения
кисломолочных продуктов, содержащих пробиотики и пребиотики, в целях профилактики заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Представлен способ приготовления функционального кисломолочного
напитка с пребиотиками, способствующего нормализации микрофлоры кишечника. Актуальность
темы обусловлена широким распространением желудочно-кишечных заболеваний среди населения
Республики Казахстан, что связано с недостатком питательных веществ, необходимых для развития
нормальной микрофлоры кишечника, а также с нестабильностью некоторых видов пробиотиков, что
снижает эффективность от их применения.
Ключевые слова: бифидобактерии, дисбактериоз, иммунная система, кисломолочные
продукты, нормальная микрофлора, пробиотики, пребиотики, профилактика, резистентность
организма, функциональное питание.
Производство
кисломолочной
продукции
является
важнейшей
частью
пищевой
промышленности в Республике Казахстан. За последние годы экспорт производимых кисломолочных
продуктов в стране увеличился на 54 %.
Кисломолочные продукты с содержанием пребиотиков считаются эффективными средствами в
лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также им сопутствующих.
В последнее время широкое признание во всем мире получило развитие нового направления в
пищевой промышленности – «функциональное питание». Данный термин означает использование
продуктов естественного происхождения, оказывающих регулирующее действие на организм в целом
или же его определенные системы и органы.
Потеря бифидобактериями жизнеспособности в процессе хранения при воздействии
неблагоприятных технологических факторов или в агрессивной среде желудка является одной из
проблем использования пробиотических препаратов. Следовательно, повышение устойчивости
бифидобактерий в пробиотических концентратах является важной биотехнологической задачей,
имеющей коммерческую значимость.
Создание и внедрение в производство продуктов функционального питания является одним из
направлений программы питания человека, провозглашенной ООН, так как данные продукты оказывают
положительное влияние на здоровье людей. Официальное призвание данное научно-прикладное
направление получило в Японии в 1989 году, возникнув на стыке пищевой и медицинской
биотехнологии. «Функциональное питание» подразумевает, в отличие от общепринятого понятия
рационального питания, использование таких продуктов естественного происхождения, которые при
систематическом употреблении будут оказывать позитивное регулирующее действие на определенные
системы и органы организма или их функции, улучшая таким образом физическое и психическое
здоровье человека.
Современный рынок продуктов функционального питания на 65 % состоит из молочных
продуктов. Также возможно комбинирование молочного сырья с растительными ингредиентами, что
может позволить создание продуктов с заданными составом и свойствами, улучшить пищевую ценность
и придать необходимые вкусовые оттенки [6].
В настоящее время устойчивый рост имеет тенденция все в большей степени удовлетворять
потребности населения в молочных продуктах за счет их промышленного производства, в связи с чем
рынок в основном формируют молокоперерабатывающие промышленные предприятия.
Республика Казахстан не входит в число лидеров по производству и переработке молока стран
ЕврАзЭС, но, тем не менее, эти сферы экономики развиваются и совершенствуются. Основными
регионами производства молока являются Костанайская, Алматинская, Южно-Казахстанская, СевероКазахстанская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области. В совокупности данные регионы
составляют 68,9 % всего производства молока [1].
Производственная база молочной промышленности в Казахстане сформирована двумя
субъектами с иностранным капиталом, владельцами которых являются мировые лидеры в молочном
секторе - это Danone Group («Данон-Беркут») и Lactalis Group («Фудмастер» г. Алматы, «ФудмастерАсептик» г. Алматы, «Фудмастер» АО СУТ г. Павлодар, «Фудмастер» ЮГ г. Шымкент). Доля этих
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компаний в производстве и переработке молочных продуктов в нашей Республике составляет 20 % и с
каждым годом растет.
Лидерами производства являются компании: АО «Агропродукт», АО «Космис», ТОО «Раимбек
Агро», ТОО « Адал «, АО «Восток Молоко», на долю которых приходится 70 % республиканского
производства.
Благодаря целенаправленной политике профильного министерства, к положительной тенденции
роста производства молока можно отнести ежегодное увеличение поголовья крупного рогатого скота в
хозяйствах Казахстана, Так, с 2012 г., когда поголовье КРС составляло 5702 тыс. голов, наблюдается
увеличение численности на 210 тыс. голов [2].
Особое влияние на эффективность молочного скотоводства оказывает использование научнотехнического прогресса и достижений:
– новые породы животных;
– новые виды и рационы кормления;
– улучшенные технологии содержания животных;
– улучшение технологий в размножении животных;
– высокоэффективные лекарственные препараты;
– – технология и техника ухода за животными;
– формы организации труда, качество трудовых ресурсов;
– новшества в уже существующих технологиях.
Так как молочные продукты относятся к продуктам высокой социальной значимости,
определенный уровень их потребления необходим для сохранения здоровья нации. Таким образом,
целью государственного регулирования продовольственного рынка является создание благоприятных
условий для экономически рентабельного и эффективного производства продовольствия и снабжения
потребителей качественными продуктами по ценам, которые соответствуют уровню платежеспособного
спроса, то есть обеспечения баланса спроса и предложения, баланса интересов производителей и
потребителей [3].
Кисломолочные продукты содержат все необходимые для организма питательные вещества в
легкоусвояемой форме – они хорошо перевариваются, обладают лечебными и диетическими свойствами.
Диетические свойства кисломолочных продуктов обусловлены наличием молочной кислоты, спирта,
оксида углерода, витаминов группы В, которые вырабатываются некоторыми бактериями.
Так как гнилостная микрофлора не развивается в кислой среде, молочная кислота действует на
нее губительно (с нейтрализацией продуктов жизнедеятельности). Кроме этого, молочная кислота
стимулирует секрецию желез желудочно-кишечного тракта, повышает перистальтику кишечника.
В отношении патогенных и непатогенных микроорганизмов кисломолочные продукты
проявляют бактерицидное действие, которое обусловлено выделением молочнокислыми бактериями
специфических веществ - лактолина, лактомина и др. Эти вещества термостабильны, проходят через
бактериальные фильтры, а их активность повышается при ph 5-5,6 в кислой среде.
Молочнокислые культуры, входящие в состав закваски для продуктов, регулируют обменные
процессы. Они защищают организм от воздействия гнилостных бактерий, нормализуют работу
пищеварительной системы, а также очищают организм от вредных шлаков и токсинов.
Таким образом, регулярное употребление продуктов, содержащих полезные лактобактерии,
позволяет нормализовать состав микрофлоры кишечника. Также доказано их положительное влияние на
формирование костной ткани и работу нервной системы. Помимо этого, лактобактерии обладают
способностью подавлять негативное действие антибиотиков и других сильнодействующих
лекарственных препаратов, оказывающих влияние на состав полезной микрофлоры [4].
Нормальное состояние микрофлоры называется эубиозом. Важнейшей функцией микрофлоры
является ее участие в формировании резистентности организма к различным заболеваниям и
предотвращение колонизации организма посторонними микроорганизмами.
Причины нарушения эубиоза:
– лечение антибиотиками может вызвать резкое изменение микрофлоры, так как антибиотики
уничтожают не только вредные, но и полезные для организма бактерии;
– неполноценное и несбалансированное питание;
– загрязнение окружающей среды;
– стрессовые ситуации;
– ослабление иммунитета;
– любая инфекция.
Развитие нормальной микрофлоры кишечника зависит от доступности питательных веществ,
которые необходимы для роста и размножения бактерий. Поэтому одной из причин дисбактериоза
является именно недостаток в пище пребиотиков и, следовательно, «голодание» кишечных бактерий.
Пребиотики - это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних
отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека,
стимулируя ее рост и жизнедеятельность.
Основными видами пребиотиков являются:
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– ди- и трисахариды;
– олиго- и полисахариды;
– многоатомные спирты;
– аминокислоты и пептиды;
– ферменты;
– органические низкомолекулярные и ненасыщенные высшие жирные кислоты;
– антиоксиданты;
– полезные для человека растительные и микробные экстракты и другие.
Основное свойство пребиотиков – это их избирательное стимулирование полезной для
человеческого организма кишечной микрофлоры, к которой в первую очередь относятся
бифидобактерии и лактобациллы.
Значение нормальной микрофлоры для организма человека заключается в следующем:
– обеспечение синтеза целого ряда витаминов (группы В и К), биологически активных
гормоноподобных веществ (например, агмантин, имеющее инсулиноподобную активность) в
концентрации, достаточной для влияния на различные процессы в организме;
– нормальная микрофлора является источником питательных веществ, выделяя их в просвет
кишечника, откуда они всасываются в кровь и вовлекаются в обмен веществ;
– создание условий для нормального протекания процессов пищеварения и всасывания в
кишечнике не только питательных веществ, но и воды;
– нормальная микрофлора способствует выведению из организма биологически активных
веществ, стероидных гормонов, промежуточных продуктов обмена веществ, которые в высоких
концентрациях могут вызывать интоксикацию;
– препятствие размножению болезнетворных микроорганизмов [4, 5].
Таким образом, становится понятной необходимость устранения дисбактериоза кишечника,
независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Контролировать состав микрофлоры кишечника
становится возможным, контролируя качество и состав питания.
Традиционная технология ферментированных продуктов основывается на достижениях
биотехнологии. При производстве кисломолочных продуктов наряду с молочнокислыми
пропионовокислыми бактериями используется пробиотики. Чаще других применяются бифидобактерии.
Недостаток полезных бактерий в кишечнике можно восполнить с помощью пробиотиков. С их
помощью кишечник искусственным образом может быть вновь заселен полезной микрофлорой, которая
к тому же, стимулирует рост собственной флоры в желудочно-кишечном тракте.
Пробиотик – это функциональный пищевой ингредиент в виде полезных для человека
непатогенных и нетоксикогенных живых микроорганизмов (таблица 1) При систематическом
употреблении в пищу в виде препаратов или в составе пищевых продуктов пробиотики обеспечивают
благоприятное воздействие на организм человека в результате нормализации состава и/или повышения
биологической активности нормальной микрофлоры кишечника.
Таблица 1 – Виды и штаммы микроорганизмов, входящих в состав пробиотиков
Род
Вид
Штамм
Lactobacillus
L. acidophilus
L. gasseri
L. fermentum
L. fermentum KL
L. casei
L. Shirota
Bifidobacterium
B. longum
B. infantis; BB536
B. animalis
B. lactis Bb 12
Streptococcus
S. thermophylus
Enterococcus
E. faecium
Enterococcus SF68
Saccharomyces
S. boulardi
Согласно рекомендациям ФГБНУ «НИИ питания» к основным пробиотическим
микроорганизмам относятся: Lactobacillus (лактобациллы), Bifidobacterium (бифидобактерии),
Propionibacterium (пропионовокислые бактерии), стрептококки вида Streptococcus thermophilus, бактерии
рода Lactococcus.
И пребиотики, и пробиотики широко используются в пищевой промышленности и медицине.
Это связано с тем, что, по данным научных исследований, более 90 % населения имеют существенные
отклонения от нормы в микрофлоре кишечника, что значительно сказывается на иммунной системе всего
организма и, следовательно, приводит к различным заболеваниям.
Биологическая ценность пробиотических продуктов питания обусловлена компонентным
составом используемого сырья и составом применяемой полезной микрофлоры. Пробиотические
кисломолочные продукты производятся с применением микроорганизмов, являющихся представителями
нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека. Таким образом, пребиотики и
пробиотики являются важными и основными компонентами функционального питания.
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Продукты функционального питания являются своеобразной разновидностью пробиотиков.
Различия между ними заключаются лишь в форме, в которой они поступают в организм человека, – в
виде препарата или биологически активной добавки (пробиотики), либо в виде традиционного
питательного продукта (функциональное питание).
Для оценки существующих и вновь создаваемых потенциальных продуктов функционального
питания необходимо учитывать, обладает ли данный продукт питания способностью улучшать состав
нормальной микрофлоры или нет [6, 7].
Кисломолочные продукты получают сквашиванием молока или сливок чистыми культурами
молочнокислых бактерий без добавления или с добавлением дрожжей и уксуснокислых бактерий. В
процессе сквашивания в молоке протекают сложные микробиологические и физико-химические
процессы, в результате чего формируются специфические вкус, запах, консистенция и внешний нового
продукта. В условиях лаборатории «Микробиологии и биотехнологии» ИнЕУ был разработан способ
производства кисломолочного напитка с пребиотиками (Патент РК № 4271, кл. A23C 9/12, 04.09.2019).
Задачей предлагаемого изобретения являлась разработка способа производства кисломолочного напиткасинбиотика, содержащего пребиотик, способного стимулировать рост полезных микроорганизмов, и
обеспечивать их высокую приживаемость в желудочно-кишечном тракте человека.
Кисломолочный напиток, включающий пастеризованное молоко, закваску, пребиотик и
наполнитель, согласно изобретению, в качестве закваски содержит Lactobacillus acidophilus и
Streptococcus thermophilus, в соотношении 1:1, в качестве пребиотика - лактулозу, отвар овса из цельных
зерен, в качестве наполнителя – натуральный джем из черешни (рисунок 1-4, таблица 2).
Таблица 2 – Соотношение компонентов кисломолочного напитка
Компоненты
Пастеризованное молоко жирн. 2,5 %
Закваска
Лактулоза
Отвар овса из цельных зерен
Плодово-ягодный наполнитель

Мас. %
71-84
2-4
3-5
5-7
6-10

Рисунок 1 – Компоненты для приготовления кисломолочного напитка

Рисунок 2 – Молоко, заквашенное Lactobacillus acidophilus и Streptococcus thermophilus

74

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2019. № 2 ISSN 1729-536X

Рисунок 3 – Готовый кисломолочный напиток

Рисунок 4 – Препарат–мазок из кисломолочного продукта, окраска генцианвиолетом (х1000)
Продукты, содержащие Lactobacillus acidophilus, способствуют снижению уровня холестерина.
Lactobacillus acidophilus увеличивают количество здоровых бактерий в кишечнике, стимулируют
иммунную систему. Streptococcus thermophilus поглощает и перерабатывает лактозу и поэтому
применяется при лактазной недостаточности, а также оказывает подкисляющее действие, что
обеспечивает бактерицидный эффект в отношении патогенных микроорганизмов.
Совместное использование данных культур обуславливает высокое антагонистическое действие
в отношении патогенной и гнилостной микрофлоры. Лактулоза обладает пребиотическими свойствами,
увеличивая количество полезных бактерий кишечника - бифидобактерий и лактобактерий, при этом
подавляя рост патогенных бактерий – клостридий или кишечной палочки. Таким образом, нормализуется
баланс микрофлоры кишечника. Овес содержит основные необходимые витамины для человека (А, В, Е,
F и др.), минералы, клетчатку, крахмал и белки. Отвар овса чаще всего применяется в лечебных и
профилактических целях, так как в нем достигается максимальная концентрация каждого из полезных
веществ. Таким образом, отвар овса способствует ускорению процесса очищения организма от токсинов
и шлаков, также используется как обволакивающее средство, нормализует обменные процессы,
укрепляет защитную систему организма, регулирует кислотно-щелочной баланс, способствует
стимулированию роста кисломолочных микроорганизмов.
Черешня обладает антиоксидантными свойствами, способствует снижению уровня холестерина
в крови, богата витаминами, стимулирует иммунитет и оказывает благотворное влияние на почки и
ЖКТ [8].
Для приготовления 1000 мл напитка 710-840 мл пастеризованного молока жирностью 2,5 %
кипятят 5-7 минут, переливают в стеклянную банку, охлаждают до температуры 39-40 градусов, затем
добавляют 20-40 г закваски, приготовленной из чистых культур Lactobacillus acidophilus и Streptococcus
thermophilus, и перемешивают. Банку закрывают крышкой и ставят в термостат (35–40 оC) или
оборачивают бумагой, шерстяной тканью и помещают в теплое место для заквашивания. Время
заквашивания составляет от 3,5 до 6 часов, до образования киселеобразной пленки на поверхности
молока. Далее молоко перемешивают и охлаждают 2-3 часа в холодильнике, после чего добавляют
пребиотические компоненты: сироп лактулозы – 30-50 мл, отвар овса из цельных зерен – 50-70 мл,
перемешивают и добавляют плодово-ягодный наполнитель (джем из черешни) в количестве 60-100 г.
Затем напиток тщательно перемешивают и разливают.
Отвар овса для приготовления данного кисломолочного напитка готовят следующим образом. К
900 мл кипяченой воды добавляют 100 г промытых цельных зерен овса, закрывают крышкой и кипятят
15 мин на водяной бане, затем настаивают при комнатной температуре 45 мин. Отвар процеживают через
двойной слой марли, затем стерилизуют автоклавированием при давлении 1,5 атм 30 мин. Полученный
настой можно хранить в прохладном месте не более 2 суток.
Полученный напиток имеет жидкую консистенцию, обладает приятным кисломолочным,
сладковатым вкусом, с привкусом черешни. Цвет напитка слегка розоватый, равномерный по всей массе
продукта.
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Приготовленный данным способом кисломолочный напиток можно хранить не более 2 суток
при температуре +4±2 оC.
Производство пребиотических продуктов на основе заквасочных культур – очень слаженный и
ответственный процесс. Технологии постоянно совершенствуются, а исследователи пищевой
промышленности находятся в поисках новых путей улучшения качества продукции.
Влияние пребиотических компонентов на транзиторные свойства заквасочных культур является
важным вопросом в пищевой промышленности. Исследования и тестирования ведутся на всех ведущих
пищевых предприятиях Казахстана.
Регулярное использование пробиотических кисломолочных продуктов способствует
нормализации микрофлоры кишечника, тем самым усиливая иммунитет. Но некоторые виды
пробиотиков нестабильны, так как разрушаются под воздействием желудочного сока и желчных кислот,
в результате чего может отсутствовать положительный эффект от их применения.
Одной из проблем использования пробиотических препаратов является потеря
бифидобактериями жизнеспособности в процессе хранения при воздействии неблагоприятных
технологических факторов или в агрессивной среде желудка. Поэтому важной биотехнологической
задачей, имеющей коммерческую значимость, является повышение устойчивости бифидобактерий в
пробиотических концентратах.
Таким образом, исследования в данной области являются актуальным вопросом для
последующего использования полученных данных в промышленности.
Вышеописанный способ производства кисломолочного напитка может быть использован в
производстве лечебно-профилактических и диетических продуктов. Техническим результатом
изобретения является приготовление функционального кисломолочного напитка с использованием
пребиотических и пробиотических компонентов для питания людей, проживающих в крупных
промышленных центрах, обладающего антиоксидантными свойствами, способствующего нормализации
микрофлоры кишечника, очищению организма от токсинов и шлаков, а также расширение ассортимента
кисломолочных напитков.
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Пробиотиктер мен пребиотиктер функционалдық тамақтанудың негізі ретінде

Ұсынылған мақалада асқазан-ішек жолдары ауруларының алдын алу мақсатында
пробиотиктер мен пребиотиктер бар ашыған сүт өнімдерін қолдану қажеттілігінің негіздемесі
берілген. Сондай-ақ, ішек микрофлорасын қалыпқа келтіруге ықпал ететін пребиотиктері бар
функционалды ашыған сүт сусынын дайындау әдісі ұсынылған. Тақырыптың өзектілігі Қазақстан
Республикасының халқы арасында асқазан-ішек ауруларының кең таралуымен, бұл ішектің қалыпты
микрофлорасын дамытуға қажетті қоректік заттардың жетіспеушілігімен, сондай-ақ
пробиотиктердің кейбір түрлерінің тұрақсыздығымен байланысты, бұл оларды қолданудың тиімділігін
төмендетеді.
Түйін сөздер: бифидобактериялар, дисбактериоз, иммундық жүйе, қышқыл сүт өнімдері,
қалыпты микрофлоралар, пробиотиктер, пребиотиктер, алдын алу, ағзаның резистенттілігі,
функционалдық тамақтану.
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Probiotics and prebiotics as the basis of functional nutrition
The article presents the rationale for the use of fermented milk products containing probiotics and
prebiotics for the prevention of diseases of the gastrointestinal tract. A method for preparing a functional
fermented milk drink with prebiotics that helps normalize the intestinal microflora is also presented. The
urgency is due to the wide spread gastrointestinal diseases among the population of the Republic of Kazakhstan,
due to lack of nutrients essential for development of normal intestinal flora, and also with the instability of some
types of probiotics, which reduces the efficiency of their use.
Key words: bifid bacteria, symbiosis, immune system, fermented milk products, normal microflora,
probiotics, prebiotics, prevention, body resistance, functional nutrition.
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Экологическая роль зелёных насаждений в защите окружающей среды
от негативных воздействий города: на примере г. Павлодара
Аннотация. В статье рассмотрена экологическая роль зелёных насаждений в защите
окружающей среды городских территорий от негативных воздействий. Отражены источники
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду города Павлодар. Совокупное влияние
антропогенных факторов привело к серьезному ухудшению экологической обстановки, особенно в
пределах городов. Внесены предложения по улучшению экологической ситуации на урбанизированных
территориях
Ключевые слова: зелёные насаждения, растения, загрязняющие вещества.
В атмосферу урбанизированной территории поступает большая часть всех загрязняющих
веществ. Вещества попадают в атмосферу от стационарных и передвижных. Исторически сложилось, что
в санитарных зонах предприятий г. Павлодара с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха
(N02, СО, СН2О, сажа, пыль и др.) проживает население, а реконструкция и модернизация очистных
сооружений источников выбросов осуществляется очень медленно.
Павлодарская область высокоразвитый в промышленном отношении регион. Здесь
сосредоточено 7,8 % всего промышленного производства страны. На состояние окружающей среды в
городе Павлодар большое влияние оказывает так называемое коммунальное хозяйство, то есть
деятельность, связанная с обеспечением жизнедеятельности: транспортное движение, обеспечение водой
и отвод канализационных стоков, сбор и удаление бытовых отходов. Транспорт загрязняет воздух очень
токсичными выбросами и требует пространства для стоянок, часто загрязняя почвы и подземные воды
нефтепродуктами [1].
Значительное негативное воздействие на окружающую среду городов оказывает транспорт. Во
многих крупных городах именно он служит главной причиной высокой загрязненности атмосферного
воздуха.
Выхлопные газы автомобилей содержат много токсичных веществ, наносящих вред здоровью
человека: угарный газ (СО), диокисд азота (NO2), углеводороды (СН), пыль, сажа и бензаперен.
Особенно опасны некоторые виды бензина – сернистые (от них образуются в значительном количестве
выбросы оксида серы) и этилированные (с повышенными выбросами крайне токсичных свинца, брома,
хлора). Выхлопные газы могут вызвать поражение дыхательных путей, рак легких, атеросклерозы
сосудов головного мозга и поражение сердечно-сосудистой системы человека, особенно при длительном
воздействии. Наиболее уязвимы к воздействию вредных компонентов выбросов автомобилей дети.
В данных условиях зеленые насаждения могут являться одним из эффективных способов
решения данного вопроса. Но для получения максимально положительного результата от применения
древесных и кустарниковых посадок в городских условиях необходимо правильно подобрать их
ассортимент. Однако зачастую службы городского озеленения используют саженцы, имеющиеся в
наличии. Это приводит к созданию зеленых насаждений без учета видовых особенностей древесных и
кустарниковых растений, специфики мест их размещения, что, в свою очередь, делает невозможным
создание оптимальных схем озеленения [2].
Автором были проведены исследования по выявлению особенностей существующих зелёных
насаждений в г. Павлодар из древесных и кустарниковых видов растений, которые способствуют
улучшению состояния окружающей среды в условиях шумового, пылевого и газового загрязнения.
Определены виды деревьев, произрастающих на территории г. Павлодар, и рассчитано количество
выделяемого кислорода и поглощаемого диоксида углерода в сутки одним деревом средней величины.
Полученные в ходе проведения исследования данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Породы деревьев выделяющие О2 и поглощающие СО2 и воду за 1 сутки
Породы деревьев
Выделяет О2 в сутки
Поглощает СО2 в сутки 1 Поглощает и выделяетН2О
1 дерево в литрах
дерево в литрах
в сутки 1 дерево в литрах
Populus nigra
36,11
26,26
64,19
Betula pendula
24,73
17,98
43,96
Quercus robur
161,1
117,16
286,41
Salix alba
19,42
14,13
34,54
Ácer tatáricum
40,29
29,30
71,63
Alnus incana
20,28
14,75
36,05
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Продолжение таблицы 1
Sorbus aucuparia
Pinus sibirica

21,04
13,34

15,30
24,26

37,41
23,72

Зелёные растения, такие как деревья, кустарники, травянистые растения играют огромную роль в
жизнедеятельности человека, они улучшают условия труда, обеспечивают окружающую среду
кислородом, интенсивно поглощают диоксид углерода, при избытке солнечного тепла и прямых
солнечных лучей создают тень и снижают температуру воздуха на 7-8 0С.
Зелёные растения на городских территориях выполняет определённые функции. В связи с этим
их можно разделить на две большие группы: санитарно-гигиенические и декоративно-планировочные.
Значение зеленых растений в гигиеническом направлении заключается в том, что растения создают зону
комфорта, интенсивно снижая при этом тепловую и солнечную энергию. Учёные-гигиенисты
определили зону комфорта для человека, она находится в пределах 17,2-21,7 0С.
Важным фактором, влияющим на окружающую среду в городах, является их планировочная
структура, особенности рельефа и климатические особенности, обеспечивающие проветривание
загрязнений из атмосферного воздуха. Важной частью сохранения окружающей среды поселений
являются зеленые насаждения. Именно они вносят положительный эффект в очистку атмосферного
воздуха, регулирование уровня грунтовых вод и улучшение микроклимата территории [3].
В целом планировочная структура городов Павлодарской области имеет компактный вид
(с преимущественно перпендикулярным каркасом улиц), что создает возможность для эффективного
проветривания городской территории и сокращения концентрации вредных выбросов в атмосферном
воздухе.
Для борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в урбоэкосистемах очень эффективно
используют такие древесные растения, как сирень, тополь, клен, боярышник. Необходимо обратить
особое внимание на высадку саженцев вдоль автомобильных дорог, посаженная сирень, тополь
бальзамический могут поглощать свинец – металл, который является очень токсичным. Кустарники и
деревья задерживают вредные вещества: пылевые частицы на 60-70 %, сернистый газ, аммиак, окислы
азота до 60 % [4].
Микроклимат города напрямую зависит от количества зеленых растений, которые служат
источником озона, кислорода, фитонцидов, являются фильтрами окружающей среды, очищают воздух,
повышают его влажность, защищают от перегревания почву, здания, асфальтовые и плиточные покрытия
тротуаров, создают благоприятные условия для отдыха населения на открытом воздухе.
Уникальные свойства зелёных деревьев для окружающей среды отражены на рисунке 1

Рисунок 1 – Свойства зелёных деревьев для окружающей среды
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Зелёные растения обладают многими свойствами, способными защитить окружающую среду от
негативных воздействий. Их особенностью является морфология листовых пластинок, задерживающих
твёрдые загрязняющие вещества – пыль, сажу, выхлопные газы. Пылезащитные свойства пород деревьев
и кустарников изображены на рисунке 2

Рисунок 2 – Пылезащитные свойства пород деревьев и кустарников
На основе изученных источников и результатов собственных исследований авторы пришли к
следующим выводам:
– для улучшения экологической ситуации на урбанизированных территориях необходимо
создание научно обоснованных оптимальных схем размещения зеленых насаждений в соответствии с
реальными условиями городской среды, в которой увеличивается автомобильный транспорт и
инфраструктура в целом;
– необходимо регулярно высаживать вдоль проезжей части зелёные насаждения. Для озеленения
следует использовать крупно лиственные кустарниковые и древесные породы, так как на объемной
листовой пластинке собирается больше пыли от выхлопных газов автомобилей. Высота этих
насаждений должна быть от 1-2 м: именно на этой высоте находится уровень дыхания человека и именно
на этом уровне большая часть загрязняющих веществ содержится в виде пыли во взвешенном состоянии.
Следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений,
обладающих большой биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами в
сравнении с однородными посадками. Многорядная плотная полоса древесно-кустарниковых
насаждений способна заметно снизить концентрацию выхлопных газов в зоне пешеходного движения;
– улучшению состояния городской среды способствует озеленение. Зеленые растения
поглощают пыль и токсичные газы. Непосредственное участие принимают в образовании гумуса почвы,
обеспечивающего её плодородие. Формируют газовый состав атмосферного воздуха, находящийся в
прямой зависимости от растительного мира, растительные организмы обогащают воздух кислородом,
полезными для здоровья человека веществами - фитонцидами и ионами, поглощающими углекислый газ.
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Деревья, кустарники, травянистые растения смягчают климат. В процессе фотосинтеза усваивают
солнечную энергию и создают из минеральных веществ почвы и воды органические вещества;
– озеленены должны быть и территории санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) предприятий.
Зелёные растения СЗЗ должны занимать от 40 до 60 % площади, в зависимости от установленного
размера СЗЗ. это должны быть плотные структуры древесно-кустарникового происхождения
изолирующего типа, создающую на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду,
осаждая и поглощая часть вредных выбросов, или ажурной структуры фильтрующего типа,
выполняющей роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока,
которые дополняются декоративными посадками.
Чтобы обеспечить восстановление организма человека от влияния вредных выбросов, следует
больше гулять в местах, удаленных от оживленных трасс: парках, скверах, набережных. Особенно
следует ограничить прогулки с детскими колясками вдоль дорог с автомобильным движением.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Артамонов В.И. Растения и чистота природной среды. – М.: Наука, 1986. – С. 173.
2 Александровская 3.И., Букреев Е.М., Медведев Я.В., Юскевич Н.Н. Охрана окружающей
природной среды. – М.: Стройиздат, 1984.
3 Глазачев Б.А. Зеленые насаждения на жилых территориях. – Киев: Будвельник, 1980. – С. 111.
4 Горышина Т.К. Растение в городе. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – С. 151.
REFERENCES
1 Artamonov V.I. Rasteniya i chistota prirodnoj sredy. – M.: Nauka, 1986. – S. 173.
2 Aleksandrovskaya 3.I., Bukreev E.M., Medvedev YA.V., YUskevich N.N. Ohrana okruzhayushchej
prirodnoj sredy. – M.: Strojizdat, 1984.
3 Glazachev B.A. Zelenye nasazhdeniya na zhilyh territoriyah. – Kiev: Budvel'nik, 1980. – S. 111.
4 Goryshina T.K. Rastenie v gorode. – L.: Izd-vo LGU, 1991. – S. 151.
ТҮЙІН
М.М. Поух, экономикал ғылымдарының магистрі
Инновациялық Еуразия университеті (Павлодар қ, Қазақстан Республикасы)
Қоршаған ортаны қаланың теріс әсерінен қорғаудағы жасыл
кеңістіктердің экологиялық рөлі: Павлодар қаласы мысалы ретінде
Мақалада қала аумағының қоршаған ортасын теріс әсерлерден қорғаудағы жасыл кеңістіктің
экологиялық рөлі қарастырылған. Павлодар қаласының қоршаған ортасына ластаушы заттардың
көздері көрсетілген. Антропогендік факторлардың біріккен әсері экологиялық ахуалдың күрт
нашарлауына әкелді, әсіресе қалаларда. Қала аумағындағы экологиялық жағдайды жақсарту туралы
ұсыныстар айтылды.
Түйін сөздер: жасыл кеңістіктер, өсімдіктер, ластаушы заттар.
RESUMЕ
M.M. Poukh Master of Economics
Innovative University of Eurasia (Pavlodar, Republic of Kazakhstan)
The ecological role of green spaces in protecting the environment
from the negative impacts of the city: the example of Pavlodar city
The article considers the ecological role of green spaces in protecting the environment of urban areas
from negative impacts. The sources of pollutants into the environment of the city of Pavlodar are reflected. The
combined influence of anthropogenic factors has led to a serious deterioration of the environmental situation,
especially within cities. Suggestions have been made to improve the environmental situation in urban areas
Key words: green spaces, plants, pollutants.
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