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Құрметті конференцияға қатысушы курсанттар 
мен студенттер!

Сіздерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ұжымы 
атынан және өз атымнан «Ғылым жастар көзімен» атты кур-
санттар мен студенттердің Халықаралық ғылыми-теориялық 
конференциясы жұмысының басталуымен құттықтаймын!

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев «Ел-
басымен бірге – жаңа жеңістерге!» атты жастар форумында 
сөйлеген сөзінде: «Жастың қуаты – білімі мен білігінде, бірлігі 
мен патриоттығында» деп атап өтті. 

Астана экономикалық форумының жалпы отырысында Мем-
лекет басшысы «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының жүзеге 
асырылуы туралы баяндап, институционалдық реформаның бес 
бағытын алға тартты. Сол бес реформаның екіншісі - заңның 
үстемдігін қамтамасыз ету.

Осы жоспарды іске асыратын өздеріңсіздер. Біздің бар-
ша жетістіктеріміздің бастауы – бірлік. Бірлігімізді тұмардай 
сақтай білсек, еліміз үшін алынбайтын белестер жоқ. Ол үшін 
әрқайсың өздеріңе жүктелген тарихи жауапкершілікті сезіне 
білулерің керек.

Биыл – еліміз үшін мерейлі белестер жылы. Осы жылы 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл, біздің оқу 
орнымыздың құрылғанына 45 жыл, сондай-ақ басқа да тарихи-
саяси мерейтойлар жылы. Бұл оқиғалардың ел тарихындағы 
орны ерекше. 

Бүгінгі үлкен бас қосудың мақсаты - жастардың бойын-
да патриоттық сезімін оятып, ғылыми жұмыстарға баулып, 
шығармашылық қабілеттерін одан әрі дамыту. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 2015 жылғы «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Жолдау-
ында жас азаматтарға мынадай ақыл айтты: «Білімді, еңбекқор, 
бастамашыл, белсенді болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. 
Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл барыңдар. Қазір техникалық 
мамандықтардың, ғылым мен инновацияның күні туған заман. 
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Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай тех-
ника меңгерген адам озады. Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ 
болады». 

Біздің ғылыми-теориялық конференцияда Қазақстан Ре-
спубликасы құқық қорғау органдарының қазіргі кезеңі мен 
келешегі туралы сөз көтеріліп, кең көлемдегі жобаларды іске 
асыру кезеңінде қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті 
қамтамасыз етуге зор үлесін тигізетіні сөзсіз.

Конференция секцияларында келесі өзекті мәселелер талқы-
ланады: Қазақстандағы мемлекеттік-құқықтық дамудың, азаматтық 
және еңбек заңнамаларының теориялары мен тәжірибелерінің 
өзекті мәселелері; Қазақстан Республикасының қылмыстық 
және қылмыстық-атқару құқығын жетілдіру мәселелері және 
үрдістері; Қазақстан Республикасы қылмыстық-процессуалдық 
және әкімшілік заңнамасының өзекті мәселелері; құқық қорғау 
органдарының жедел іздестіру қызметін жетілдіру мәселелері; 
құқық қорғау органдары қызметкерлерінің психологиялық-
педагогикалық және әскери дайындығы; бес институционалдық 
реформаны іске асыру аясында Қазақстан Республикасының 
әлеуметтік-экономикалық даму үрдістері; Қазақстандағы 2016 
жылғы тарихи-саяси мерейтойлар.

Конференцияға қатысушыларға осы мәселелерді талқылауда 
жаңа шығармашылық табыс пен жоғары кәсіби жетістіктер, 
қазақстандық ғылымға және мемлекетке қызмет етуде нақты 
шешімдер мен сарқылмас күш-қуат тілеймін. Барлық бастама-
ларыңыз сәтті болсын!

М.А. Қызылов,
Қазақстан Республикасы ІІМ 
Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының 
бастығы, 
заң ғылымдарының кандидаты, 
профессор, полиция полковнигі 
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1 СЕКЦИЯ. 
ҚАЗАҚСТАНдАғЫ МЕМЛЕКЕТТІК-ҚұҚЫҚТЫҚ 
дАМУдЫң, АЗАМАТТЫҚ ЖәНЕ ЕңБЕК 
ЗАңНАМАЛАРЫНЫң ТЕОРИЯЛАРЫ МЕН 
ТәЖІРИБЕЛЕРІНІң ӨЗЕКТІ МәСЕЛЕЛЕРІ

СЕКЦИЯ 1.
АКТУАЛьНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ГОСУдАРСТвЕННО-ПРАвОвОГО РАЗвИТИЯ, 
ГРАЖдАНСКОГО И ТРУдОвОГО 
ЗАКОНОдАТЕЛьСТвА в КАЗАХСТАНЕ

ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІНдЕГІ АдАМ 
ҚұҚЫғЫНЫң ҚОРғАЛУЫ

А. Қайырбекова,
2 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: М. Смагулов,
МҚП кафедрасының аға оқытушысы, полиция капитаны,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Адам құқығы - адам өзінің мүдделерін заң  шеңберінде 
жүзеге асыру мүмкіндігі. Барлық адамдар тумысынан азат 
және қадір-қасиеті мен құқықтары тең болып дүниеге келеді. 
Адам құқықтарының қағидалары ұлттық деңгейде Консти-
туцияда (Қазақстан Республикасының Конституциясы, 10-
39 баптар) және заң актілерінде (мысалы, Азаматтық кодек-
сте, Қылмыстық кодексте, жарлықтарда, арнаулы заңдарда) 
қарастырылады. Қазақстан Республикасының Ата Заңының 
негізгі, басты құндылығы ретінде адам құқықтарын сақтау мен 
оның бостандығына кепілдік беру болатын [1]. Адам құқықтарын 
қорғау мен құрметтеу – ғасырлар бойы қалыптасқан адамзат 
өркениетінің белгісі, жоғары мәдениеттіліктің көрінісі. Адами 
құндылықтарды бәрінен биік қоятын елде адам құқықтарын 
қорғау мемлекеттік міндеттердің баламасыз басымдықтағы 

1 секция	  А.	Қайырбекова
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қағидаттарының бірінен саналады. Егемендік алған күннен бастап 
азаматтардың құқықтары мен бостандығына артықшылық бер-
ген тәуелсіз Қазақстанда да бұл өзекті мәселені  қалыптастыру 
мен дамытуға үнемі көп көңіл бөлініп келеді. Мемлекетіміздің 
дүниеге атын шығару үшін басты құндылығымызды құрметтеу 
және қадірлеу, оны қорғау және оған кепілдік беру маңызды 
мәселеге айналды. Мемлекеттің басты қазынасы адам құқығын 
қорғау мен бостандығына кепілдік тудырту бұл мәселеге кепілдік 
беретін Тәуелсіз еліміздің төлқұжаты. Осы Конституцияда 
азаматтардың  барлық құқықтары мен бостандықтарына кепілдік 
берілгендігі бекітілген. Адам және азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтары жоғары бағаланатын мемлекет қандай да 
болсын салада сәттілікке жете алады. 

Біздің мемлекетіміздің Ата Заңына сәйкес әрбір азамат сөз 
және шығармашылық бостандығына ие. Бірақ, әрине, мұның 
барлығы заң шеңберінде болып ол қатаң қадағалануы тиіс. Басқа 
азаматтардың абыройына, өміріне қауіп төндірмеу керек [2]. 

Жалпы, адам құқығын қорғап, бостандығын ардақтау азаматтардың 
лайықты өмір сүруін қадағалау үшін біздің қоғамда құқық 
қорғау органдары құрылған болатын. Қазақстан Республика-
сы адам құқықтарын қорғау саласында оң қадамдар жасауда 
[3]. Бұл салада еңбектері зор бағаланды. Заңдылықпен құқық 
тәртібін қорғаштау, адамның құқығы мен бостандығын қорғау, 
қылмыспен және басқа да құқық бұзушылықтар мен күресу 
және оның алдын алу негізгі міндеті болып табылатын – құқық 
қорғау органдары. Құқық қорғау органдарына: сот, ұлттық 
қауіпсіздік, кедендік бақылау және ерекше рөл атқаратын ішкі 
істер органдарын атап өтсек болады. Осы тақырып аясында 
құқық қорғау органдарының ішінде ерекше атап өтетін, басты 
назарда ішкі істер органдарының кызметі жайлы талқылап 
өтсем деген ойдамын.

Құқық қорғау  органдарының жүйе сінде  Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер органдары айрықша орын алады. 
Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес - полиция 
қызметкерлерінің қызметі – қоғамдық тәртіпті сақтау және 
қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықты 

Полиция	қызметіндегі	адам	құқығының	қорғалуы
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болдырмау, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, 
қоғамның, мемлекеттің, заңды тұлғалардың заңды мүдделеріне 
қылмыстық және өзге де құқыққа қайшы қол сұғушылықтардың 
алдын алу және жолын кесу жөніндегі қызметті жүзеге асыра-
ды. Біздің негізгі мақсат - халықтың полиция қызметкерлеріне 
деген сенімін арттыру.  

Полиция қызметінің ішінде айрықша орын алып отырған, 
біздің өміріміз бен тыныштығымызды сақтап отырған, тәртіпті 
нығайтуда, қылмыстарды ашуда, қауіпсіздігімізге кепіл болып 
отырған – қылмыстық атқару жүйесіндегі тәртіп сақшылары. 
Қазіргі қылмыстық жазаны орындайтын органдар мен мекемелерде 
құқық тәртібі мен заңдылықты қамтамасыз ету, сотталғандардың 
түзелуін ұйымдастыру, сезіктілердің, айыпталушылардың және 
сотталғандардың, сондай-ақ қылмыстық атқару мекемелеріндегі 
азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету 
болып табылатын қызметін бұлжытпай орындауда еңбектері 
зор. Ерекше назарға түскен бұл жүйе көп жетістіктерге жетіп 
отыр. Бұл саладағы полиция қызметкерлерінің тірлігі қашанда 
қарбаласқа толы, үнемі тәртіпті қатаң қадағалайтын асқан 
табандылықты талап ететін қызмет. 

Негізгі жетістігі ретінде сотталғандардың заңды мүдделерін 
де сақтау, қорғау мәселесін атап өтуге болады. Нақтылай айта 
кетсек, түзету және қылмысын өтеу мекемелеріндегі азаматтардың 
жағдайының күрт өзгеруін ескеруге тиіспіз. Мысалға: қазіргі таңда 
жазасын өтеп жатқан сотталғандарға көп жағдайының дұрысталуы 
және көп нәрсемен қамтамасыздандырылуы. Бұл мәселелердің 
бәрі Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару кодексінің 
3 тарауындағы 9-14 баптарында сотталғандардың құқықтары 
мен міндеттері нақты көрсетілген және көп жетістікке жеткенін 
байқауға болады. Нақтылай айтқанда, түзеу мекемелеріндегі 
сотталғандар жазаларын өтеу барысында және де жазасын 
толыққанды өтеп босатылған азаматтар Қазақстан Республи-
касы толық әлеуметтік қамтамасыздандырып жатыр.

Жазасын өтеу барысында міндетті түрде тегін орта білім алу, 
жұмыспен қамтамасыз етілуі, жалақы алу, зейнетақы жинау, 
киіммен қамтамасыз етілуі, тамақтануы, жататын орны сияқты 

А.	Қайырбекова
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мәселелер қамтылған. Жиі медициналық тексерістерден өту, 
қажет болған жағдайды психиатриялық көмекке жүгіну сияқты 
сұрақтар қарастырылған. Сотталғандар түзеу мекемелерінен 
босатылып шыққасын оларды мемлекет өз бақылауына алады 
[4]. 

Босатылғаннан кейін алғашқы үш айда мемлекет барынша 
жұмыспен қамтамасыздандыру мәселесімен айналысады. Мем-
лекет бұл мәселелерге толығымен кепілдік береді. 

Негізгі мақсат «Заң алдында барлық адамдардың бірдей 
екендігін және ешкімнің айырмашылығының жоқ екендігіне» 
көз жеткізу. Ішкі істер министрлігінің құқық қорғау органдары 
жүйесіндегі басшылық орын алатын полиция қызметкерлерінің 
қызметі туралы ойымызды кеңейту. Олардың жұмыстарының 
жетістіктерін көрсету. Құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау 
және болдырмау жөніндегі жұмыстардың анағұрлым көп көлемі 
жүктелгендігін түсіну. Біздің мақсатымыз - халықтың полиция 
қызметкерлерінің жұмысына деген сенімдерін ұлғайту.
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1 секция	 	  Ә.	серік

ЕЛІ СүЙГЕН, ЕЛІН СүЙГЕН - Н.ә. НАЗАРБАЕв

Ә. Серік,
1 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Ж. Ерғалиев, 
оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі,

ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты

Қазақстан – Каспийден Алтайға дейінгі, Сібірден Памирге 
дейін созылып жатқан өз жері, діні, халқы, тілі, салт-дәстүрі 
бар құдіретті ел. Осыған себеп болып, үлесін қосқан елбасы-
мыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елбасы туралы мақала 
жазу әр адам үшін үлкен бақыт. Олай деудің себебі – қазақ 
халқының тәуелсіздіктің отаршылдықтан мәңгілік азат болуы 
– осы есіммен тікелей байланысты. Ата-бабаларымыз жылдар 
бойы қан төгіп, күрессе де ала алмаған тәуелсіздікке біз тек 
өткен ғасырдың соңын ала ғана қол жеткіздік. Осыған орай, 1991 
жылы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
тәуелсіздігі туралы» заңға қол қойған осы тұңғыш Елбасымыз 
болды. Бұл елі сүйген, елін сүйген адам, себебі ол өзінің күшімен 
елін, халқын әлемді таңғалдырып алға жетелеуде. Қазаққа 
тән ата-бабаларымыздан қалған ар-намысын, жігер-қайратын, 
қайтпас қанатты мұра ретінде келешек ұрпаққа қалдырып жа-
тыр. Тарихқа үңіле отырып: «Кеше кім едік, бүгін кімбіз, ертең 
кім боламыз?» - деп ойлансақ осыдан 1,5 мың жылдай бұрын 
біздің ата-бабаларымыз өздерінің тұнғыш ұлы мемлекетін-Түрік 
қағанатын құрды. Еуразиядағы көптеген мемлекеттер, оның 
ішінде біздің еліміз де сол қағанаттың бүгінге келіп жеткен 
сілемі болып табыламыз [1]. Ұлы даланың тағдыр-тарихын 
барлық дем тынысымен түсініп жүрген Нұрсұлтан Әбішұлы 
- жер бетіне сөзін өткізіп отырған бүгінгі заманның көрнекті 
саясаткері. Қазағым осындай ұлмен бақ тапқасын, мақаланы 
жазбау біз үшін үлкен күнә болары рас. Қазір біздің ғана емес 
әлем мемлекеттері тарихын зерттеушілердің назарын өзіне 
аударған елбасымыз туралы көптеген еңбектер жарық көруде 
оның ішінде ағылшын жазушысы және публицисі Дж.Айткен 
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мырзаның «Назарбаев және Қазақстанның қалыптасып дамуы» 
атты кітабын атап кеткен жөн. Бұл Елбасымыздың елін ұлы 
көшке сүйреген көшбасшы екіндігінің айқын дәлелі. Нұрсұлтан 
Назарбаев өте көреген, ақылды саясаткер. Ол еңбекқор әрі 
мықты адам. Біз оның өмірдегі ұстанымын үлгі етеміз. Ол 
шебер шахматшы секілді, бәрін де алдын ала есептеп, нағыз 
жүрістерді таңдай алады. Президент боламын деген кісі ақылы 
мен қайратын, жігерін, ірі саясаткер талантымен, ел басқару 
ісіндегі мол тәжірибесімен ұштастыра отырып, елдің бірлігі, 
халықтың тыныштығы, мемлекеттің тәуелсіздігі мен қадір-
қасиетінің артуы үшін еңбек етуі шарт. Нұрсұлтан Назарбаев 
бұл шарттардан мүдірмей өтті, ол елдің, мемлекеттің ақыл-
ойын байытуға, абыройын асыруға, ар - ожданын ардақтауға 
қызмет етті және қызмет етіп келеді. 

Мәселен, Қазақстан Республикасы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
сара басшылығымен осы жылдары экономиканың өсуі зейнетақы, 
еңбекақы, әлеуметтік жәрдемақы мөлшерін арттыруға мүмкіндік 
берді [2]. Отанымыз табалдырықтан енді ғана аттаған 2010 
жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 
мүше 56 елдің қолдауымен аталған беделі биік халықаралық 
құрылымға бірауыздан төраға болып сайланды. Оған қоса 
Қазақстан ресми түрде ДСҰ-ның құрамына енді. ДСҰ-ға мүше 
болу – күллі Қазақстанның жеңісі. Бұл – еліміздің жаһандық 
экономиканың бөлінбес бөлшегі ретінде мойындалуының айғағы. 
Ұйым мүшелігіне Бес халықтық реформаны іске асыруға кіріскен 
кезеңде қадам басуымыздың символдық мәні бар [3]. Қазақстан 
алғаш рет әлемдік экспортшылардың ТОП-50 қатарына кіріп, 
43-орынды иеленді. Бұл еліміздің зор жеңістерінің бірі. Со-
нымен қатар, Нұрсұлтан Назарбаев ТМД, ОАО, Кеден одағы, 
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ), Еуразия одағы сияқты 
халықаралық құрылымдарды дүниеге әкелудің бастамашы-
сы. Ол БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында құруды 
ұсынған Азиядағы өзара ықпалдастық пен сенім шаралары 
жөніндегі кеңес (АӨСШК) іс жүзінде жұмыс істей бастады. 
Елбасы мәдениеттердің, діндердің, өркениеттердің дамуы-
на көп көңіл бөледі. 2003, 2006 жылдары Астанада әлемдік 

елі	сүйген,	елін	сүйген	-	Н.Ә.	Назарбаев
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діндер көшбасшыларының съездері табысты өтті. Елбасының 
бастамасымен ашылған оқу орындар Халықаралық ақпараттық 
технологиялар университеті, Қазақстан менеджмент институ-
ты Экономика және болжау институты, Қожа Ахмет Йассауи 
атындағы Қазақ-түрік университеті, Н. Гумилев атындағы Еуразия 
университеті, Ұлттық Мемлекеттік заң университеті, Назарбаев 
Университетi, Назарбаев Зияткерлік Мектебі, бірқатар лицейлер 
мен колледждер Президенттік «Болашақ» бағдарламасы іске 
асуда, ол бойынша жастар дүние жүзінің ірі оқу орындарында 
сапалы білім алуда.

Елбасы Н.Назарбаев Қазақстанның алдына тағы бір үлкен 
мақсат қойып отыр. Ол-2050 жылға қарай дамыған отыз елдің 
қатарына кіру. Бұл ұлы мұратты орындау үшін Мемлекет бас-
шысы қолынан келгенін аямай істеп жатыр [4]. Елордамызда 
алдағы уақытта «ЭКСПО-2017» көрмесінің өткізілуі қазақ 
елінің барша әлем аренасындағы жойқын жеңістерінің бірі.
Себебі, бұған дейін ТМД кеңістігінде көрмені өткізу бақыты 
ешбір елге бұйырған емес. Ал Қазақстан болса, дамыған елдер-
мен аламанға түскен бәйгеде жеңімпаз атанып, тағы да талай-
ды таңқалдырды. Әрине, осындай жетістіктердің барлығы да 
Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасы. Осы саясаттың 
арқасында біз Тәуелсіздіктің тәтті дәмін сезіп бақытты ғұмыр 
кешудеміз. 

Нұрсұлтан Назарбаев - халқының жағдайын тереңінен түсінетін, 
әлемнің озық тәжірибесін ұтымды пайдаланып келе жатқан 
озық Елбасы. Сонымен қатар, әлем мойындаған, жаһанға атағы 
таралған, қазақ елін әлемге әйгілі етіп жүрген Назарбаев  XX ғ. 
соңында пайда болған жаңа тәуелсіз мемлекеттер тарихындағы ең 
табыстылардың бірі болып есептеледі. Қаншама ірі мемлекеттік 
мәселелер Елбасы ақылдылығымен әрдайым дұрыс шешімін 
табуда. Қытай мен Ресей сияқты алып мемлекеттермен арадағы 
шекараның жайы – Нұрсұлтан Әбішұлы бейбіт жолмен шешкен 
халықаралық мағынадағы ең маңызды мәселелердің бірі. Ал 
қазақтың ана тілін мемлекеттік тіл етіп, мәртебесін жоғарылатып, 
тұтастай мемлекет жасап ана тілімізде ойлатып, ана тілімізде 
сөйлейтін халге жеткеніміз елбасымыздың жасаған еңбегі. 

Ә.	серік
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елі	сүйген,	елін	сүйген	-	Н.Ә.	Назарбаев
Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен жасалған ең бастысы, 40 
жыл бойы 459 рет жер беті және жер асты ядролық жарылысын 
жасап, адамзат баласына қайғы-қасірет әкелген Семей ядролық 
сынақ полигоны жабылды. Астананы Елордаға көшірудің де 
ұлт тұтастығын, ел тыныштығын ойлаған Елбасының көреген 
бастамасы екендігі бүгінде баршаға аян. Қазір бұл қала әлемді 
таңғалдырып отырған, қазақ халқының ұлттық мақтанышына 
айналған сәулетті де сәнді елордаға айналды. Президентіміз 
халықтың әл-ауқатын жоғарылатуға, қазақ ұлты санының 
өсуіне бар мүмкіндік пен жағдай жасауда, бұның барлығы жаңа 
Қазақстанды қалыптастырудағы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың-ХХІ ғасырдың киесі екендігін көрсетеді. Елба-
сымыз қазақты, қазақ елін жер планетасының бергі бетінен 
арғы бетіне дейін түгелге жуық таныстырып үлгергеніне қатты 
ризашылық білдіреміз. Біздің президентімізді дүние жүзі та-
ниды және оны өз бауырындай, досындай, ақылшысындай, 
тіпті өздерінің басшысындай көретінін мақтан тұтамыз. Бізде 
президентіміздің жолын қуып болашақта елбасымыздың ізімен 
жүргіміз келеді. Құрметті Елбасымыз, сізге АЛЛА өзі жар 
болсын! Осы жолыңыздан таймай, қойдай қоңыр халқыңызды 
от пен суға түсірмей алға бастай беріңіз!

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
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14

1 секция	  с.	Тагиева

РОЛь ПРАвОвОЙ ПОЛИТИКИ в ОБЕСПЕЧЕНИИ 
дЕЙСТвЕННОСТИ ПРОЦЕССА 

КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОвАНИЯ 
ОБщЕСТвЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

в РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

С. Тагиева,
студентка 2 курса 

Научный руководитель: Р.Г. Нурмагамбетов,
доцент кафедры права, доктор PhD, Костанайский филиал 

Челябинского государственного университета

Одной из действенных путей совершенствования процесса 
конституционного регулирования и обеспечения его единства, 
по мнению многих  авторов, является проведение в государстве 
эффективной правовой политики, отвечающей конституцион-
ным требованиям [2; 3, с. 8, 5]. По нашему мнению, необхо-
димость проведения политики в государствах постсоветского 
пространства заключается в том, что Конституция представляет 
собой важнейший политико-юридический документ, в котором 
политика и право должны быть представлены в органически 
целостном виде, сбалансированы во внутренне согласованное 
единство.  Похожую точку зрения можно найти и у В.О. Лучина. 
Он отмечает, что  «политическая направленность Конституции - 
одно из важнейших свойств, обусловливающих ее особую роль 
в правовой системе, особое социальное значение в обществе. 
Поэтому Конституция создается государством для достижения 
преимущественно определенных политических целей и должна 
обладать необходимыми для этого качествами» [4, с. 34].

Необходимо отметить, что главное в проведении правовой 
политики должны стать мероприятия, направленные на совер-
шенствовании отношений между государством и человеком, 
соблюдении и защиты интересов личности и общества. К со-
жалению, как показывает практика, чрезмерная идеологизация 
в недавнем прошлом политических и правовых отношений се-
рьезно повлияла на нравственные устои, отношение общества к 
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человеку к праву, развитие казахстанской правовой культуры в 
целом. Этому способствовали такие объективные и субъективные 
факторы, как негибкий характер власти, постоянная необходи-
мость сдерживания социальной и национальной конфронтации, 
поляризация ценностных ориентаций правящей элиты и народа, 
разрыв между официальной и народной культурой. В результате 
отрицание ведущей роли права и человека, приоритет идеологии, 
культ социальности выдвигали на первый план не отдельную 
личность, а социальную группу, класс.  Как следствие этого в 
обществе  отсутствовало понятие «общественного договора» 
граждан с государством как равноправных партнеров – государ-
ство воспринималось как репрессивное и заведомо «нечестное» 
по отношению к своим гражданам. Это породило в обществе 
массовое неправовое поведение, установление неформальных 
практик общения с государством – в том числе, путем подкупа 
чиновников, «круговой поруки» и т.п. 

Определяющей мерой в обеспечении единства конститу-
ционного регулирования отношений в Казахстане является 
провозглашение, закрепление и полное реальное обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина. Практика реализации 
конституционных норм в этом направлении показывает что, 
несмотря на то, что Конституция Республики Казахстан - это 
творение человеческих «рук», результат мыслительной дея-
тельности конкретных людей от идей, закрепленных в ней, 
до их воплощения в реальную действительность дистанция 
огромных размеров.

По мнению Б. Шахаман, «современные Конституции не 
лишены недостатков. В Конституциях имеется ряд противо-
речий, наблюдается непоследовательность между ее нормами, 
пробелы и другие недостатки, которые выявляются в ходе ее 
претворения в жизнь. По своим базовым идеям она содержит 
в себе огромный потенциал, который, к сожалению, пока еще 
не в полную силу задействован» [6, с. 78-79].

Действительно сегодня даже самые содержательно обосно-
ванные, подкрепленные принудительной силой государства пра-
вила поведения граждан в обществе в случае несовершенства, 

Роль	правовой	политики	в	обеспечении	действенности	процесса	
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отсутствия правовой политики, направленной на обеспечении 
действенности механизма их реализации, подвержены натол-
кнуться на различные социально-политические, экономические 
противоречия. Не являются исключением и нормы Конститу-
ции Республики Казахстан в сфере прав и свобод человека и 
гражданина. 

Проводимая в государстве правовая политика должна:
1. Ориентировать деятельность государственных органов и 

должностных лиц на повышение приоритета конституционных 
прав, свобод и интересов граждан. Как отмечает российский 
исследователь А.В. Арбузов, «в  основе взаимоотношений 
общества и государства должна стать не просто политика, а 
правовая политика, предполагающая приоритет прав человека 
над общественным благом. Выражение специфических черт и 
сущности правовой политики государства, эффективность ее 
проведения во многом зависит от того, насколько глубоко по-
литика проникает в право, делая его политическим, а право, 
в свою очередь, овладевает политикой, делая ее правовой, 
насколько разумно соблюдается мера этого взаимопроникно-
вения» [1, с. 178].

2. Обеспечить эффективное общественное развитие, осно-
ванное на приоритете конституционных норм.

3. Повысить эффективность регуляции юридических процедур, 
взаимоотношений граждан с органами государственной власти. 
Необходимо ввести в действие принцип, по которому чиновник 
при разработке правил регулирования обязан доказывать не 
только государственным органам, но и широкой обществен-
ности необходимость и полезность предлагаемых им процедур. 
А Уполномоченный по правам человека в Казахстане должен 
быть наделен правом приостанавливать нормативные акты, 
нарушающие конституционные права и свободы граждан.

4. Ограничить граждан от правового произвола, злоупотре-
блением правом со стороны органов государства;

По нашему мнению, реализация всех названных мер должна 
быть комплексной. Их реализация позволит обеспечить един-
ство процесса конституционного регулирования общественных 

с.	Тагиева
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ЖЕКЕ ТұЛғАНЫң ҚұҚЫҚТЫҚ ҚОРғАЛУЫ

А. Тулегенова,
2 курс тындаушысы

Ғылыми жетекшісі: А.Б. Ақылбекова,
МҚП кафедрасының оқытушысы, құқық қорғау қызметінің магистрі, 

полиция капитаны,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Қандайда бір мемлекеттегі жеке тұлғаның құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауда сот органының орны ерекше. Себебі, 
әр азамат құқық субъектісі бола отырып, өзінің құқықтары мен 
бостандықтарын заңға қайшы келмейтін барлық әрекеттермен 
қорғауға құқылы. Осы заңды әрекеттерді жүзеге асыратын орган, 
ол — сот органы болып табылады. Мысалы, Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 13-бабының 2-тармағында, «Әркімнің 
өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына 
құқығы бар», — деп атап көрсетілген [1, 8].

отношений.
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А.	Тулегенова

Қазақстан Республикасында әркім өзінің құқықтары мен 
бостандықтарын заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен 
қорғауға хақылы. Барлық жеке тұлғалар өзінің бұзылған немесе 
талас тудыратын құқықтарын қорғауды өтініп, сотқа жүгінуге 
бірдей құқылы. Кез келген жеке тұлға сотқа өзі тікелей немесе 
өзінің өкілі арқылы жүгіне алады. Сот тұлғаның құқықтары мен 
бостандықтарын қорғаудың басты құралы ретінде қарастырылады. 
Көптеген елдердің конституциялары сотқа жүгіну құқығын жеке 
тұлғаның жеке және ажыратылмас құқығы ретінде тұжырымдайды. 
Ешкім де оның ісін сотта қарау құқығынан ажырата алмайды.

Әділ сот – бұл заңда белгіленген процессуалдық тәртіпке 
сай іске асырылатын және азаматтық, қылмыстық, әкімшілік 
және басқа да құқық салаларының нормаларын шындық немесе 
жорамал бұзылуларымен байланысты дау-дамайларды қарау мен 
шешудің құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың сенімді 
кепіліне айналып келеді. Өркениетті қоғамда сот бүкіл құқық 
жүйесінде орталық орын алады. Сот нағыз әділеттілікті бейнелейді. 
Х.К. Халиков «Кеңес дәуірінде бірыңғай мемлекетті игіліктің 
құрамдас бөлігі ретінде қалыптасқан сот билігі ұғымының өзі 
іс жүзінде оның ресми мемлекеттік саясатты жүргізуші және 
оның идеологияландырылуы деп түсінілді, бұл Қазақстанда әлі 
күнге дейін едәуір дәрежеде табылып отыр және жеке тұлғаның 
құқықтарын қорғау мен қамтамасыз ету тұрғысынан алғанда 
белгілі дәрежеде қайта қарауды және басқаша бағыттауды қажет 
етеді»,- деген пікір айтады [2, 50]. 

Қазіргі таңда сот органдарын реформалау барысы жалғасын 
табуда. Сот органдарын реформалаудың бірі, жеке тұлғаның өз 
құқықтарын қорғау үшін сотқа жиірек жүгінуіне жағдай жасау 
болып табылады. Ол үшін, жеке тұлғаның сот органымен өзара 
тығыз байланысты үш элементті біріктіру қажет:

Біріншіден, заң негізінде құрылған және тәуелсіздік пен 
бейтараптылық критерийлеріне сәйкес келетін соттың болуы 
қажет;

Екіншіден, даудың немесе айыптаудың барлық тұстары бойынша 
шешім қабылдау үшін соттың кең өкілеттілігі болуы керек;

Үшіншіден, жеке тұлғаның сотқа қол жеткізу құқығы болуы 



19

қажет.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы: 1995 жылғы 
30 тамызда қабылданған (2015 ж. өзгер. және толықт.).

2. Халиков К.Х. Проблемы судебной власти в Казахстане: 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Алматы, 1998.

3. Стонов Л. Концепция прав человека при реформе судебной 
и пеницитарной систем. - Алматы, 1996.

4. Мурзаев К.Б. Конституционно-правовые основы организации 
деятельности судебных органов в обеспечении прав и свобод 
граждан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Алматы, 2006.

1 секция   А.М.	Шамитдинов

МәңГІЛІК ЕЛ ИдЕЯСЫН ұЛЫҚТАУдАғЫ 
ұЛТТЫҚ ТІЛ МЕН әдЕБИЕТТІң РӨЛІ

А.М. Шамитдинов,
2 курс студенті

Ғылыми жетекшісі: С.Ғ. Қанапина, 
кафедра меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты

Жалпы, сөзді тікелей бастамас бұрын, кейбір сөздерге анықтама 
беріп өтейін. Лексиконымызда ұлт, ұлттық тіл, ұлттық әдебиет 
деген терминдер бар. Ұлт – тарихи жағдайлардың себебімен 
басы құралған, барлығына ортақ түсінікті ұлттық тілде сөйлейтін 
адамдардың тобы. Ұлттық тіл – жалпылама алғанда, коммуникативті 
қызмет атқаратын қоғамдық құбылыс, анығырақ айтқанда, белгілі 
бір ұлт өкілдерінің бір-бірімен қарым қатынас жасайтын түсінісу 
құралы. Ұлттық әдебиет – ұлттық тіл негізінде қалыптасқан 
рухани байлық.

Жоғарыда айтылған мәселелердің басын ашып алғаннан кейін, 
осыдан кейінгі келіп шығатын құбылысқа тоқталайық. Ол – 
ұлттық сана. Ұлттық сананы не қалыптастырады, негізгі әсер 
етуші факторлар қайсылар? Осы сұраққа жауап берейік. Ұлттық 
сананы қалыптастыратын ұлттық тәрбие, салт-дәстүр. Ұлттық сана 
негізінде келесі саты келіп шығады, ол саты – менталитет. 
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А.М.	Шамитдинов
Қараңыздаршы, қазіргі қоғамға бір назар салайық. Қоғамда 

қалыптасқан көзқарас қандай? Өкінішке орай, жақсы пікір айта 
алмаймыз. Неге? Себебі ұлттық құндылықтардан алшақтап бара-
мыз. Қазіргі таңда қазақ қоғамында таңдаудан қателесу орын алып 
жатыр. Ол таңдау – даму деп, толық батыстық үлгіні қабылдаймыз 
ба, немесе дамудың өзімізге тән жолын қалыптастырамыз ба 
деген таңдау. Жаңадан даму үлгісін қалыптастырғанша, көшіріп 
ала салған, әрине, оңай. Сол таңдаудан қателесу арқылы біз 
жалпыхалықтық құндылықтарымыздан ажырап бара жатырмыз. 
Өткен тарихымызда жас балаларымыз Абайдың ең құрығанда бір 
өлеңін жатқа білсе, қазіргі күні қазақша өлең жаттаған баланың 
өзі саусақпен санарлық. Бұрын ата-әжелеріміз ұйықтар алдымыз-
да «Ер Төстік»  пен «Алпамысты» айтып берген болса, бүгінгі 
таңда шет ел комикстерін оқып беріп жатыр. Құндылықтардың 
өзгеруін осыдан байқай аламыз.

Тағы бір қазіргі күнде көптің көкейінде жүрген нәрсе – даму. 
Алдымен дамудың не екенін түсініп алғанымыз жөн. Даму 
(прогресс) – белгілі бір тарапта өткен күнге қарағанда қазіргі 
күндегі қалыптасқан жағдайдың жақсы болуы, кешегі күнге 
қарағанда бүгінгі күні жетістіктердің көп болуы. Мемлекет 
қалыптасуының теориясы бойынша, даму екі бағытта жүреді: 
идеологиялық, технологиялық. Және де осы екі бағыт бір-бірімен 
ықпалдастықта, яғни бір-біріне әсер етеді. Аналитиктердің айту-
ынша идеологиялық (халықтың рухани байлығының артуы, салт-
дәстүрі сақталуы, үлкен ауқымды мәдениеттің тасасында қалып 
қоймайтын мәдениеттің қалыптасуы) технологиялық дамудың 
дұрыс бағытпен жүруіне септігін тигізеді. Оған қарапайым мысал 
ретінде айта аламыз: Шығыс ғалымдары арасында ешбіреуі де 
жаппай қырып жою құралы, танк, автомат, жалпы алғанда, қару 
атаулыны ойлап таппаған, немесе, бәріміз білетін БАА – батыс 
елдерінен әлдеқайда дамыған, бірақ, ұлттық салт-сананы сақтап 
қалған, ер жігіттері мешітке барады.

Қозғалатын тақырыпқа тікелей көшпес бұрын бір сәт тарихқа 
көз жүгіртейік: Соғыстан кейінгі кезең. Жапония құлдырау ал-
дында тұр. Сол кезде ел басқарушылары мынандай стратегия 
қабылдады: «Шет елдік техника – Жапон рухы». Бұл стратегия 
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бойынша, Жапонияға шет елдерден, атап айтқанда, Америкадан 
товарлар әкелінетін болды. Басым көпшілігі техника затта-
ры, сол алып келінген заттар елге түгелімен жапон тіліндегі 
нұсқаулықпен, жапонша сипаттамамен кіргізілді. Телевизорлар, 
радиолар тек жапон тілінде хабар таратты. Әр товарда жапон 
елінің символикасы бейнеленген жапсырмалар тұрды. 

Қарап тұрсаңыздар, жапондықтар сол кезде дамудың идеологиялық 
негізін дұрыс таңдады. Кейбір елдер сияқты батысқа еліктеп 
кеткен жоқ.

Енді еліміздегі дамудың жайы туралы сөз қозғайық. Баршамыз 
білеміз, «Мәңгілік ел – 2050» бағдарламасы қабылданды. Осы 
жоба қазақ елінің болашағын ХХІ ғасырдың бірінші жартысына 
дейін айқындап берді. Келесі айтар сөзімде мен осы жобаның 
негізгі мақсаты не болуы керек, жоба өзінің даму негізі етіп 
қандай құндылықты алуы керек, және де мемлекеттік даму жо-
басына әдебиеттің қандай қатысы бар деген сұрақтарға жауап 
беретін боламын.

Біріншіден, бұл даму жоспарының негізгі  мақсаты - 2050 жылға 
дейін әлемде барынша дамыған, бәсекеге барынша қабілетті 30 
елдің қатарына кіру. Бұл түсінікті.

Екіншіден, аталынып отырған жоба өзінің даму негізі етіп 
ұлттық тәрбие мен толеранттылық дегенді алуы керек. Мемлекеттің 
саяси-экономикалық дамуына жоғарыда аталғандар неге жүр 
деген сұрақ көкейлеріңізде тұрғанын білемін. Енді соған жау-
ап: егер біз сол даму жоспары негізінде ұлттық тәрбие мен 
толеранттылықты негіз ретінде алатын болсақ, ең алдымен са-
насы жетілген, мәдениетті тұлғаға қол жеткіземіз. Өз кезегінде, 
елді дұрыс басқаратын, дұрыс бағыттайтын да, елі үшін өнім 
өндіретін де, еліне қызмет ететін де сол адам болады. 

Үшіншіден, ең негізгісі – мемлекеттік даму жоспарына 
әдебиеттің қандай қатысы бар?

Қатысы бар. Тарихқа тағы да бір сәт кері шегінейік: 1836 жыл. 
Ұлт-азаттық көтеріліс. Көтерілісті жазалау үшін орталықтан 
жіберілген жазалаушы отрядтан көтерілісшілер оңбай жеңіледі. 
Сол кезде Махамбет батыр өзінің «Ереуіл атқа ер салмай» атты 
өлеңін жазады. Осы өлеңнен рухтанған ер азаматтар қайтадан 

Мәңгілік	ел	идеясын	ұлықтаудағы	ұлттық	тіл	мен
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ту астына жинала бастайды. 
Немесе, М. Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясы. Ұлттың 

ұлысы Абай өмірін көркем сөзбен өрнектеп, бүкіл әлемге паш 
етті. 

Көрдіңіз бе, әдебиет – ол күшті тәрбие құралы.
Мәңгілік ел идеясын ұлықтаудағы әдебиеттің ролі мынандай 

болмақ: жоғарыда айтылған пікірлер естеріңізде болса, жаңа 
ғасырда Қазақ елі мемлекеттік даму барысында азаматтарының 
тұлғалық дамуына мүдделі болғаны дұрыс. Ал тұлғалық даму, 
мойындаған дұрыс, ғылыми-техникалық прогрессті игерумен 
емес, шет тілдерін игерумен емес, өзінің әдебиетін игерумен 
келетін нәрсе. Ұлттық әдебиетте сан ғасырлар тарихы жатыр, 
әдебиетте ұлттың салт-дәстүрлері жатыр, әдебиетте бүкіл ұлттың 
болмысы жатыр. 

Айтып отырған әдебиет даму жоспарын ұлықтауда мынандай 
қызметтер атқара алады: халықты сол идеяны қолдауға үндеу: 
БАҚ құралдары арқылы жалынды рухқа толы өлеңдер, үндеу 
хаттар арқылы. Құр айтылған қара сөзге қарағанда, әдеби сөздің 
қауқарлы екені анық, оның үстіне жоғарыда айтылған мысал-
дардан көрініп тұр.

Сөз соңында қорытындыға келіп, мақаланың негізгі идеясын 
ашып көрсетеміз:

1. Өскелең ұрпаққа ең бастысы ұлттық тәрбие беру және сол 
ұлттық тәрбие ұлттың тілі мен әдебиеті арқылы беріледі;

2. Ұлттық тәрбие алған ұрпақ ел патриоттарын қалыптастырып, 
патриоттар қатарын толтырады. Сол себепті мәңгілік елдің мәңгілік 
тілі қазақ тілі болуы үшін филолог ретінде қызмет етемін.

А.М.	Шамитдинов
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РЕФОРМЫ ПРАвООХРАНИТЕЛьНЫХ ОРГАНОв

Шемет Т.В.,
курсант 2 курса 

Научный руководитель: Цой Г.М., 
старший преподаватель кафедры ГПД, магистр права, 

подполковник полиции,
Костанайская академи МВД РК им. Ш.Кабылбаева

На современном этапе развития Казахстана правоохрани-
тельные органы играют важную роль в укреплении законности 
и правопорядка, охране прав и свобод человека и гражданина. 
Согласно Закону Республики Казахстан «О правоохранительной 
службе» правоохранительная деятельность – это наделенная 
властными полномочиями деятельность специально уполномо-
ченных органов и лиц, направленная на охрану прав и свобод 
граждан и общества, на обеспечение в государстве законности 
и правопорядка [1].

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании 
народу «Стратегия Казахстан-2050» поставил задачу «продолжить 
реформу правоохранительных органов и спецслужб. Государство 
должно следовать принципу нулевой терпимости к беспоряд-
ку. Развитое общество начинается с дисциплины и порядка во 
всем: комфортного подъезда, аккуратного двора, чистых улиц 
и приветливых лиц. Ощущение беспорядка и вседозволенности 
создает почву для более серьезных преступлений» [2].

За последние три года проведен ряд важных реформ правоохра-
нительных органов и специальных служб. Это важный шаг укре-
пления государственности. Улучшена правовая база их работы. 
В 2011 году принят Закон РК «О правоохранительной службе», 
в котором четко определены функции всех правоохранительных 
органов, исключено дублирование их деятельности.

В 2012 году проведена тотальная аттестация сотрудников всех 
силовых структур. Из более чем 100 тысяч человек аттестацию 
не прошли и были уволены из органов 12,5 тысяч человек.

В 2013 году была начата реформа уголовного и уголовно-

1 секция		 	 Т.В.	Шемет
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процессуального законодательства. Акцент сделан на дальнейшую 
гуманизацию уголовной политики, в том числе декриминализа-
цию экономических правонарушений. В 2014 г.  подготовлены 
и вступили  в силу с января 2015 г. 4 новых кодекса: Уголовно-
процессуальный, Уголовный, Уголовно-исполнительный и Кодекс 
об административных правонарушениях.

В апреле 2014 года вступил в силу Закон РК «Об органах 
внутренних дел». В данном нормативно-правовом акте выделены 
основные задачи полиции [3].

На сегодняшний день деятельность органов внутренних дел 
строится на принципах законности, единоначалия, единства 
системы органов внутренних дел, гласности, взаимодействия с 
правоохранительными и другими государственными органами, 
должностными лицами, организациями и гражданами.

На расширенном заседании Правительства в Астане 6 мая 
2015 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил 
100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ. Пункт 30 данного плана нации определяет: «Создание 
местной полицейской службы, подотчетной местным исполни-
тельным органам и местному сообществу» [4]. 

2 ноября 2015 года Президентом Республики Казахстан был 
подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
деятельности местной полицейской службы». Закон направлен на 
реализацию Плана Нации – 100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ в части формирования местной 
полицейской службы, подотчетной местным исполнительным 
органам и местному сообществу, в целях укрепления обще-
ственного порядка и профилактики преступности, повышения 
уровня доверия населения к деятельности органов внутренних 
дел и обеспечения прозрачности их работы. Местная полицей-
ская служба в Казахстане начала работать с 1 января 2016 года. 
Деятельность местной полицейской службы направлена  на 
реализацию задач по охране общественного порядка, обеспече-
нию дорожной безопасности и профилактике правонарушений, 
в первую очередь, бытовой преступности. 

Т.В.	Шемет



25

Таким образом, органы внутренних дел выполняют свои 
функции в соответствии с требованиями Президента, народа и 
поставленными перед ними задачами. Обеспечивают физическим 
лицам возможность реализовать право на квалифицированную 
юридическую помощь, информировать родственников о задер-
жании лица, содействуют в оказании в случае необходимости 
задержанным лицам медицинской и иной помощи.
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Система нотариата и связанные с ним общественные отно-
шения приобретают особую актуальность в современное время, 
когда «в ХХI веке главным фактором развития становится непре-
рывная модернизация всех сфер общества» и необходимо вести 
«работу по масштабному преобразованию всех государственных, 
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общественных и частных институтов» [1]. 
Одним из ключевых моментов послания «Казахстан в новой 

глобальной реальности: рост, реформы, развитие» является 
посыл Главы государства о том, что «мы должны найти новые 
внутренние источники роста через раскрытие частной инициа-
тивы». Исходя из этих позиции, наряду с традиционными от-
раслями государства в экономике и социальной сфере, на наш 
взгляд, следует обратить внимание и на отдельные институты 
общественно-правовых отношений, так или иначе играющие 
определенно значимую роль в жизни человека или в деятель-
ности организации, среди которых немаловажное место от-
водится системе нотариата - одного из правовых институтов, 
призванных обеспечивать надлежащую защиту прав и свобод 
указанных лиц. 

Нотариат в Республике Казахстан - это законодательно закре-
пленная система защиты прав и законных интересов физических 
и юридических лиц путем совершения нотариальных действий, 
направленных на удостоверение прав и фактов, а также на 
осуществление иных задач [2]. Согласно Конституции Респу-
блики Казахстан в нашей стране признаются и гарантируются 
права и свободы человека [3]. Правовые основы деятельности 
нотариата призваны защищать конституционные нормы о пра-
вах и свободах граждан путем бесспорного и добровольного 
нотариального закрепления их волеизъявлений. Более того, с 
вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом 
союзе, в условиях стремительного развития Таможенного союза 
и постоянно обновляющейся правовой базы, представители но-
тариальных сообществ Казахстана должны выработать новые 
способы взаимодействия с коллегами ближнего зарубежья, на-
ладить механизмы консолидации и координации нотариальных 
действий, постоянно их совершенствовать во благо нужд обще-
ства и граждан. Эти задачи обусловлены тем, что современная 
система нотариальных отношений будет и дальше развиваться с 
учетом нововведений в общественно-правовых отношениях, как 
в сопредельных государствах, так и в современном мире.

Так, нотариат в Беларуси сейчас из себя представляет «систему 
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лиц, состоящую из нотариусов, уполномоченных должностных 
лиц местных исполнительных и распорядительных органов, 
дипломатических агентов дипломатических представительств 
Республики Беларусь и консульских должностных лиц кон-
сульских учреждений Республики Беларусь, обеспечивающих 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 
государственных интересов путем совершения нотариальных 
действий от имени Республики Беларусь» [4]. 

Применительно к российской нотариальной практике Прези-
дент Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик 
отмечает, что «нотариальные палаты в субъектах Российской 
Федерации, прежде всего, представляют и защищают интересы 
нотариусов, оказывают им помощь и содействие в развитии 
частной нотариальной деятельности. Таким образом, публично-
правовое предназначение нотариальных палат проявляется как в 
способствовании развитию нотариальной деятельности и защите 
нотариусов, так и в том, что ими осуществляется контроль за 
исполнением нотариусами, занимающимися частной практикой, 
своих профессиональных обязанностей» [5]. 

В настоящее время подписано соглашение о взаимном со-
трудничестве нотариальных палат Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации, Республики Казахстан и Республики Армения, 
одной из целей которого является создание Евразийского союза 
нотариата. Также активно ведутся переговоры о заключении 
двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере нотариата с 
коллегами из ряда зарубежных государств. Партнерские отноше-
ния устанавливаются с целью совершенствования подготовки и 
использования нотариального акта для защиты прав и законных 
интересов граждан договаривающихся государств.

18 марта 2016 года в г. Алматы состоялась официальная 
встреча руководителей нотариальных палат Беларуси, России и 
Казахстана. В рамках информационного взаимодействия пред-
усматривается обмен информацией, касающейся нормативного 
правового регулирования деятельности нотариата стран – участ-
ниц Соглашения, практики организации и осуществления нота-
риальной деятельности.

Вопросы	совершенствования	нотариальной	деятельности
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Говоря о вопросах международного сотрудничества, следует 
рассказать и о Международном Союзе Нотариата, являющегося 
международной неправительственной организацией, созданной 
для продвижения, координации и развития нотариальной функ-
ции и деятельности в мире.

Состоя в момент своего создания в 1948 году из 19 стран, на 
31 декабря 2012 года данная организация насчитывает 83 члена, 
из которых 21 из 27 стран Европейского союза и 15 из 19 G 20, 
показывая расширение континентальной юридической системы. 
Таким образом, сегодня он существует в почти 120 странах, 
представляя 2/3 мирового населения и более 60% мирового 
Внутреннего валового продукта.

Международный Союз Нотариата является международной 
сетью с единой целью: быть на службе более справедливого, 
гуманного и гармоничного общества. Основными задачами дан-
ного Союза являются облегчение отношений между нотариу-
сами различных нотариатов членов для обмена информацией 
по профессиональной практике, сотрудничество в междуна-
родном плане для гармонизации нотариального национального 
законодательства, установление и продвижение отношений с 
организациями, иными, чем системы континентального права 
для сотрудничества с ними в областях взаимного интереса, а 
также ряд других ключевых вопросов.

Исходя из этого, главной задачей нотариата Казахстана при 
переходе на работу в новом формате, на наш взгляд, является 
сохранение доступности нотариальных услуг, сделать так, что-
бы эти услуги нашим гражданам и организациям не доставили 
каких-либо неудобств. И сделать это нужно в короткие сроки. 

С учетом вышесказанного, а также в целях обеспечения до-
ступности и простоты оформления нотариальных сделок граж-
данами и организациями, оказания содействия интеграционным 
и экономическим процессам наших стран, нами предлагается:

1. Активизировать взаимодействие нотариальных палат – 
стран Евразииского экономического союза по вопросам совер-
шенствования нотариальной деятельности.

2. Создание единого учебного центра на базе одной из нота-
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Вопросы	совершенствования	нотариальной	деятельности

риальных палат России, Беларусии или Казахстана с внедрением 
онлайн-трансляций курсов по основным нормам и актуальным 
проблемам возникающих в ходе нотариальной практики.

3. Развитие взаимовыгодного и равноправного сотрудниче-
ства с нотариальными палатами стран – участниц Евразийского 
экономического союза по вопросам совершенствования законо-
дательства в сфере нотариата в странах ЕАЭС.

4. Укрепление делового сотрудничества с Международным 
союзом нотариата, консультаций по дальнейшей имплемента-
ции латинских принципов в национальное законодательство о 
нотариате.

5. Внедрение международных стажировок по аналогии ака-
демической мобильности.

6. Внедрение курсов английского языка по основным между-
народным терминам встречающихся в нотариальной деятель-
ности.
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Смена экономического базиса общества привела за относи-
тельно краткий период к возрастанию роли и значения деятель-
ности юридических лиц.

Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц был 
поставлен в литературе в связи с их необоснованной безнака-
занностью за правонарушения, обладающие наибольшей обще-
ственной опасностью. Ведь законодатель, выстроив достаточно 
стройную восходящую по карательному воздействию систему 
ответственности (гражданская, административная) указанных 
лиц, отказался от применения самого строгого и наиболее эф-
фективного ее вида - уголовной ответственности.

Тем не менее в теории уголовного права разрабатывается 
данная проблематика. Многие авторы предлагают различные 
варианты решения этой проблемы (Б.В. Волженкин, С.Г. Келина, 
А.С. Никифиров. и др.), в том числе с использованием опыта 
зарубежного законодательства.

На наш взгляд, установление имущественных уголовно-правовых 
санкций для юридических лиц за совершение  правонарушений 
послужит более эффективному достижению целей наказания, 
указанных в п. 2 ст. 52 УК РК от 3 июля 2014 г.

Юридическому лицу, нарушившему уголовный закон, должна 
быть назначена такая мера наказания, которая, с одной стороны, 
способствовала бы восстановлению социальной справедливости 
и определенным образом компенсировала бы вред, причиненный 
личности, обществу или государству, а с другой — служила бы 
предупреждению новых преступлений.

Между тем, очевидно, что наказания для юридического лица 
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не могут быть по видам и характеру применения полностью 
тождественны наказаниям физических лиц.

Порядок исполнения этих видов наказания должен быть опре-
делен в Уголовно-исполнительном кодексе, но общие принципы 
их назначения и правовые последствия в случаях уклонения от 
исполнения должны быть установлены в УК.

С.Г. Келина предлагает передать определение конкретной 
меры наказания для юридического лица на усмотрение суда, 
предварительно определив в Уголовном кодексе максимальные 
размеры наказания. Применительно к штрафу в Общей части УК 
можно установить, что максимальный его размер не должен пре-
вышать размера годового дохода юридического лица либо пяти 
тысяч минимальных размеров оплаты труда. В случае уклонения 
от уплаты штрафа он заменяется конфискацией имущества.

Штраф является основным наказанием для юридического 
лица. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести со-
вершенного преступления, характера и размера причиненного 
вреда, а также имущественного положения юридического лица. 
Штраф устанавливается в размере соответствующей части или 
полной величины годового дохода юридического лица или в 
сумме, кратной минимальному размеру заработной платы (от 
500 МРОТ до 100000 МРОТ).

Указание на возможность установления штрафа именно в МРОТ 
обусловлено тем, что у многих юридических лиц нет годового 
дохода (некоторые некоммерческие организации, занижающие 
прибыль юридические лица и т.д.). В случае злостного уклонения 
от уплаты штрафа, он заменяется конфискацией имущества.

Запрещение заниматься определенной деятельностью должно 
состоять в лишении юридического лица на какой-то срок либо 
бессрочно права совершать определенные виды сделок, создавать 
филиалы (представительства), учреждать иные юридические 
лица или выступать их участником (акционером, пайщиком и 
т.д.), выпускать акции и другие ценные бумаги, получать от 
государства дотации, льготы, пользоваться и (или) владеть и 
(или) распоряжаться определенным имуществом, открывать 
банковские счета за рубежом, осуществлять те или иные виды 

система	уголовных	наказаний	юридических	лиц
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деятельности, в том числе профессиональной.
Ликвидация юридического лица состоит в принудитель-

ном прекращении деятельности с наступлением последствий, 
предусмотренных гражданским законодательством. Ликвида-
ция назначается в тех случаях, когда суд признает, что тяжесть 
совершенного преступления делает невозможным сохранение 
данного юридического лица и продолжение его деятельности. 
Однако, ликвидация, проводимая в установленном гражданском 
законодательстве порядке, может не возместить причиненного 
ущерба, а имущество ликвидируемой организации будет рас-
пределено согласно гражданско-правовой очередности.

Представляется необходимым введение и такого вида наказания 
как ликвидация не всей организации, а лишь ее части – филиала 
(представительства), иного структурного обособленного подраз-
деления. Такая ликвидация будет и основным, и дополнительным 
наказанием. Именно повышенная опасность некоторых деяний 
юридического лица привела к признанию необходимости в таких 
случаях его принудительно ликвидировать.

Конфискация как принудительное безвозмездное изъятие 
имущества в собственность государства — очень тяжкое на-
казание. По мнению С.Г. Келиной, ее следует допускать только 
как дополнительную меру наказания при ликвидации юриди-
ческого лица [1].

Публикация (полностью или в части) приговора суда за счет 
юридического лица в СМИ, определяемых законом - будет яв-
ляться дополнительным эффективным видом уголовного на-
казания. Угроза причинения в таком случае деловой репутации 
юридического лица значительного ущерба должна способствовать 
профилактике совершения преступлений в нашей стране.

Данные положения следует сформулировать в самостоятельной 
Главе УК РК 10.1. «Наказание юридических лиц».
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Современная цивилизация наряду с прогрессивными формами 
социально-экономических, политических отношений явилась 
источником распространения и таких уродливых, по своему 
антигуманистическому потенциалу, явлений как религиозно-
политический, этнический экстремизм и терроризм. Представляя 
собой угрозу глобального масштаба, международный терроризм 
и экстремизм обрели сегодня характер феноменального явления, 
деструктивный потенциал которого грозит стать основным фактором 
нестабильности в XXI веке. С экстремистско-террористической 
угрозой и обстоятельствами, вызванными их различными рода 
проявлениями, сегодня приходится считаться любому прави-
тельству как при решении проблем внутренней, так и внешней 
политики. Большинство влиятельных стран мира, в том числе 
США, Англия, Китай, Франция, Россия, Япония, Израиль и 
т.д., признали борьбу с экстремизмом и терроризмом в качестве 
одного из основных приоритетов не только в сфере обеспечения 
национальной безопасности, но и в реализации комплексных 
стратегий государственного развития своих стран [1].

Центральная Азия была важным регионом для исламистских 
боевиков в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Данный регион 
является преимущественно мусульманским, однако, как и все 
религии, ислам испытывал гонения в советское время. Учитывая 
секуляризацию региона при советской власти, многие религиоз-
ные группы и фигуры либо ушли в подполье, либо занимались 
своей деятельностью открыто в той мере, в которой позволяла 
советская власть. Такие группы и фигуры были сосредоточены в 
Ферганской долине, демографическом ядре Центральной Азии, 
которая включает в себя части Узбекистана, Таджикистана и 
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Кыргызстана. Исламисты были особенно распространены в Узбе-
кистане, в котором находится нескольких важных религиозных 
и культурных городов, таких как Самарканд и Бухара. 

После того как страны Центральной Азии обрели независи-
мость, религия могла свободно исповедоваться, а исламистский 
элемент, действующий на задворках общества, соответственно, 
имел больше возможностей выйти из подполья. Образовалась 
среда, в которой постоянно усиливался исламизм, так как спо-
собности новых центральноазиатских режимов контролировать 
и подавлять исламистские движения были слабы. В результате 
некоторые исламистские группировки начали призывать к регио-
нальному халифату, который бы регулировался шариатом [2].

В Центральной Азии, в регионе, система безопасности которого 
неразрывно связана с глобальной системой безопасности, сегодня 
проблема «новых вызовов» стоит особенно остро. Международ-
ный терроризм, религиозный экстремизм и этно-национальный 
сепаратизм, организованная преступность, незаконный оборот 
наркотических средств и оружия, нелегальная миграция нашли 
благоприятную почву на территории «евразийских Балкан».

Необходимо отметить, что территориальная близость к Аф-
ганистану также является дестабилизирующим фактором.

С геополитической точки зрения регион Центральной Азии 
представляет собой стратегически важный регион, где пересека-
ются интересы многих участников международных отношений.  
ЦАР - единственный регион мира, где смыкаются все четыре 
основные мировые религии - христианство, ислам, конфуциан-
ство и буддизм.

Многие радикальные силы ставят целью создание на тер-
ритории Центральной Азии исламского государства «ФАНО» 
(аббревиатура происходит из названий регионов, прилегающих 
к наиболее крупным городам Ферганской долины - Фергана, 
Андижан, Наманган, Ош), с ядром в Ферганской долине, кото-
рое, по замыслу, должно стать частью Всемирного Исламского 
Халифата [3].

К основным факторам, способствующим сохранению угрозы 
терроризма в государствах Центральной Азии, относятся: связь 
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местных террористических организаций с крупными между-
народными организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья 
мусульмане», «Хамас», которые осуществляют финансовую 
подпитку их деятельности, а также помощь в вербовке и под-
готовке боевиков; нестабильность в Афганистане и Пакистане, 
где продолжают существовать основные опорные базы и лагеря 
подготовки международных террористов; широкое распростране-
ние в Центральной Азии и прилегающих районах наркобизнеса, 
который вместе с другими видами трансграничной преступности 
является основным источником финансирования терроризма.

Таким образом, анализ деятельности сепаратистских и иных 
экстремистских организаций в Центральной Азии показывает, 
что она носит трансграничный характер, охватывая территории 
практически всех центрально-азиатских государств, и в ней ак-
тивно участвуют международные террористические организации. 
Всё отчетливее проявляется тенденция расширения масштабов 
операций, подготовленных и проведённых крупными террори-
стическими группировками, как по количеству привлекаемых к 
их осуществлению сил, так и по пространственно-временным 
параметрам их проведения. Особая опасность подобного – в 
высокой вероятности эскалации насилия при поддержке извне. 
Поэтому они требуют проведения решительных антитеррори-
стических операций с привлечением национальных, а лучше 
– многонациональных регулярных войск, которые, безусловно, 
должны владеть способами борьбы с терроризмом.
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Probation in criminal law is a period of supervision over an 
offender, ordered by a court instead of serving time in prison.

An offender on probation is ordered to follow certain conditions 
set forth by the court, often under the supervision of a probation 
officer. During this testing period, an offender could face the threat 
of being sent back to prison, if found breaking the rules.

The word probation is derived from probatum, Latin for «the 
act of proving».

Probation first developed in the United States when John Augustus, 
a Boston cobbler, persuaded a judge in the Boston Police Court in 
1841 to give him custody of a convicted offender, a «drunkard», 
for a brief period and then helped the man to appear rehabilitated 
by the time of sentencing. Even earlier, the practice of suspending 
a sentence was used as early as 1830, in Boston, Massachusetts, 
and became widespread in the U.S. courts, although, there was no 
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statutory provision for such a practice. 
In staid old Massachusetts let men rot in jail for debt; and 

condemned to death for many offenses, this probation movement 
more than fifty years ago received the sanction of law. During 
the past three decades other states have imitated Massachusetts in 
the use of probation for both adults and juveniles. State systems 
have developed; strong county systems have perfected the work; 
municipal systems like New York, Boston, Detroit, Newark, Buffalo, 
Providence, Philadelphia, Baltimore, St. Louis, Minneapolis-St. 
Paul, Denver, San Francisco, Los Angeles, Portland have set up 
high standards of probation service [1]. 

In every state but one there is juvenile probation procedure; 
in 33 of the 48 states there is adult probation, with suspended 
sentence used as make-shift equivalent in several of the other 
fifteen states. 

The probation alternative was made possible by the Act of 
Congress signed by resident Coolidge, March 4, 1925. In 55 of 
the 84 districts of the U.S. courts systematic service has gained 
more or less headway. It is still in the pioneering stage for during 
the past 14 months probation has been organized in 45 of those 
districts [1].

The U.S. Federal probation act passed in 1925 was just about 
twenty years late in getting into the probation movement. The 
U.S. government is now in the midst of a huge building problem 
of new prisons, reformatories, jails and prison camps to relieve 
the congestion of prison inmates and to provide proper penal 
treatment. 

Thousands of men and women and children have been committed 
to prison by Federal Courts that might just as well as have been 
treated by the probation method.

Massachusetts has not built a prison in more than twenty-five 
years. In that state which has used probation since 1878 (even 
before that unofficially), at the present time, there are in prisons 
and jails 6,032; and the same state judges have on probation 22,444 
men, women and children under the skilled supervision of court 
officers. In New York, there are 18,418 prison and jail inmates; and 
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there are 22,370 probationers. California's San Quentin and other 
prisons and jails confine 7,520 while on probation are 8,739 [1].

According to this data more offenders are on probation than 
are in confinement.

Having analyzed the statistics more closely someone should find 
that the average jail term for men serving Federal time is 85 days; 
the average probation term for them is a little less than two years. 
In other words, the probationer is under observation and supervision 
about eight times as long as the inmate of an institution. 

And it is conservatively estimated that only about 18 or 20 per 
cent of offenders in State courts are granted probation, because 
social fear and social revenge still predominate in criminal court 
procedure. It is not hard to convince people that crime is on the 
increase. Newspapers dramatize with camera and word pictures; 
movies thrill and frighten us. Judges and public prosecutors only 
reflect fear and social revenge when they say that to meet mounting 
crime waves society should build more and bigger prisons, mete 
out more and longer terms of penal servitude [2].

It is the easiest way to open the statute book to the definition 
of the crime of which the offender is found guilty and read the 
penalty provided by law - the social revenge at the jurist's disposal. 
But social revenge, like private revenge, is short sighted. It is a 
dangerous weapon.

Probation can be the alternative for carefully selected individuals. 
But it cannot be meted out hastily. It calls for a patient gathering 
of facts and a higher order of study and discernment to decide 
between prison and probation for an individual than it does to 
detect and prove his guilt [2].

Mrs. Anna L. Saylor, Director of the California Department 
of Social Welfare has well said: «The probation system, even 
with its administrative weaknesses is without doubt the greatest 
forward step that has ever been taken in the name of social justice 
to the individual offender. The value of a well organized system 
administered by men and women whose lives are dedicated to human 
service cannot be exaggerated and the opportunities for educating 
the public to a more practical understanding of modern scientific 
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methods for dealing with offenders are endless» [3].
As it has also been said by Winfred Overholser, M.D., Assistant 

Commissioner of Mental Diseases, Boston, Massachusetts: «Probation 
represents one very important aspect of the attempt to fit the penal 
treatment of the offender to that individual's need. The probation 
service intends that the proper individual shall receive the sort 
of treatment which will enable him to rehabilitate himself in the 
community without segregation in an institution even for a short 
period. On the other hand, through its investigation functions, 
it intends that the undesirable individual, the unreformable and 
incorrigible offender shall be segregated for a long if not wholly 
indeterminate period» [3].

So representatives of American probation system consider that 
for efficient work the need gain experience, develop professional 
technique and wisdom, and have additional officers and facilities 
for the work. And as main functions of probation officer are 
making of preliminary investigations; undertaking the supervising 
of the conduct, the guiding, counseling, correcting, encouraging, 
inspiring of the individuals whom the judge has formally given 
into his charge.
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Мемлекет өзінің қызметінде әлеуметтік мақсатқа жету үшін 
қоғам оның саяси және билік құрылымы алдына қойған белгілі 
стратегияны, негізгі бағыттармен, әртүрлі мақсатты жүзеге 
асыру түрлерін қамтиды.

Біздің мемлекетіміздің ішкі және сыртқы саясатының 
негізгі бағыттарын айқындайтын Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 40-бабының 1-тармағы бойынша жоғары 
лауазымды тұлға Қазақстан Республикасы Президенті болып 
белгіленген. Сондықтан мемлекет саясаты біртұтас деп есептеледі. 
Мемлекеттің саясаты әр түрлі қоғамдық және мемлекеттік 
тұрмыс саласына икемделеді, сондықтан олар сыртқы және ішкі 
саясатты жиі қуаттайды, экономикалық, әлеуметтік, ұлттық, 
мәдени және басқа да саясатты қолдап отырады. Мемлекеттің 
бірыңғай саясаты қоғам мен мемлекет өмірінің әр саласында 
байқалады [1].

Қазақстан Республикасының Үкіметі: мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық саясатының, оның қорғаныс кабілетінің, қауіпсіздігінің, 
қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын әзірлейді 
және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады [2].

Осы бағыттардың бірі - қылмыспен күресу, қоғамдық тәртіпті, 
мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Онда 
мемлекеттің қылмысты бақылап отыру міндеттері, қағидалары, 
стратегиясы, негізгі бағыттары, түрлері мен әдістері айтылады 
[3].

Қылмыс саясатының маңызы едәуір күрделі болғандықтан, 
оны шешу әр түрлі тәсілдермен дәлелденеді. Қылмыс саясатының 
маңызы туралы мәселе қойылғанда, алдымен оның талабы тек 
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қана қылмыспен күресуге арнала ма, әлде жалпы құқық бұзумен 
күресуге қатысты ма деген ой келеді. Қылмыс саясатының 
өрісін көптеген авторлар қылмыспен күресумен шектейді. А.А. 
Герцензон қылмыс саясаты тек қана қылмыспен күресуге ғана 
емес, сонымен қатар басқа да қоғамға қауіпті қылықтармен 
күресуге бағыттайды деп есептеген [4].

Қылмыс саясаты - қылмыспен күресу бағытын, түрлерін, 
онымен күресуге арналған мемлекет органдары қызметінің 
мазмұны мен міндеттерін белгілейді. Қылмыс саясаты қылмыс 
заңын шығарудағы ең бастылары - қылмысқа жауапкершілігі 
оның негіздері, жауапкершілікті даралай және дербестеу, кри-
минализациялау мен декриминализациялау, пенализациялау 
мен депенализациялау, қылмыс түрлері мен жүйесін, мақсатын 
және жазадан босатуды белгілейді. Ол мүмкіндікті бағалаумен 
жазаның тиімділігі және басқа да қылмыстық-құқықтық әсерін 
тигізіп, қолдану, яғни саясат әлеуметтік маңызды мемлекет 
тәжірибесі ретінде қолданылады.

Жазалауда қылмыс саясатын шартты түрде дербес қылмыстық іс 
жүргізу, қылмыстық құқық, қылмыстық-атқару, постпенитенциарлық 
саясатқа бөлуге болады. Бұлардың тиісті салалар әрекетіне 
негізделетін бағыттары:

1) қылмысты тез және толық ашуға, яғни заңды дұрыс пай-
далануды, жазадан құтыла алмайтындықты және кінәсіз адам-
дарды жауапқа тартпауды қамтамасыз етеді; 

2) істелген қылмысты дұрыс саралау, орынды, сай жаза 
тағайындау;

3) жазаны атқару.
Жазаны атқару саласындағы саясат сонымен бірге қылмыс, 

әлеумет саясатына әсерін тигізеді. Сөйтіп, саясат қарастырып 
отырған салада жалпы қылмыспен күресудегі саясатқа, ал 
жекелей қабылдауға, қылмысты өтеген адамдарды әлеуметтік 
бейімделуге және оларға көмек көрсетуге ықпалын тигізеді. 
Бұл тағы әр салаға бөлудің шарттылығын растайды.

Қылмыстық-атқару саласындағы саясат, көбінесе коғамның 
өнегелілігіне, ондағы құқық саласының дәрежесі деңгейіне байла-
нысты. Мемлекет заңда өнегелілік пен құқықтық бағалылықтарды 

Қылмыстық-атқару саясатын қалыптастырудың әлеуметтік 
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жариялап және бекітуі мүмкін. Бірақ халық әр уақытта жоғары 
руханилылық принциптерге ере бермеуі мүмкін, ол қоғамның 
өзіне де байланысты. Әлеуметтік қатынастардың шиеленісуі 
қоғамның өнегелік негізін төмендетеді, ол адамдардың өзара 
қарым-қатынасына кері әсерін тигізеді. 

Халықаралық келісімдерде көрсетілгендей, адам құқын 
қорғауда және сотталғандармен айналысқанда жалпы ережелер 
мен қағидаларын қорғау мәнділігі, сипаты барлық мемлекеттер 
үшін және елдегі қалыптасқан идеологиялық, криминологиялық 
себептерге қарамастан, бірдей белгіленеді. Мысалы, жазаны 
атқару саласындағы саясатқа сол елдегі қылмыс құрылысының 
құбылысы әсерін тигізуі мүмкін. Қылмыстың тұрақты бір 
дәрежеде болғанын қарап отырған бағытымызда негізінен 
ізгілікті болады.

Жалпы айтқанда, қылмыстың өсуі, әсіресе зорлық түрінің 
қоғамдағы жағдайға кері әсерін тигізеді де әдетте қылмыспен 
күресу мәселелері қатал саяси және құқықтық шешімдер қабылдауға 
апарып тіреледі. Жазаны орындау саласындағы саясатты құруға 
ықпалын тигізетін негізгі факторлардың бірі - сотталғандармен 
кәсіби дәрежеде айналыса білу, жазаны өтегенде әлеуметтік 
зардабы аз болу үшін ғылыми ойдың жетістіктерін пайдалана 
білу. Ол үшін қылмыспен күресу мәселесін ғана жете тексе-
румен бірге, сонымен қатар сотталғандармен жұмыс істегенде 
педагогикалық, психологиялық мәселелері де туындайды [5].
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Практика борьбы с преступностью свидетельствует, что 
наряду с другими факторами эффективность правоохрани-
тельной деятельности находится в прямой зависимости от 
используемых при раскрытии и расследовании преступлений 
средств и методов. 

Одним из таких средств является использование средств 
массовой информации (далее - СМи): прессы, радио и теле-
видения. Современную жизнь невозможно представить без 
средств массовой информации. Часто они являются индикатором 
состояния общества, определяют характер развития истории. 

В 2012 году в Республике Казахстан в сфере информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций осуществляли свою 
деятельность более 2700 СМи. из них: 439 государственных и 
2326 негосударственных. Подавляющее большинство состав-
ляют газеты (1666) и журналы (848), 238 – электронные СМи 
(51 телекомпания, 48 радиокомпаний, 133 оператора кабель-
ного телевидения, 6 операторов спутникового вещания) и 13 
информационных агентств [1]. СМи оказывают положительное 
воздействие на сознание людей. это постепенно приводит к 
изменению психологии различных слоев населения, мотивов 
поведения, взглядов, убеждений, привычек.

Распространяемая СМи информация все сильнее влияет на 
поведение людей, зачастую детерминируя те или иные их по-
ступки. Она оказывает воздействие на неограниченный круг лиц, 
на все население в целом, на преступников, жертв, работников 
правоохранительных органов и судей, оказывает влияние на 
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взрослых и несовершеннолетних. При этом одна и та же инфор-
мация СМи на разных людей оказывает различное влияние: на 
одних - благотворное, даже психотерапевтическое, на других - 
негативное или даже провоцирующее, вызывающее какую-либо 
внезапную реакцию, в том числе и криминальную. 

СМи активно участвуют в формировании общественного 
мнения, отношения населения к правопорядку, деятельности 
правоохранительных органов и судов, способны вызывать тер-
пимость или. наоборот, нетерпимость по отношению к разного 
рода правонарушениям, оказывая, таким образом, криминоген-
ное либо профилактическое влияние yа криминологическую 
ситуацию. 

Важно также отметить и значительное упрощение доступа к 
информации. еще десять лет назад возможности беспроводного 
интернета были чрезвычайно ограничены. теперь полноценный 
доступ в интернет (к информационным сайтам, радиостан-
циям, телеканалам, вещающим исключительно в глобальной 
сети) возможен из любого места, в том числе и прямо с улиц 
при помощи планшетных компьютеров, смартфонов и прочих 
мобильных устройств, количество которых постоянно растет. 

В статье 4 закона Республики Казахстан «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года 
информационная безопасность определена как вид нацио-
нальной безопасности, которая характеризуется состоянием 
защищенности информационного пространства, а также прав 
и интересов человека и гражданина, общества и государства в 
информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, 
при котором обеспечивается устойчивое развитие и информа-
ционная независимость страны. 

СМи оказывают влияние на криминологическую ситуацию 
в стране путем воздействия на волю и сознание людей. Это 
воздействие может носить как негативный (криминогенный), 
так и позитивный (профилактический) характер. Средства 
массовой информации могут оказывать серьезное профилакти-
ческое воздействие на население, направленное на повышение 
уровня правосознания, снижение уровня агрессии, воспитание 
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людей в духе соблюдения норм права, на борьбу с правовым 
нигилизмом и ликвидацию правовой безграмотности, усиление 
моральных регуляторов в обществе. 

Профилактической является также информация, которая 
убеждает в недопустимости и неэффективности нелегального 
и тем более криминального способа решения личных проблем, 
разрушает романтический ореол вокруг преступников. Профи-
лактическим воздействием СМи является борьба с латентной 
преступностью, призывы к взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и предоставлению им всей информации о 
совершенных или планируемых преступлениях. 

Мощный и многогранный эффект воздействия СМи на обще-
ство позволяет им включиться в систему предупреждения пре-
ступности как одно из важнейших средств. информируя обще-
ство о совершенных преступлениях, масс-медиа способствуют 
снижению уровня латентности преступлений. Распространение 
правовых знаний, борьба с правовым нигилизмом и правовой 
безграмотностью, формирование правопослушных установок 
являются важнейшими элементами профилактического воз-
действия СМи. 
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Сотталғандарды түзеу мен тәрбиелеудің негізгі амалдарын заңмен 
бекіту қылмыстық-атқару саясатында адамгершілік қағидаларына 
оралу, қылмыстық жазаны атқаруды ұйымдастыруға үндеу бо-
лып есептеледі. заң шығарушы тәрбие жұмысының мақсаттары, 
міндеттері мен маңызын айтарлықтай дәл және кең белгілеген 
сотталғанның жеке басының қалыптасу бағыттарын былайша 
білдірген: «Бас бостандығынан айыруға сотталғандармен тәрбие 
жұмысы оларды түзеуге, сотталғандардың қоғамдық пайдалы 
қызметімен айналысуға ұмтылысын, еңбекке адал көзқарасын 
қалыптастыруға, заңдардың талаптарын және қоғамда қабылданған 
басқа да мінез-құлық ережелерін сақтауға, сотталғандардың 
білімін, олардың білім және мәдени деңгейін арттыруға және 
одан әрі дамытуға бағытталған». Сотталғандардың жүргізілген 
тәрбие шараларына қатысуы олардың түзелу дәрежесін анықтау 
кезінде, сондай-ақ көтермелеу және жазалау шараларын қолдану 
кезінде ескеріледі. Сотталғандармен тәрбие жұмысы мекеменің 
түрі, жазалау мерзімі, ұстау жағдайлары, олардың жеке басының 
дара ерекшеліктері және олардың жасаған қылмыстарының 
мән-жайлары ескеріле отырып, саралап жүргізіледі [1]. 

тәрбие жұмысын сотталғандармен жүргізгенде оның мы-
надай түрлері: адамгершілік, құқықтық, еңбек, дене тәрбиесі 
көрсетілген. Соттталғандармен тәрбие жұмысы психологиялық, 
педагогикалық әдістер негізінде жеке, топтық және жаппай 
нышандарда ұйымдастырылады.

тәрбиелеу жұмысының мақсаты – сотталғандардың қара 
күші мен жүйке саулығын орнына келтіру, жеке басын аздыр-
мау, құқық орындаушылықты мінез-құлқына енгізу, қылмыс 
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істеу ойларынан қайту, құлқына жауапты бөлуге үйрету, жал-
пы адамгершілік өнегелік негіздерін сақтауға үйрету болып 
есептеледі. Жаза мерзімін сотталған өтеп шыққаннан кейін 
оған өз бетімен өмір сүру, қылмыстық орта әсерінен тәуелсіз 
болу мінезін, адамның ар-намысын сыйлау әдетін сіңіруге 
дағдылануға пайдалануы тиіс [2].

Жазаны атқарушы органдардың әрекетіндегі тәрбиелеу 
жұмысының негізгі бағыттары қағидаттар мен жүйесінде, ал-
дымен түзеу қағидаттарында сотталғандардың мінез-құлқын 
түзетуге бейнеленуі тиіс.

Сотталғандармен жүргізілетін тәрбиелеу жұмысының 
қағидаттарына кіретіндер: бас бостандығынан айырылған адам-
дар мен ізгілікті қарым-қатынаста болу; барлық тәрбиелеу 
процесі аспектісінде жалпы адамгершілік бағалылықтардың 
басымдылығы; тәрбиелеу процесін педагогикаландыру және 
психологизациялау; сотталғандарды күтуде олардың қылмыстық 
ісіне және өнегесі төмендегеніне қарамастан жағдайы мен 
тәртібіне даралап ыңғайын табу; еңбекке және тәрбиелеу ша-
раларына қарым-қатынасы; жазаны атқарудың жағдайы мен 
тәртібін жалпы қабылданған халықаралық нормаларға келтіру; 
ар-ождан және дін ұстау бостандығын қамтамасыз ету [3].

тәрбиелеу жұмыстарының қағидаттарын қолданудың тәртібі 
мыналар: қылмыстық жазаны орындау кезінде сотталғандарға азап 
шегу зиянын келтіру мүмкіндігін болдырмау ізгілік қағидаларын 
іске асыруда бас бостандығынан айыру орындары әкімшілігі 
әрекетінің бағытын өзгерту, көбінесе жазалау-рұқсат етпеу 
әдісімен психологиялық-педагогикалық әдіске, сотталғандарға 
қосымша жазалау мен мақтауды жекелеп қолдануға мүмкіндік 
береді.

Қызметкерлердің тәрбиелеу жұмысы - әрекетінің негізін 
сотталғандарды түзеу және тәрбиелеу әдістерінің тәрбиелік 
мүмкіндігін іске асыру, тәрбие процесінің негізгі бағыттарын 
құрайды. Сонымен, сотталғандарды еңбекке тәрбиелеуге 
кіретіндер: еңбек жарысын ұйымдастыру, сотталғандардың 
еңбектегі және қоғамдық белсенділігіне себепші болу, материалдық 
пен адамгершілік үлгісіне жағдай жасап пайдалану, жабдыққа, 

Бас бостандығынан айырылғандарға тәрбиелік ықпал ету
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механизмдерге, құрал-саймандарға күтіммен қарау үшін күресу, 
шикізат пен материалдарды үнемдеп жұмсау.

Өнегелік, құқықтық, дене шынықтыру тәрбиесі, көпшілік-
спорт жұмысы, дәрістер, әңгімелер, конференциялар, ғылыми 
пікірталас, тақырыптық кештер, соғыс және еңбек ардагерлерімен 
кездесулер арқылы жүзеге асырылады.

тәрбиелеу жұмысының мақсатын орындауда бас бостандығынан 
айыру орындарындағы сотталғандардың өздігінен қызмет 
ету ұйымдары едәуір рөл атқарады. Олар сотталғандарда өз 
бастаулары арқылы пайдалы талаптану, ұжымға дағдылану, 
жаза өтеп жүргендерге ұжымның әсерін пайдалану мақсатында 
құрылады.

Қорытындылай келгенде, мекемелердің әкімшілігі – біртұтас 
педагогикалық ұжым құруға көзделген болуы керек. Бұл арнайы 
ұйымдасқан, әлеуметтік-психологиялық адамдар бірлестігі, оның 
әрекеті сотталғандардың жеке басының өнегелік өзгерістеріне 
бағытталған, сондықтан бұл тәрбиелеу іс әрекетіне жатады. 
Сонымен сотталғандарды жаңаша әлеуметтендіру үшін рухани, 
әлеуметтік көмек көрсету, пайдалы әлеуметтік байланыстары 
арқылы әсер ету (отбасы, туысқандары, еңбек ұжымы), бас 
бостандығынан айыру орындарындағы сотталғандарға жоғары, 
орта оқу орындарында сырттай оқуға мүмкіншілік тұғызу, 
сотталғандарды өзін-өзі тәрбиелеуге талаптандыру [4].
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к вопРосу боРьбы с тоРговлеЙ людьми 
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Л. Жукова,
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Научный руководитель: Ж.С. Бухметова,
старший преподаватель кафедры УПиК, подполковник полиции,

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Концепция торговли людьми, или «трафика», не является 
новой. Впервые слово «трафик» было использовано в XVI веке 
как синоним передвижения, перемещения и торговли. В то время 
понятие «трафик» не содержало в себе негативного оттенка. 
Однако к XVII веку трафик стал отождествляться с продажей 
незаконных и/или рискованных товаров. Хотя поначалу слово 
«трафик» применялось к торговле наркотиками и оружием, к 
XIX веку его значение стало включать и торговлю людьми, 
которых рассматривали как товар и продавали в рабство. Эта 
«традиционная» работорговля была запрещена законом в конце 
XIX века. В начале XX века применялся термин «торговля бе-
лыми рабынями», то есть перемещение через границы женщин 
и детей, приводящее к их эксплуатации, включая коммерческое 
использование сексуальных услуг. только в конце 1990-х гг. 
термин «трафик» стал ассоциироваться с проституцией и сексу-
альной эксплуатацией женщин и детей, включая коммерческое 
использование сексуальных услуг [1]. 

Протокол о предотвращении торговли людьми некоторым 
образом разделяет «трафик» с целью сексуальной эксплуата-
ции и «трафик» с целью принуждения к выполнению работ 
или оказанию услуг (что также включает в себя рабство или 
обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние), но это 
вовсе не означает, что сексуальная эксплуатация не является 
формой принудительного труда. Напротив, контролирующие 
органы Международной организации труда ( далее - МОт) не 
раз сталкивались с принудительной проституцией и сексуальной 
эксплуатацией – явлениями, подпадающими под Конвенцию 
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МОт № 29 о принудительном труде [1].
Определение торговли людьми согласовано международным 

сообществом в Протоколе о торговле людьми в подпункте 
а) статьи 3 Протокола о торговле людьми это преступление 
определяется следующим образом: 

«торговля людьми означает осуществляемые в целях экс-
плуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, мошенничества, об-
мана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, 
либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения 
согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация 
включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный 
труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, под-
невольное состояние или извлечение органов» [2].

Проблема торговли людьми стала актуальной в Казахстане 
с начала нового века и, по оценкам, ежегодно около 50 тысяч 
человек становятся жертвами трудовой и сексуальной эксплуа-
тации в Казахстане [3].

ежегодно сотни тысяч мужчин, женщин и детей становят-
ся жертвами торговли людьми в их собственных странах и за 
рубежом. Жертвы торговли людьми подвергаются различным 
видам эксплуатации, включая принудительный труд, сексуаль-
ную эксплуатацию, рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние и извлечение органов [4].

из-за достаточно высокого уровня экономического раз-
вития. по сравнению с другими странами Центральной Азии, 
Казахстан является страной назначения для жертв торговли 
людьми из других стран этого региона. Алматы, численность 
населения которого составляет более миллиона жителей, яв-
ляется не только самым большим городом Казахстана, но и 
региональным финансовым и деловым центром, что делает его 
особенно привлекательным местом назначения. 

Согласно ООН, наиболее распространенным видом эксплуа-
тации в мире является сексуальная эксплуатация, в которую 
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чаще всего попадают женщины и дети. Эта форма эксплуатации 
также особенно характерна для торговли людьми, местом на-
значения которой является Казахстан. B то же время торговля 
людьми с целью трудовой эксплуатации также очень распро-
странена. Сталкиваясь с бедностью и безработицей, многие 
жители других стран Центральной Азии стремятся приехать 
в Казахстан и найти там работу, даже если им приходится со-
глашаться на такие зарплаты и условия, на которые граждане 
Казахстана не согласились бы. Во многих случаях эти люди 
становятся жертвами торговцев людьми. Экономическое не-
равенство и безработица в сельских районах Казахстана также 
является главной причиной внутренней торговли людьми. из-
за недавнего глобального экономического кризиса ситуация с 
торговлей людьми с целью трудовой эксплуатации ухудшилась, 
так как стало меньше возможностей найти работу, и люди от-
чаянно пытаются прокормить свои семьи.

Когда проблема торговли людьми стала актуальной в Казах-
стане, ее наличие поначалу не хотели признавать. Однако, в 
последние годы власти приняли важные меры по противодей-
ствию торговле людьми. Казахстан присоединился к Конвенции 
ООН против транснациональной организованной преступности 
и дополняющему ее Протоколу о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, который 
содержит наиболее полное на сегодняшний день определение 
торговли людьми в международном праве.

В Республике Казахстан меры по предупреждению торгов-
ли людьми определены в Плане мероприятий Правительства 
Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и 
борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 
2012-2017 годы. Данная работа в основном проводится обще-
ственными организациями, работающими в сфере противо-
действия торговле людьми, и правоохранительными органами 
посредством освещения в СМи проблематики торговли людьми, 
проведения информационных кампаний среди групп риска, 
поддержки функционирования республиканского телефона до-
верия при поддержке МВД РК, Международной организации 

к вопросу борьбы с торговлей людьми на современном этапе
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по миграции и ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана». 
Однако финансирование информационных кампаний носит 
краткосрочный характер и выделяется не во всех областях 
республики, поддержка телефона доверия осуществляется в 
основном из средств Международной организации по миграции. 
также в настоящее время недостаточные меры принимаются 
для снижения спроса на дешевую рабочую силу.

торговля людьми является транснациональной угрозой для 
всех стран мира, не проявляющей тенденции к снижению, и 
продолжает оставаться вызовом международному сообществу, 
несмотря на все предпринимаемые усилия по искоренению этого 
преступления против человечества, по обеспечению безопас-
ности и благополучия женщин, мужчин и детей и гарантиро-
ванию их свободы от эксплуатации и пыток. Случаи насилия 
и надругательства над жертвами торговли людьми признаны 
мировым сообществом одними из наихудших форм жестокого 
обращения, связанными с тяжелыми психологическими трав-
мами. К несчастью, в подавляющем большинстве случаев их 
жертвами становятся женщины и дети, хотя гендерный и воз-
растной анализ преступлений в этой сфере говорит нам о том, 
что мужчины также повсеместно становятся жертвами этих 
унизительных преступлений. 

В течение последних лет Комиссия по правам человека при 
Президенте РК вместе с Представительством Международной 
организации по миграции в РК, Центром ОБСе в Астане и 
гражданским обществом активно поднимала эту важную тему в 
контексте реализации правительственного плана мероприятий 
по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, 
связанных с торговлей людьми, а также содействовала реали-
зации закона «О специальных социальных услугах» в отно-
шении граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
в результате жестокого обращения, приведшего к социальной 
дезадаптации и депривации.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в 
своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося государства» одной из приоритет-
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ных задач определил новые принципы социальной политики, 
в том числе дал поручение по установлению минимальных 
социальных стандартов и гарантий, что должно усилить адрес-
ность средств, выделяемых на социальные программы. за годы 
независимости в Казахстане предприняты серьезные шаги по 
закреплению международных стандартов в области прав че-
ловека в национальном законодательстве [5].
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заң бойынша адам теңдігін оған заңды құқық пен бостандық 
беру негізінде тану азаматтық қоғамның басты белгісінің бірі. 
XX ғасырдағы дүние жүзі қоғамдастығының дамудағы едәуір 
прогресі адамның жеке тұлғасының бағалылығын түсінушілік, 
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оның құндылығы үздіксіз байланыс керектігінде, күнелту мен 
еркін дамуға ең аз да болса кепілдікті қамтамасыз етуінде 
болып табылады.

Адам құқығы - ол субъективті құқық шамамен емес, қайта 
жеке тұлғаның Конституцияда және заңда бекітілген нақты 
мүмкіндігі. заң шығарушы тек қана шын қоғамдық қатынастардан 
шығатын, алдын ала құрылған әлеуметтік-экономикалық және 
саяси мүмкіндігі бар құқықты бекіте алады.

Қазақстанда адам құқығын сақтаудың маңызды компонентінің 
бірі - оған сотталғандардың құқын бұзуды ескерту және бақылау 
жатады.

Сотталған азаматтарға жазаны өтеу кезінде Қазақстан Ре-
спубликасы азаматтарының құқығы мен бостандығына кепілдік 
берілуі тиіс, оған тек қылмыстық, қылмыстық-атқару және 
басқа да Қазақстан Республикасы заңдарымен алып тасталған, 
сондай-ақ шектелу белгіленгендер жатпайды.

Сотталғандарды заңмен тікелей белгіленген жағдайдан 
басқа кезде азаматтық міндетін атқарудан босатуға болмайды. 
Республиканың азаматын ешқандай жағдайда азаматтығынан, 
өзінің азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға, сондай-ақ 
оны Қазақстаннан тыс жерлерге аластатуға болмайды [1]. 
Сотталғандардың құқығы мен бас бостандығы сот үкімімен 
және Қазақстан Республикасы заңында көрсетілген мерзімге 
ғана шектелуі мүмкін. 

Қазіргі кезде құқық жүйесіндегі қайшылықты жеңіп шығу, 
ішкі біртұтас, қарама-қайшылықсыз заң құру өте қажет. Кейбір 
жағдайларда заң сотталғандарға негізсіз тыйым салады да, 
олардың түгелдей жалпы азаматтық құқын қамтамасыз ете ал-
майды. Көптеген мәселелер ведомстволық актілермен реттеледі, 
ал олар кей кезде занды бұрмалайды. Бас бостандығынан 
айырылғандардың жазаны өтеу жағдайы сотталғандардың әр 
түрлі категориясына қарай жеткілікті дараланған. түзеу амалы 
мен постпенитенциарлы механизмдері құқық бұзушы адамға 
дұрыс бағытталмаған. Онда оның тиісті шамасын, жеке басының 
өзгешелігін адамгершілік дәрежесінің төмендегенін, істеген 
әрекетінің ауырлығын есепке алмайды. Қылмыстық жазаны 
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атқарудың жаңа заңын қабылдау қажеттілігінің себебі, оны 
біздің елдің өзіне алған халықаралық құқық міндеттемелеріне 
сәйкестендіруге байланысты. Құқықты мемлекеттің сипаты - ол 
азаматтардың өмір сүру кезінде құқы мен бас бостандығының 
кепілдігі мен мызғымастығы және азамат пен мемлекеттің 
өзара жауапкершілікті орнатуы мен қолдану принципі болып 
табылады.

ӘДеБиеттеР тІзІМІ
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: 

ЖШС «издательство» «Норма-К, 2001. - 44 б.
2. 1966 ж. 16 желтоқсанындағы Азаматтық және саяси құқықтар 

туралы Халықаралық пакт.
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару құқығы: 

оқу құралы. - Алматы: Жеті жарғы, 2002. - 256 б.

беЙбітшілік пен адамзат Қауіпсіздігіне 
ҚаРсы ҚұҚыҚ бұзушылыҚтаРға Қатысты 

халыҚаРалыҚ ҚұжаттаР

Н.С. Искакова,
2 курс студенті

Ғылыми жетекшісі: К.Р. Сейпиева,
«заңтану» кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының 

кандидаты, А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Құқықтық мемлекетті құра отырып және ұлттық қауіпсіздікті 
нығайта отырып, Қазақстан Республикасы халықаралық 
қауымдастық мүшесі ретінде жоғарыда аталған қылмыстармен 
күресу үшін көптеген халықаралық конвенцияларға қосылуы 
тиіс. Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық кодексіне 
бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігін сақтау бойынша баптар 
қосылған. Өйткені Қазақстан Республикасына терроризм, діни 
экстремизм мәселесі жат емес. Әлемде кең тараған «Хизб-ут-
таһрир» ұйымының құлаш жайып, мақсаты ислам халифатын 
құрып, Қазақстанның конституциялық құрылымын өзгерту болып 
табылатын бұл қауіпті ұйымның қолдаушылары, өкінішке орай, 
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аз емес. 2004 жылы Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты 
«Хизб-ут-таһир», «Өзбек-ислам халифаты» сияқты барлығы 
бес террористік, экстремистік ұйымның ел аумағында қызмет 
етуіне тыйым салу туралы шешім шығарған болатын.

Халықаралық қылмыстар мемлекеттің бейбітшілік тұрғысындағы 
қарым-қатынастардың негіздеріне қол сұғады. Халықаралық 
сипаттағы қылмыстар мемлекеттің әр түрлі - әскери, экономикалық, 
дипломатиялық және басқа да саладағы қалыпты өзара қатынасына 
зиян келтіреді. 

Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігі – жалпы қоғамның және 
жеке адамның дамуының міндетті және басымда шарты боп табы-
латын қазіргі өркениеттің маңызды әлеуметтік құндылықтарының 
бірі. ҚР-ның Қылмыстық кодексінде заңшығарушы бейбітшілік 
пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарды жеке 4 тарауға 
бөліп шығаруы ұлттық қылмыстық заңдылықты халықаралық 
конвенцияларға сәйкес сипатқа келтіруі болып танылады.

Негізгі халықаралық-құқықтық қайнар көздері:
- БҰҰ Жарғысы мен БҰҰ-мен 1974 жылы 14 желтоқсанда 

қабылданған “Агрессияны анықтау” резолюциясында агрессиялық 
соғысты жоспарлаудың, дайындаудың, тұтандырудың немесе 
оны жүргізудің нормалары;

- БҰҰ Бас Ассамблеясының Резолюциясы мен Шешімі 1968 
жылы ХХ сессиясында қабылданған жаппай қырып-жою қаруын 
өндіру мен тарату туралы нормалары;

- 1949 жылы соғыс тұтқындарымен қатынас жөніндегі Же-
нева конвенциясы;

- геноцид жайлы нормалар – 1948 жылы геноцид қылмысының 
алдын алу мен оған тағайындалатын жаза туралы Конвенция; 

- экоцид жайлы нормалар – үлкен қашықтықта ауаны ластау 
жайлы 1979 жылғы Конвенция;

- озон қабатын қорғау туралы 1985 жылғы Вена Конвенциясы 
жалдамалық туралы нормалар – 1949 жылғы Женева Конвен-
цияларына қосымша хаттама;

- халықаралық қорғау аясындағы адамдарға немесе ұйымдарға 
шабуыл жасау туралы нормалар – халықаралық қорғау аясындағы 
тұлғаларға қарсы қылмыстардың алдын алу мен жазалау туралы 
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Конвенция болып табылады.
Мұндай қылмыстар үшін жауаптылықтың негізгі қайнар 

көзі Халықаралық әскери трибунал Жарғысы (Нюрнберг, 1948) 
болып табылады. Осы жарғыда бейбітшілік пен адамзаттың 
қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың жауаптылығының негіздері 
және олардың түрлері:

1) бейбітшілікке қарсы қылмыстар;
2) соғыс қылмыстары;
3) адамзатқа қарсы қылмыстар нақты көрсетілген.
Халықаралық конвенция 1948 жылы геноцидті, 1974 жылы 

апартеидті халықаралық қылмыстар деп жариялады. БҰҰ-ның 
1991 жылғы 43 сессиясы бейбітшілік пен адамзатқа қарсы 
қылмыстар Кодексінің жобасын қарап, оны мемлекеттердің 
үкіметінің қарауына, пысықтауына жіберді. Осы көрсетілген Ко-
декс жобасына сәйкес бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне 
қарсы қылмыстардың 12 құрамы көрсетілген.

Халықаралық нормада осы тұрғыдағы қылмыстарға нақты 
тұрақты анықтамалар беру мен оларды топқа бөлу әлі аяқталған 
жоқ, мұның өзі мемлекеттердің ұлттық Қылмыстық кодексін 
қабылдауда осы мәселеде белгілі бір қиындықтар туғызып 
отыр.

Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық кодексінде 
заңшығарушы бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы 
қылмыстарды жеке 4 тарауға бөліп, 15 қылмыс құрамын енгізген 
(бұрыңғы редакцияда 9 бап болған). Бұл баптардың мазмұны 
халықаралық конвенцияларға сәйкес келтіріліп отырады.
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Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы құқық
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Вступивший в силу с 1 января 2015 года Уголовный кодекс 
Республики Казахстан сохранил в неизменном виде практически 
все вопросы регламентации института соучастия в уголовном 
правонарушении, за исключением изменения классификации 
форм соучастия, которая в настоящее время сопряжена со зна-
чительной видовой дифференциацией преступных групп [1]. 
Несмотря на неизменность большинства уголовно-правовых 
норм, теоретический и практический интерес к проблеме соуча-
стия сохраняется. 

С конца XIX века в теории уголовного права существуют две 
сложившиеся точки зрения на конструкцию соучастия. Первая 
исходит из признания акцессорного (несамостоятельного) ха-
рактера соучастия [2, c. 82], вторая рассматривает соучастие 
как самостоятельную форму преступной деятельности [3, c. 99]. 
Поскольку ни без теории акцессорности, ни без учета принципа 
самостоятельной ответственности соучастников в настоящее 
время невозможно объяснить правовую природу соучастия, 
следует констатировать некий симбиоз этих принципов, их 
одновременное функционирование и взаимовлияние.

Утверждение об исключительно умышленном характере 
соучастия в современной уголовно-правовой доктрине явилось 
следствием длительных теоретических споров и практических 
изысканий. По нашему мнению, данная позиция является ис-
ключительно верной, отражающей как объективные, так и 
субъективные признаки соучастия в уголовном правонарушении. 

2 секция  П. кайрбекова
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Вместе тем, современные исследователи уголовно-правовой 
науки продолжают выдвигать аргументы в пользу признания 
неосторожного соучастия [4, c. 43]. Мы также считаем, что в 
ряде случаев правовая специфика такого явления как «неосто-
рожное сопричинение» должна быть надлежащим образом учтена 
в уголовном законе. На наш взгляд, неосторожное сопричине-
ние (группой лиц без предварительного сговора) также может 
расцениваться как отягчающее уголовную ответственность 
обстоятельство (п. 3 ч. 1 ст. 54 УК), поскольку в данном случае 
всегда есть риск причинение более масштабных последствий, 
нежели в случае единоличных неосторожных действий. 

Ответственность каждого из соучастников находится в кор-
релятивной связи с непосредственным «вкладом» каждого в 
совместное уголовное правонарушение. Однако большинство 
теоретиков и практиков совершенно обоснованно указывают на 
наибольшую степень общественной опасности функциональной 
роли организатора [5, c. 60]. Данное обстоятельство, как мы 
считаем, должно найти отражение в структуре ст. 28 УК РК 
при перечислении функциональных ролей соучастников. Кро-
ме того, для детализации функциональной роли конкретного 
соучастника считаем целесообразным при квалификации его 
действий указывать соответствующую часть ст. 28 УК РК (что 
часто и имеет место в практике следственных органов, но не 
оговорено в тексте уголовного закона). 

Мы не поддерживаем мнение исследователей, полагающих, 
что включение функциональной роли соучастника в качестве 
конститутивного признака той или иной статьи Особенной 
части УК РК является нарушением принципа ответственности 
за соучастие (с обязательной ссылкой на ст. 28 УК РК). такого 
рода нормы (например, ст. 258 УК РК «Финансирование тер-
рористической или экстремистской деятельности и иное по-
собничество терроризму либо экстремизму») не препятствуют 
единообразному применению уголовно-правовых норм института 
соучастия, а лишь нацелены на усиление борьбы с наиболее 
опасными видами преступных посягательств. 

Введенная УК РК 2014 года видовая дифференциация пре-

спорные вопросы теории и законодательного определения
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ступных групп, которая, согласно п. 25) ст. 3 УК РК, включает 
десять разновидностей, добавляет существенные теоретические 
и практические разногласия в и без того проблемный аспект 
разграничения форм соучастия [6, c. 104]. По нашему мнению, 
законодатель необоснованно включил в уголовно-правовую 
конструкцию криминологические понятия, поскольку общий 
критерий (например, степень организованности, качественная 
особенность совершаемых посягательств и пр.) в действующей 
классификации отсутствует.

таким образом, институт соучастия представляет собой 
сложное, многоаспектное уголовно-правовое образование, вклю-
чающее в себя значительное количество уголовно-правовых 
предписаний и носящее универсальный характер для всей 
отрасли уголовного права. Следует учитывать, что трактовка 
соучастия имеет динамичный характер, что подтверждается 
историей развития данного института и последними измене-
ниями в уголовном законе. Следует с полной уверенностью 
прогнозировать дальнейшее развитие уголовно-правовой мысли 
в исследовании института соучастия.
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С приобретением независимости Республика Казахстан 
вступила в период глубоких по масштабам и основательности 
преобразований, которые, так или иначе, затрагивают самые 
разные сферы существования общества и государства. В сво-
ем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстанский 
путь — 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее», 
Президент Республики Казахстан констатировал тот факт, что 
за 24 года суверенного развития созданы главные ценности, 
которые объединяют всех казахстанцев и составляют фунда-
мент будущего нашей страны: «Во-первых, это Независимость 
Казахстана и Астана. Во-вторых, национальное единство, мир 
и согласие в нашем обществе. В-третьих, это светское обще-
ство и высокая духовность. … В-седьмых, это национальная 
безопасность и глобальное участие нашей страны в решении 
общемировых и региональных проблем» [1].

На очередном этапе строительства гражданского общества 
и правового государства формируются новые национальные 
интересы во всех сферах развития общества, в том числе и в 
военной области.

В отечественной военной доктрине прогнозируются три типа 
возможных военных конфликтов, различающихся по масшта-
бу, интенсивности, продолжительности и другим признакам, 
в которые потенциально может быть вовлечена Республика 
Казахстан. В современных условиях наиболее вероятным счи-
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тается возникновение конфликтов низкой интенсивности. «На 
сегодняшний момент в мире не ведется традиционной, конвен-
циальной войны, в которой противниками являются регулярные 
армии. Борьба протекает между государствами и инсургентами, 
которые преследуют различные цели. Однако увеличилось 
количество внутренних конфликтов, в которые вмешиваются 
вооруженные силы иных государств» [2]. терроризм, приоб-
ретающий глобальный характер. представляет собой реальную 
угрозу, особенно в связи с близостью к Казахстану основных 
очагов подобной угрозы.

Учитывая указанные факторы, для Казахстана остается 
потенциальная военная угроза и поэтому нужда в армии еще 
существует. Другой вопрос, в какой армии? если рассматри-
вать армию, как институт, включающий весь спектр военных 
средств, включая наземные силы, способный воевать с большими 
армиями, то Республика Казахстан такой армии не имеет.

Суммируя высказанное, считаем, что Казахстану необходима 
относительно небольшая, мобильная, высококвалифицированная, 
способная осознанно, разумно ориентироваться в окружаю-
щей действительности армия. и здесь вопрос стоит не только 
в технической оснащенности Вооруженных Сил Республики 
Казахстан, но, в первую очередь, в высокой культуре, в том 
числе и правовой. если воин не соблюдает закон, если закон 
ставит воина в привилегированное положение, по сравнению 
с остальными гражданами, позволяя нести более мягкое на-
казание за совершенное аналогичное преступление, включая 
последствия, не говоря уже о понятии воинской чести, которая 
несовместима с совершением преступления, подобная армия 
создает опасность и представляет потенциальную угрозу не 
внешнему врагу, а собственной гражданской базе, которая ее 
поддерживает и питает.

Как правильно отмечает Д.С. Чукмаитов, «предупредить пре-
ступление как с социальной, правоохранительной, экономической 
и других точек зрения гораздо предпочтительнее, чем иметь 
дело уже с последствиями общественно опасных деяний» [3, 
с. 179]. тем не менее, предупреждение преступлений является 
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проблемой для любой страны. Как дестабилизирующее явление, 
преступность представляет собой угрозу для безопасности 
государства и общества. В этом свете воинские преступления 
представляют собой особую опасность, как явления, мешающие 
нормальному функционированию одного из институтов, пред-
назначенных обеспечивать национальную безопасность.

«Для всякого преступления характерны два существенных 
признака – общественная опасность и противоправность» [4, с. 
5]. По степени общественной опасности воинские преступления 
равнозначны именно в силу профессиональной специфики, на-
пример, такой как относительно свободный доступ к оружию. 
Что касается противоправности, то, присягнув, военнослужащий 
дает обязательство, в которое включается и законопослушное 
поведение. Соответственно, совершение преступления во-
еннослужащим означает нарушение не только воинского, но 
и гражданского долга. Следовательно, степень общественной 
опасности воинских преступлений выше, чем преступлений, 
совершаемых гражданскими лицами, со всех позиций, включая 
морально-этический комплекс.

Понятие уголовного правонарушения излагается в статье 
Уголовного кодекса Республики Казахстан. В целом, воинские 
уголовные правонарушения представляют собой разновидность 
общего понятия преступления, сформулированного в статье 10 
Уголовного кодекса Республики Казахстан. Воинское уголовное 
правонарушение есть деяние, характеризующееся общими для 
всех преступлений признаками: общественной опасностью, 
уголовной противоправностью, виновностью и наказуемо-
стью. Вместе с тем, специфика воинской службы определяет 
и специфичность указанных признаков по отношению к пре-
ступлениям, совершаемым военнослужащими. По данному 
принципу все воинские уголовные правонарушения делятся 
на специально воинские и относительно воинские. то есть на 
типичные только в условиях военной службы и на имеющие 
аналоги в общеуголовном законодательстве, но посягающие на 
воинский правопорядок и, в силу этого, представляющие по-
вышенную опасность для Вооруженных Сил Казахстана [5, с. 
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409]. Соответственно, предупреждение воинских преступлений 
также имеет две позиции – общую и специальную.

Основными субъективными причинами роста военных уго-
ловных правонарушений можно назвать: относительную закры-
тость деятельности военного ведомства, большую концентра-
цию молодых людей мужского пола, рассмотрение физических 
контактов как некий обряд инициации и т.д. К объективным 
причинам относятся материально-технические проблемы армии, 
общие причины преступности, нравственный климат в обще-
стве. Особая опасность военной преступности состоит именно 
в характеристике армии как силового ведомства. Призванная 
защищать общество от внешнего посягательства, армия должна 
быть олицетворением национальной безопасности. Воинские 
уголовные правонарушения же, наоборот, заставляют общество 
смотреть на армию как на угрозу собственной безопасности.

С этой позиции, мы предлагаем рассматривать армию не 
как основную силовую структуру, с привилегированным по-
ложением, а как одну из военизированных формирований, на-
равне с правоохранительными органами и МЧС, с внесением 
соответствующих изменений в уголовное законодательство. В 
таком случае, по нашему мнению, права и обязанности всех 
военизированных структур будут уравнены, принципы закон-
ности и справедливости будут реализованы, при этом будет 
учтена профессиональная специфика всех военизированных 
формирований.

С другой стороны, согласно Конституции Республики Ка-
захстан, военные должны нести одинаковую с другими граж-
данами уголовную и иную ответственность, иметь такие же 
права и обязанности. Рассмотрение армии как такой же, как 
остальные сферы общества и государства, как некое учреж-
дение, выполняющие общеполезную функцию, позволит, мы 
считаем, изменить криминологическую картину военной пре-
ступности, устранит латентность одних видов преступлений 
и декриминализирует другие. Внесение соответствующих из-
менений в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы 
устранит дублирование составов и покажет реальную картину 
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преступности в армии.
Как правильно отмечает в своем обширном исследовании 

природы воинских преступлений С.С. Молдабаев, «Посколь-
ку вооруженные силы представляют собой не только гарант 
социально-политической стабильности и безопасности, но и 
источник общественной опасности, то и преступность в сфере 
военной службы следует рассматривать как одну из значимых 
социальных угроз» [6, с. 3]. Соответственно, государство и 
общество в целях сохранения и обеспечения собственной безо-
пасности должны принять действенные меры по профилактике, 
пресечению и раскрытию воинских уголовных правонаруше-
ний. Начав с такого постулата, как «понятия преступление 
и воинская честь несовместимы», не говоря уже о том, что 
преступник-военнослужащий дискредитирует саму армию. По-
вышение воинской дисциплины, укрепление ее роли в подержа-
нии боевой готовности частей и подразделений Вооруженных 
Сил Республики Казахстан – вот основные критерии развития 
и перспективы укрепления обороноспособности страны и, как 
следствие, гарантия национальной безопасности.
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Происходящие социально-экономические процессы в Казах-
стане, социальная дифференциация общества, негативные из-
менения культурных ценностей, криминализация общественной 
жизни продолжают оказывать негативное влияние на подрас-
тающее поколение. Расслоение общества, потеря жизненных 
ценностей, развал системы детских и молодежных организаций, 
массированное влияние западной культуры активно проявляют 
себя в системе детерминации молодежной преступности. ее 
состояние сегодня вызывает обоснованную тревогу в обще-
стве [6, с. 3].

В течение последних 7 лет отмечается сокращение подрост-
ковой преступности в стране (в среднем на 5-6%). так, анализ 
подростковой преступности по годам выглядит следующим об-
разом: 2010 год - 6 529 (-7,4%), 2011 год - 5 383 (-7,4%), 2012 
год - 5 124 (-4,8%) и 2013 год - 4 006 (-14,4%). По итогам 2014 
года наблюдается незначительный рост на 2,5% (с 4 006 до 4 
108). имеется снижение особо тяжких преступлений, совершен-
ных подростками на 26,7% (с 105 до 77), убийств на 18% (с 61 
до 50), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 
15,7% (с 89 до 75) и вымогательств - на 9,1% (с 110 до 100) [1]. 
Вместе с тем все еще остается высоким удельный вес учащихся 
общеобразовательных школ от общего числа выявленных моло-
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дых граждан, совершивших преступления. Несовершеннолет-
ними в целом по республике совершается каждое 15-е тяжкое 
преступление, каждое 20-е убийство, каждое 16-е причинение 
тяжкого вреда здоровью, каждый 8-й разбой, каждый 5-й грабеж 
и каждая 13-я кража [2].

Анализируя особенности причинного комплекса, А.Н. Ли 
отмечает, что они представляют собой последствия различ-
ных дефектов социализации личности правонарушителей во 
взаимодействии с их психофизическими особенностями и с 
теми ситуациями, в которых они оказались. «Утрата мировоз-
зренческих и нравственных ориентиров, распад традиционных 
юношеских институтов социализации при одновременно не-
высоком авторитете вновь возникающих молодежных органи-
заций, превращение товарно-денежных отношений в осново-
полагающий критерий человеческих ценностей, утверждение 
потребительско-эгоистических интересов приводит к росту 
бездуховности, углублению процесса маргинализации в мо-
лодежной среде» [3, с. 20].

Следовательно, причины (факторы) молодежной преступ-
ности можно разделить на две большие группы: связанные с 
личностными особенностями молодых лиц; отражающие не-
достатки общественного устройства.

Одно из негативных проявлений экономического кризиса - 
сокращение рабочих мест, приводящее к безработице подростков 
[5, с. 20]. Рост безработицы, как известно, в первую очередь 
оказывает негативное влияние на молодежь, поскольку именно 
ей тяжело найти подходящие рабочие места из-за отсутствия 
надлежащей квалификации и опыта работы. В большинстве 
стран мира молодые люди примерно вдвое чаще, чем предста-
вители старших возрастных групп, оказываются среди тех, кто 
ищет и не находит работы. Было установлено, что в качестве 
безработных регистрируется не более 20-25% молодежи. По 
уровню образования незанятая молодежь уступает большинству 
представителей других социальных групп.

Впрочем, если учесть источники, из которых безработная 
молодежь получает средства для жизни, то вопрос о ее со-
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циальной пассивности проясняется. источниками получения 
материальных средств молодых безработных являются: помощь 
со стороны родителей, родственников, пособие по безработице, 
доход от самозанятости, в том числе нелегального характера, 
доходы и продукты с личного хозяйства, огорода, дачного 
участка, заработок (временный, нерегулярный, случайный), 
пенсии и другие государственные выплаты социально не за-
щищенным гражданам.

Как правило, незанятая молодежь неоднородна. При этом 
«истинные безработные» (как зарегистрированные, так и неза-
регистрированные) составляют не более 50%. Далее следуют 
«пленники судьбы», или «обескураженные», - желающие тру-
диться, но прекратившие поиск работы, будучи убежденными 
в невозможности достичь цели, а также занятые в домашнем 
хозяйстве и уходом за детьми, их 30-35%. и, наконец, устойчиво 
велика доля молодых «безработных по призванию» (около 20%), 
предпочитающих иждивенчество и криминальное поведение 
любой трудовой деятельности [7, с. 150].

Поскольку незанятая молодежь происходит преимуществен-
но из семей со средним и низким уровнем дохода, длительное 
пребывание юношей и девушек в таком состоянии, по существу, 
означает их перемещение в так называемое «преддонье», ха-
рактеризующееся бедностью и ограниченностью потребления 
в пределах физиологического минимума. Отсюда прямой путь 
в криминальный слой либо на «социальное дно». Не может 
не броситься в глаза криминальное проявление деятельности 
незанятой молодежи. Она зачастую склонна оправдывать ис-
пользование незаконных средств для получения высоких до-
ходов.

Следующей предпосылкой является комплекс проблем семьи. 
Роль семьи в жизнедеятельности общества определяется тем, что 
ей присущи, с одной стороны, черты социального института, а 
с другой - малой социальной группы. Как социальный институт 
семья характеризуется совокупностью социальных норм, санкций 
и образцов поведения, регламентирующих отношения между 
супругами, родителями, детьми, другими родственниками. Как 
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первичная малая группа она основана на браке или кровном 
родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
моральной ответственностью и взаимопомощью. Обострение 
проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты 
и постоянной нужды, моральная и социальная деградация, 
происходящая в семьях, приводят к крайне негативным по-
следствиям [3, с. 18].

Необходимо также отметить, что телевидение стало электрон-
ным оружием массового поражения, которое особенно опасно 
для подростков. Многие криминологи, социологи и педагоги 
отмечают, что между насилием на телеэкране и ростом на-
сильственных преступлений есть прямая связь. Как правильно 
указывает А.В. Симоненко, что средства массовой информации 
в противовес правовому просвещению демонстрируют кри-
миногенное и часто откровенно криминальное просвещение. 
В последние годы исчезают положительные герои. их место 
занимают новые «герои»: рэкетиры, киллеры, криминальные 
авторитеты и т.д. «Молодое поколение страны серьезно больно, 
так как «заражено бациллами» вседозволенности, нигилизма, 
бесчестия, презрения к честному труду, сексуальной раскре-
пощенности» [6, с. 4]. Отсюда становится понятным, почему 
подростки начинают вести поиск форм занятости, которые 
нередко противоправны.

По мнению профессора А.и. Долговой, наиболее часто 
встречаются следующие криминогенные обстоятельства: отри-
цательное влияние семьи (злоупотребление родителей алкого-
лем, наркотиками, грубость, жестокость и садизм, образ жизни 
родителей, бравирующих «ловкостью» и безнаказанностью); 
временное или постоянное отсутствие у ряда родителей воз-
можности обеспечить минимально необходимые потребности 
детей и как следствие - возникновение озлобленности в отно-
шениях между близкими людьми; настроения безнадежности 
или озлобленности, при отсутствии социально-правовой помо-
щи эти обстоятельства формируют мотивацию преступлений; 
безнадзорность в результате отсутствия должного контроля 
со стороны семьи и ряда воспитательных учреждений; низкий 
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уровень качества работы учебно-воспитательных учреждений, 
проявляющийся в форме отказа от индивидуального подхода 
к малолетним и несовершеннолетним, а также в нечестности 
или непрофессионализме должностных лиц, ответственных 
за воспитательные процессы; подавление интереса к учебе; 
неполучение навыков правильной самооценки и управления 
своим поведением; низкий уровень жизни семей подростков и 
заниженный уровень формируемых интересов и потребностей 
личности; распад системы трудоустройства несовершеннолет-
них и их воспитания в трудовых коллективах; отсутствие в 
достаточном количестве сети молодежных клубов и досуговых 
секций, что ограничивает позитивную досуговую занятость 
молодежи; резко меняющиеся системы ценностей в условиях 
реформ в обществе, что влечет трудности положительной со-
циализации; отрицательное влияние окружения (сверстников 
и старших лиц), которое проявляется в обособлении группы 
для совместного времяпрепровождения, подражании лидерам, 
а также распространяется как феномен толпы, проявляющийся 
в повышенноэмоциональном поведении во время посещения 
спортивных матчей или выступлений популярных музыкантов; 
вовлечение взрослыми преступниками в пьянство, азартные 
игры, употребление наркотиков, проституцию, что нередко 
связано с вовлечением несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений с пропагандой преимуществ криминальной жизни; 
длительное отсутствие у несовершеннолетнего, оставившего 
учебу или работу, определенных стабильных занятий, что обу-
словливает возникновение негативных взглядов и привычек, 
преобразующихся в ситуационные преступления; проникнове-
ние в подростковую и молодежную субкультуры через средства 
массовой информации в качестве примеров подражания культа 
насилия, грубости, жестокости, наркотиков, проституции и 
т.п.; увеличение доли детей и подростков с отставанием в 
интеллектуальном и волевом развитии, в большей части - это 
дети родителей, злоупотребляющих спиртными напитками и 
наркотическими веществами [7, с. 215].

таким образом, указанные причины и условия, способ-
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ствующие молодежной преступности, в определенной степе-
ни поддаются регулированию, нейтрализации и устранению. 
В связи с этим важное значение приобретает профилактика 
преступлений, осуществляемая государственными органами, 
в отношении молодежи. 
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Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

В связи с тем, что профессиональная преступность по ряду 
криминологических характеристик тесно переплетается с реци-
дивной, а специальный многократный рецидив преступлений, 
особенно корыстной направленности, непосредственно связывает 
их, первая включает в себя неоднократное совершение одно-
родных и тождественных преступлений корыстной направлен-
ности. такая деятельность профессиональных преступников 
требует наличия специальных знаний, умений и навыков.

Рассматриваемая проблема становится еще более актуальной 
в связи с тем, что превалирующее значение институту рецидива 
преступлений отводится в Концепции правовой политики Респу-
блики Казахстан на период с 2010 до 2020 года утвержденной 
Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 
года №858. Одна из основных целей Концепции - сокращение 
рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими на-
казание в виде лишения свободы [1]. Ожидаемым результатом 
Концепции также является создание условий, исключающих 
распространение в обществе криминальной субкультуры, а, 
как известно, носители данной субкультуры - это прежде всего 
профессиональные преступники.

исследование профессиональной преступности - очень слож-
ная задача. Это объясняется несколькими причинами:

- преступная деятельность, в том числе профессиональная, 
связана с риском уличения и привлечения к уголовной ответ-
ственности и носит законспирированный характер. тем самым 
в абсолютном большинстве преступники не сотрудничают с 
правоохранительными органами и не предоставляют им какую-
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либо необходимую информацию;
- по существовавшим политическим и идеологическим 

мотивам в СССР проблема профессиональной преступности 
практически не исследовалась [2].

По нашему мнению, профессиональных преступников можно 
называть не только рецидивистами антисоциального типа, а 
также рецидивистами с антисоциальной установкой корыстной 
направленности. Для них характерна стойкая, целеустремлен-
ная антиобщественная направленность; отсутствие привычки 
трудиться; корыстная направленность мотивов преступного 
поведения, превращение системы корыстных преступлений в 
единственный или основной источник существования. Данная 
категория лиц обладают преступными навыками, той или иной 
преступной квалификацией. При совершении преступления им 
свойственно применение хитроумных и отточенных приемов, 
маскировка и уничтожение следов преступления.

Профессиональная преступность не стремится постоянно 
к высоким доходам. Цель профессиональных преступников 
совершить преступление, сделать реальную предпосылку к 
доходу, и жить, как правило, нелегально или конспиративно 
на полученный преступный доход. Выявление смыслового со-
держания понятия личности профессионального преступника 
необходимо для правильной организации предупредительной 
работы в отношении определенной группы осужденных, при-
менительно к нашему вопросу в отношении профессиональных 
преступников. 

Для большинства профессиональных преступников, особен-
но многократно судимых, свойственно отсутствие профессии, 
семьи, постоянного места работы и места жительства. Не надо 
думать, что профессиональные преступники, особенно много-
кратно судимые, все время находятся в постоянной оппозиции 
к обществу. Современные исследования показывают, что неко-
торые из них сотрудничают и с полицией, и с администрацией 
учреждений УиС.

Наличие лидерских способностей можно отметить лишь у 
некоторых профессиональных преступников. если они соче-

криминологическая характеристика профессионального
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таются с профессиональными преступными умениями и навы-
ками, то лицо, обладающее такими качествами, представляет 
собой серьезную общественную опасность.

Систематическое совершение преступлений, антиобществен-
ный образ жизни, отсутствие позитивных социальных контактов 
неуклонно снижают уровень развития личности, происходит 
постепенная деградация, чему активно способствует много-
кратное и длительное нахождение в учреждении. 

Профессиональные преступники утратили страх перед нака-
занием, они плохо адаптированы к условиям на свободе. Многие 
из них совсем не боятся вернуться обратно в учреждение, для 
них «тюрьма - дом родной». значительной части преступни-
ков действительно не плохо в местах лишения свободы, они 
не могут находиться вне рамок регламента правил отбывания 
наказания. Для профессиональных преступников, несомненно, 
интересны существующие в учреждении неформальные группы 
осужденных, членством в которых они очень дорожат [3].
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Алаяқтық «іскери» қарым-қатынастар орнап бастағаннан 

пайда болды. Саудагерлер сатып алушыларды жарамсыз тауар-
ды (құндыз жүнін мысықтікімен араластыру) жоғары бағамен 
сатып алдаса, сатып алушылар тауар үшін бүлінген тиынмен 
немесе тауармен есептескен. Қазіргі таңда алаяқтық қылмыстық 
құқық бұзушылығының көп тараған түрі жалған ақша жасау 
болып табылады.

ежелгі Римде жалған ақша жасаушыны тауып берген аза-
матты өмір бойы салықтан босатқан, ал осындай ізгі әрекетті 
жасаған құлдарға еркіндік берілген. Жалған ақша жасаушылардың 
өздерін өртеп, аңға талататын болған. Үндістанда мұндай 
қылмыскерлерді ұстарамен тілімдеп тастаса, Францияда тірідей 
қайнаған суға тастаған.

Жалған ақша жасаудың ең өршіген кезі — ХХ ғ. 90-жылдары, 
бұл компьютерлік технологиялардың пайда болуына байла-
нысты еді. Әр елде әр түрлі, бірақ орта есеппен алғанда әр 
мемлекетте ақшаның қорғаныс белгілері әр 7-10 жыл сайын 
жаңарып отырады. Қылмыскерлер осындай мерзімде сапасы 
жақсы жасанды ақшаны істеп үлгереді екен.

Қазіргі таңда елімізде жалған ақша жасау үлесіне экономикалық 
қылмыстардың 15%-ы тиесілі. Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексіне сәйкес жалған ақша жасаған адам не-
месе топ 5-тен 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы 
мүмкін, бұған қоса мүлік тәркіленуі ықтимал [1].

Қаржы қызметтерінің нарығы жоғары қарқынмен дамып 
келеді, төлем жасаудың жаңа түрлері — карталар пайда болуда. 
Алаяқтар да қол қусырып отырмай, бөтен ақшаны алудың жаңа 
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жолдарын тауып жатыр.
Кардинг — банк карталарына байланысты алаяқ операциялардың 

бейресми атауы, мұнда картаның өзі немесе оның реквизиттері 
пайдаланылады. Кардингтің бірнеше түрі бар. Біріншісі — бұл 
жоғалған немесе ұрланған карталардын пайдалану, мұндайда 
банк осындай картаны бұғаттап үлгірмей, алаяқ оны «босатып» 
тастайды. екіншісі — жалған карта жасау, мұнда бөтен карта 
туралы заңсыз жолмен алынған ақпарат (яғни, карта нөмірі, 
клиенттің аты-жөні, жарамдылық мерзімі және т.б.) пластикке 
(ақ пластикке) механикалық түрде басылады немесе жасанды 
картаның не болмаса шын картаның магниттік жолағына жа-
зылады.

төлем карталарының реквизиттері, әдетте, интернет-дүкендердің, 
төлем және есеп жүйелерінің бұзылған серверлерінен, сонымен 
қатар дербес компьютерлерден (тікелей, не болмаса «троян» 
және «құрт» деп аталатын қашықтықтан алу бағдарламалары 
арқылы) алынады.

тағы бір түрі — пошта, телефон, интернет арқылы түрлі 
тауарлар мен қызметтерге тапсырыс беру, мұндайда картаның 
иесі емес адам төлем картасының деректерін пайдаланады.

Кардингтің екі нұсқасы бар — скимминг және фишинг.
Қазақстанда да скимминг оқиғалары болып тұрады. Мысалы, 

2013 жылы Болгария азаматы Алматыдағы бір қазақстандық 
коммерциялық банктің банкоматтарына скиммерлерді орнатып, 
клиенттер карталарының деректерін көшіріп отырған. Ол бес 
жылға бостандығынан айырылып, мүлігі тәркіленген.

Фишинг (ағыл. — балық аулау) — бұл компьютерлік алаяқтықтың 
ерекше түрі. Фишинг-шабуыл келесідей ұйымдастырылады: 
киберқылмыскерлер жалған сайт жасайды, ол сайт банктің, 
интернет-дүкеннің сайтынан және интернет арқылы қаржылық 
есеп айырысуға мүмкіндік беретін басқа сайттан аумай қалады. 
Содан соң алаяқтар алдау арқылы пайдаланушының жасан-
ды сайтқа кіргізіп, жеке мәліметтерін, мысалы тіркеу есімін, 
құпиясөзін немесе пин-кодын енгізуін күтеді, соны жасатуға 
тырысып бағады. Сол деректерді пайдаланып, қаскүнемдер 
пайдаланушылар шотынан ақша ұрлайды.

М. Қабай
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Алаяқтық қылмысының Қазақстан Республикасындағы 

Фишинг-хабарламалар шын банктер пайдаланатын логотип 
пен рәсімдеулерді пайдаланады, сілтемелері де интернеттегі 
банктің шынайы мекенжайына ұқсас. Бұған қоса, шынымен 
сізге жөнелтілгендей хабарламада сіздің есіміңіз болуы мүмкін. 
Алаяқтардың хаттарында «банктің» сайтына өз деректеріңізді 
енгізуді талап ететіндей шындыққа жанасатын себептер айтылуы 
мүмкін. Мысалы, сіздің банкіңіз таңдап-таңдап жеке жазба-
ларды тексеріп жатыр немесе компьютерлік инфрақұрылымын 
өзгерткен, осыған байланысты клиенттерге өздерінің жеке 
мәліметтерін қайта енгізу қажет.

Қазақстанда 2013 жылы mobile500.kz алаяқтар сайты анықталған 
еді. Бұл сайт арқылы алаяқтар Қазақстандағы төлем карта 
иелерінің деректерін жинап отырған. Фишинг интернетте ең 
көп тараған алаяқтықтың бір түрі болып табылады. Бұл термин 
ағылшынның «password fishing» (сөзбе-сөз «құпия сөздерді 
қармақпен іліп алу») сөз тіркесінен шыққан және классикалық 
түсіндірмеде жалған сайт көмегімен, қолданушыны банк сайтына 
ұқсас немесе қолданушының басқа интернет-жүйені болжамалды 
сәйкестендіру арқылы қателестіруді білдіреді [2]. Фишердің 
басты мақсаты – қолданушыны алдап, тұзақ-сайтқа әкелу және 
оны қандай да бір тәсілмен сәйкестендірме мәліметті хабарлауға 
көндіру. Осындай мәселені шешу үшін фишерлер әдетте келесі 
тәсілдердің бірін қолданады: спам – оның әдеттегі ойы, қандай 
да бір операцияны (шотты ашу, қате транзакцияны қайтару және 
т.б) орындау үшін қолданушылардан жедел авторландыруды 
талап ететін әлдебір проблемамен қорқыту болып табылады. 
Осындай хатта жалған сайтқа сілтеу қамтылады және де көзбен 
қарағанда, әдетте, нағыз сілтемеден ол оңайлықпен ажыратылмай-
ды. Соңғы уақытта фишингтің жаңа түрі – қолданушыдан оның 
сканерленген құжаттарының көшірмесін алу – жиі баяндалады. 
Жеке жағдайда, паспорт көшірмесі мен қолтаңбасының үлгісі 
болса, теориялық тұрғыдан қолданушы атынан несие жасауға 
болады. Сенімді қолданушының сканерленген құжаттарының 
көшірмесін алу қиынға соқпайды – мысалы, оның лотерея 
ұтқандығы туралы, Х сайтының N-мыңыншы келушісі болып 
табылатындығы және т.с.с. хабарлама жіберу.
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Фишерлердің көптеген тәсілі сенімге негізделген – сондықтан, 
олардан басты қорғаныс «сен, бірақ тексер» кағидасына негізделген. 
Бұл қағиданың тәжірибелік жүзеге асырылуы қарапайым ере-
желер қатарына негізделеді.

1. Банк ешқашан өз клиентінен несие картасының нөмірін, 
олардың PIN-кодтарын және басқа да дербес мәліметтерді 
сұрамайды. Банкке бұл ақпараттар басынан бастап мәлім және 
нақтылау қажет болған жағдайда, банк өкілдері қолданушыға 
керек құжаттармен банкке келуін сұрайды, бірақ ешқашан 
оларды, мысалға, пошта арқылы жіберуді талап етпейді;

2. Спам-хаттарда көрсетілген сілтемелерден өту қажет емес. 
Сілтеу сырттай дұрыс сілтемеге ұқсағанымен, оның дұрыс 
сайтқа апаратындығын білдірмейді.

Смишинг — фишингтің бір нұсқасы. Бұл жағдайда алаяқтық 
интернет арқылы емес, СМС-хабарлама арқылы жүреді.

Банктің клиенті банк атынан хабарлама алады, онда оның 
картасымен бір проблема туындап, «жасанды» сайтқа кіру не-
месе көрсетілген нөмірге қоңырау шалу туралы өтініш айты-
лады. Осындай СМС-тің бір түрі — «банк» клиентке акцияға 
қатысуды ұсынады. Осылайша, алаяқтар сіздің картаңыздың 
реквизиттерін алады.

Алаяқтардың ең сүйікті ісі — бөтен кісінің атынан, әрине 
оны ескертпей, несие алу немесе несие картасын рәсімдеу. 
Соның салдарынан банк несиені сіз алды деп есептеп, оны 
қайтару жөніндегі тиісті талаптарды қоя бастайды. Бұл несие 
алаяқтары атымен танымал.

Алаяқтық жолмен несие алу тәртібі күрделі емес. Алаяққа не 
бары «қарыз алушының» жеке мәліметтері керек, атап айтқанда 
паспорт деректері, тіркелген мекенжайы және осыған ұқсас 
мағлұмат.

Алаяқтықтың тағы бір түрі — «қара» брокерлер. Негізгі 
бұл әрекет жылжымайтын мүлік нарығына мәлім. Брокерлер 
банкте несие рәсімдеуді уәде етеді, барлық мәліметтерді жи-
найды, сіздің атыңызға несие алады, бірақ сізге банк несие 
беруден бас тартты деп айтады. Осылайша, несиені бейшара 
қарыз алушы төлейді, ал оның жазықсыз екендігін дәлелдеу 
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қиынға соғады.
ҚР Ішкі істер департаменті ұсынған статистикаға сүйенсек, 

елімізде несиелік алдап-арбау алаяқтық түрлерінің арасында 
ең кең тарағаны.

Өкінішке орай, бұл алаяқтар қолданатын барлық тәсілдер 
емес. технологиялар дамыған сайын қаржы ұйымдарының 
қорғаныс құралдары да күшейе түсуде, бірақ олармен бірге 
алаяқтық әдістері де жетілуде. Алайда, бұрынғыша адамдар 
ең қарапайым қауіпсіздік шараларын ұмытып, ең қарапайым 
«қақпандарға» түсіп қалады.
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ӨңіРлік лаңкестіктің әлемге 
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Б. Қуандык,
3 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Ж.С. Бухметова,
ҚІЖжК кафедра аға оқытушысы, полиция подполковнигі,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

ДАиШ – ирак және Шам ислам мемлекеті. ирак және Си-
рия мемлекеттерінің солтүстігінде азаматтық соғыс лаңкестік 
әрекеттерін жасайтын халықаралық террористік діни ұйым. 
Өздерін мемлекет атаған ұйым қазіргі кезде 90 000 шақырым 
квадраттан астам жер аумағын қамтып, 10 млн. астам халықты 
қысым жасап, ұстап отыр. Бұл ұйым қазіргі таңда көптеген 
халықаралық қылмыстар, лаңкестік іс-әрекеттер жасау үстінде 
және сол үшін бұл ұйым әлем тарапынан айыпталып отыр. 
Басшысы өзін халиф атаған Абу Бакр Аль-Багдади. Жаулап 
алған ірі қалалары: Мосул, Эр-рамади, Дайр, Эз-заур, Сирт, 

2 секция  Б. Қуандык



80

Пальмира. Ал негізгі астанасы және орталығы есептелетін – 
Эр-ракка қаласы, Сирияда орналасқан. Жалпы ДАиШ әлемдік 
халифат ретінде өзін 2014 жылдың 29 маусымынан көрсетіп 
келеді. ДАиШ қазіргі таңда Сирия, ирак, Ливан, Афганистан, 
Алжир, Пәкістан, Ливия, Мысыр, Йемен, Нигерия, Франция, 
Ресей және басқа да әлемдегі мемлекеттеріне аты тағылған 
әлем шулатқан қанды лаңкестік қимылдарды, әскери шабуыл-
дарын, жарылысты және геноцидтік мінездегі іс-әрекеттерді 
өз мойнына алған.

ДАиШ-тің құрылуы: бұл ұйымның топ болып қалыптасуына, 
алғаш құрылуына септігін тигізген үлкен деңгейдегі ұйым 
«Аль-Каида» болған және негізін қалған тұлға - халықаралық 
деңгейдегі террорист Абу Мусаба аз-заркави. 2003 жылы ирак 
елін окуппациялау аяқталғаннан кейін иорданиялық Абу Мусаба 
аз-заркави «товхид және Джихад» салафиттік ұйым құрады және 
кейіннен сол ұйым «Аль-Каида» секілді үлкен күш-қуаты бар 
лаңкестік ұйымнан мол қолдау алады. Кейінгі кездері өздерін 
ирактық «Аль-Каида» деп те атап кетеді [1].

Халықтарға жаулап алған материалдық, ақшалай құндылықтармен 
бөлісе отырып, бұл ұйым халық арасында қолдауға ие болады. 
Осыған орай топ ары қарай өркендеп, аяғына нық тұрып, өзін 
ұйым ретінде сақтап қалды. 

Америка әскерлерімен 2004-2010 жыл аралығында өткізілген 
операциялардың арқасында осы ұйымға қарсылас, бәсекелес 
лидерлер қаза табады. Осыны пайдалана отырып биліктің тізгінін 
Абу Бакир аль-Багдади және оның көмекшісі Абу Хамза аль-
Мухаджира өз қолдарына алады. Аль-Багдадидің террористтік 
қоғам арасында беделі артып, әскер саны көбейеді. Багдади 
өздерін ислам әлемінің халифаты атап, Сирия жеріндегі Аме-
рика әскерін жоюды жоспарлаймыз деп бұқаралық ақпарат 
көздеріне нақты хабарлайды.

Келесі бір қадам бұл - «араб көктемі» . Саясатқа пайдасын 
әкеледі деген үмітпен жасалған «араб көктемі» мемлекеттің 
саясатын әлсіретіп, иШиМ-нің билігін күшейте түседі. иракка 
әскери жорықтар жасауына септігін тигізеді. Аяғына бекем 
тұрып алған ДАиШ, Асад режимін төңкеріске алып келіп, өз 
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идеологиясын Сауд Арабиясы, Катар, турция елдеріне наси-
хаттай бастайды. 

2014 жылы ислам мемлекеті жауынгерлері ирак және Сирия 
мемлекеттеріне басқыншылық әрекеттерді жасайды. Нури аль-
Маликидің ирак еліне қате жүргізілген саясатының нәтижесінде 
1 ай шамасында бірнеше қаланы өз қарауына алып, Бағдад 
қаласына дейін жетеді. Мемлекеттің барлық пайдалы қазбаларын, 
мұнайы мен ресурстарын, материалдық құнлықтарын иемденеді. 
Осындай іс-әрекеттерден кейін өздерін Халифат жариялайды. 
Бірақ сол уақытта ислам мемлекетін ешбір ұйым және ешбір 
мемлекет мойындамайды [2].

Қазіргі таңда бұл ұйым құрамындағы әскери күш әлемнің төрт 
бұрышынан жиналған. Дәлірек айтсақ ол, Шешеністан, Афгани-
стан, Пәкістан Африка, Ливия, тіпті еуропа және Азия елдері. 
Бұл адамдардың барлығының түпкілікті ойы сунниттік ағымдағы 
шариаттық мемлекет құру. Ресми емес ақпарат құралдарының 
пайымдауы бойынша, ДАиШ әскерлерінің Сириядағы саны 
7-8 мың болса, ал иракта 12 мыңнан асып түседі екен. Қару-
жарақтармен қамтамасыз ету жайында тоқтала кетсек, иШиМ-
дегі қолданыстағы қару бұл бұрынғы Америка базаларындағы 
қоймалардан тоналған және Сирия және ирак мемлекеттерінің 
әскери қолданыста болған қару жарақтары болып табылады.

Mи-6 агенттілігінің бұрынғы қызметкері қазіргі кездегі 
журналист-жазушы Аластраир Кроокенің пайымдауы бойын-
ша, ДАиШ ирак Сирия территорияларымен тоқталмай, Пар-
сы бұғазы мен Сауд Арабиясын жаулап алуды мақсат тұтып 
отырғанын айтады.

Аль-Каидамен қарым-қатынас үзілуі - 2014 жылдың ақпан 
айында «Аль-Каида»-ның бас қолбасшылығы ДАиШ -тың 
«Аль-Каида» құрамында еместігі жайлы және ДАиШ жасаған 
барлық іс-әрекеттерге жауап бермейтіндігін ресми атап кеткен. 
Бұл туралы бұқаралық ақпарат көздері ДАиШ пен «Аль-Каида» 
арасындағы қарсылық пайда болағаны туралы атап, қақтығыстар 
ошағы ан-Нусра майданы деген атауға ие болғанын алға тарта-
ды. Қазіргі кезде бұл майданда 2000 астам екі ұйымның ланкес 
жауынгерлері қаза тапқан.

Өңірлік лаңкестіктің әлемге енуінің кейбір мәселелері
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ислам терроризмінің өзге елдер территориясына енуі: ма-
мандардын пайымдауы бойынша, ислам терроризмінің қауіпі 
Ресей Федерациясына төніп тұр. Осыдан бір жыл бұрын ДАиШ 
Ресей мен Солтүстік Кавказ арасында соғыс ошағын жандан-
дыратынын алға тартып, қазіргі таңда Кавказда ДАиШ -тің 
филиалы бар екенін айтқан болатын. ДАиШ тарапынан ғаламтор 
көздерінен басқа да Ресейге қатысты бейне және аудиобаспа-
ларын көре аламыз. Мысалы, ислам мемлекеті лаңкестерінің 
жолдауы: «Бұл жолдау саған, о, Владимир Путин. Сенің Башарға 
(Асаадқа) жіберген ұшақтарын, Аллахтын қолдауымен, өзіне 
қайта жібереміз...». Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің 
ақпараттары бойынша, осыдан кейін Кавказдағы террористер 
лидерлері ДАиШ-ке ант қабылдайды. Олардың ішінде: Су-
лейман зайланабидов, Абу Мухаммад Кадарский және Абу 
Мухаммад Агачульский. 

еске сала кетейік, ислам мемлекетінің жауынгерлері 26 
маусымда Франция, тунис, Кувейт мемлекеттерінде, жұма на-
маз уақыты кезінде, шииттік мешіттерде бірдей жарылыстар 
жасайды. Салдарынан бір Кувейт қаласының астанасы Эль-
Кувейтте 16 адам қаза тауып, 179-ға жуығы түрлі ауырлықтағы 
жарақат алады. тарих сахынасында бұл қаралы күн «Лаңкестік 
жұма» деген атауға ие болды [3].

 Ал 2015 жылдың қараша айында Синай провинциясында 
Ресей Федерациясының жолаушылар тасымалдайтын ұшағында 
жарылыс болады. Бұл оқиғаны ДАиШ ұйымы өз мойнына 
алған Жарылыс салдарынан 220 жуық Ресей азаматтары қаза 
тапты. Ресми ақпарат көздері бойынша, бұл аппаттың себебі 
анықталмады.

ислам мемлекеті лаңкестерінің Францияға қайта шабуылы: 
көшелердегі атыс, халыққа толы стадион алдындағы жары-
лыстар және концертке келген көрермендерді кепілге алу. 
13 қарашада Парижде қатарынан бірнеше лаңкестік шабуыл 
жасаған. Қанды қырғында қаза тапқандар саны 150-ге жуық, 
200-ден астам адам жараланған. Лаңкестер өз шабуылдарын 
адам көп жиналатын орындарда жасаған. Алдымен содылар 
Париждің солтүстігіндегі кафеде отырғандарды атып таста-
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ды. Осында 14 адам қаза тапты. Көп ұзамай стадион маңында 
қатарынан 2 жарылыс болған. Осы уақытта футбол көруге 
мыңдаған Франция және Германия азаматтары жиналған бола-
тын. Олардың арасында Франция президенті Франсуа Олланд 
та болған. Жарылыста шамамен 40-қа жуық адам көз жұмды. 
Осы кезде суық қаруланған содылар «Батаклан» концерт за-
лында 112 адам атып тастаған [4].

Қазіргі таңда біз өңірлік лаңкестіктің әлемге ену мәселесін 
кең ауқымда таралуын, оның қанды зардаптарын күнделікті күнде 
көріп отырмыз. Және бұл мәселе бүгінгі кезде үлкен бір гло-
бальды проблемаға айналып бара жатқанына көз жеткіздік.
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ұлыбРитанияның пРобация Қызметі

Б. Қуандык,
3 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Г. Кажикова,
ҚҚАҚжК кафедрасы бастығының орынбасары, полиция майоры,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Шетелдердің пенитенциарлық жүйелері біздің еліміздің 
қылмыстық-атқару жүйесінен айтарлықтай ерекшеленеді. Со-
нымен қатар, ұлттық құқықтық жүйелердегі, бас бостандығынан 
айырумен байланысты емес қылмыстық-құқықтық әсер ету 
шараларының орнын оқу кезінде, атап айтқанда оларды атқару 
кезіндегі адамның өміріне әсер ететін әлеуметтік-психологиялық 
сипаттағы шараларды өткізуде ұлттық қылмыстық-атқару 
қызметінің дамуын жақсартуда үлкен рөл ойнайтын жақсы 

2 секция  Б. Қуандык
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жақтарын бөліп көрсетуге болады. Бұл, бірінші кезекте Қазақстан 
Республикасында жаңадан қолданыла бастаған пробациялық 
бақылауды жүзеге асыруға қатысты. 

Ұлыбританияда бас бостандығынан айырумен байланысты 
емес барлық жаза түрлерін Англия мен Уэльстің 2001 жылдың 
сәуір айынан бастап, Пробация қызметі Ішкі істер министрлігінің 
құрамдас бөлімі атқарады [1, 66 б.]. 

Қазіргі таңда Англия мен Уэльсте NOMS құқықбұзушылармен 
қарым-қатынастың Ұлттық қызметі (Ұлттық пробация қызметінің 
орнына) құрылған. 2006 жылдың шілде айында қабылданған 
«Құқықбұзушылармен қарым-қатынас туралы» Парламенттік 
актіге сәйкес пробация қызметінің ведомствосына бақылауды 
Әділет министрлігі жүзеге асырады [2]. 

Пробация қызметі тек қана пробацияға сотталғандармен ғана 
жұмыс істеп қоймайды, сонымен қатар түрмеге қамаумен байла-
нысты емес жазаларға тартылған барлық сотталғандармен және 
де түрмеге қамаумен байланысты жазалары кейінге қалдырылған 
немесе жаза өтеу орнынан бөлек жерде жүрген, не болма-
са оны өтеуден мерзімінен бұрын шартты түрде босатылған 
сотталғандармен де жұмыс істейді [1, 66 б.]. 

инспекторлар қызметінің негізгі мақсаттарына сотталғандардың 
тәртібін қадағалауды қамтамасыз ету, құқықбұзушы тұлғаға 
«әлеуметтік зерттеу» жүргізу, олардың әлеуметтік бейімделуіне 
тәжірибелік көмек көрсету жатады [4, 45 б.].

Пробация қызметінің қызметкерлері құқықбұзушылармен 
жүргізілетін шараларға қосылады, құқықбұзушылар полицияға 
келіп түскен уақыттан бастап, олардың міндеттеріне әділ үкім 
шығару жеңіл болуы үшін, сотқа ұсыныс жазу кіреді. Әрине, 
сот әр кезде ұсыныстармен келісе бермейді, осылайша мысалға, 
100 жағдайдың 30 жағдайында келісімдік сот, пробация ұсынған 
жазаға қарағанда, айтарлықтай қатаң жаза қолданады, бірақ 70 
жағдайда келіседі. Жоғары тұрған Корольдік сот көп жағдайда 
келісе бермейді, мысалы, 100 жағдайдың 50-де. Пробация 
қызметі сотталғанның отбасын назардан тыс қалдырмайды. 
Олармен тығыз байланыс жасалып отырады. Бастысы отбасы 
сотталғанмен байланысын үзбей хат жазып, келіп тұруы. Сонымен 

Б. Қуандык
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қатар, жәбірленушілер жайлы да ұмытпайды - оларды ренжіткен 
адамның жазаны қалай өтеп жатқандығы, оның бостандыққа 
қашан шығатындығы туралы хабарлап отырады, сонымен қатар, 
оның қоғамға қайтып келуінен қорықпайтындықтары туралы 
біліп отырады [2].

Қазіргі таңда Ұлыбританияда пробация институтының маңызы, 
түрмелік жазаға альтернативті жеке жаза түрінен басқа, кең 
ауқымды қызмет аумағын қамтамасыз ететіндігінде. Пробация 
күдіктіні ұстаған сәттен бастап, оның постпенитенциарлық 
ресоциализациялауға дейінгі кезеңдегі құқықтық қатынастарға 
қатысады, оның ішінде бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылғандардың. 

Ұлыбритания тәжірибесін қорытындылай келе, мынадай ой 
туындайды, қазіргі таңдағы Қазақстанда қызмет етіп жатқан 
пробация қызметіне келесі міндеттерді жүктеу ұсынылады:

- біріншіден, бүгінгі күні қылмыстық-атқару инспекциясы 
жүзеге асыратын міндеттерді қалдыру, атап айтқанда барлық бас 
бостандығынан айырумен байланысты емес жазаларды атқару 
бойынша, шартты сотталғандарды, сонымен қатар, жазасын 
орындау кейінге қалдырылған тұлғаларды бақылау бойынша;

- екіншіден, оған постпенитенциарлық ресоциялизация-
лау міндетін жүктеу, соның ішінде бас бостандығынан айыру 
орындарынан босап шыққан тұлғаларды; 

- үшіншіден, сонымен қатар, оған, айыптының жеке тұлғасы 
туралы арнайы қортынды шығарып, айыптылар мен күдіктілерді 
сотқа дейінгі бақылауды жүктеу (ол бақылау мыналардан тұрады, 
сотталушының өмірбаянынан, отбасы және әлеуметтік жағдайы 
туралы мағлұматтан, жұмыс орны мен көршілерінен алынған 
мінездемелерден, айыпты ретіндегі жеке қасиеттері көрсетілген 
пробация қызметінің, қызметкер-психологының, айыпталушының 
психологиялық портреті көрсетілген анықтамасынан) соны-
мен қатар, пробация қызметінің қызметкері сотта жаза түрі 
мен мерзімі, сынақ мерзімі және міндеттерді таңдау туралы 
ұсыныстарын білдіріп, осы материалдардың барлығы қылмыстық 
іске тіркелсе. 

Ұлыбританияның пробация қызметі
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ҚұлдыҚ – адам бостандығының кедеРгісі

Д. Лес,
2 курс курсанты
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МҚП кафедрасының аға оқытушысы, полиция аға лейтенанты,

ҚР ІІМ Алматы академиясы

Қазір адамзат баласы еркіндік пен бостандық заманында, 
демократиялық қоғамда өмір сүреді. Кез келген адам өзінің 
қалаған ісімен, шығармашылық жұмыспен айналысуға, тұратын 
жерін еркін таңдауға және т.б. құқылы. Алайда қоғамда адам 
құқықтарының бұзылуы орын алып жатады. Соның бірі адамды 
құлдыққа салу және құлдыққа сату.

Адам құқықтарының Жалпыға бірдей Декларациясына сәйкес 
адамды құлдықта ұстауға, құлдыққа және құл саудасына тыйым 
салынады. Қазірде құлдық әлемнің барлық мемлекеттерінде 
заңсыз ретінде танылып, оған заң жүзінде тыйым салынған. 
Дегенмен бұл мәселе әлі де болса қоғамда өзекті мәселелер 
қатарында болып отыр және ең қиыны оның масштабы мен 
нақты көлемін анықтау болып табылады. Әлем бойынша түрлі 
себептермен құлдыққа, мәжбүрлі еңбекке немесе қарызы үшін 

2 секция    Д. Лес
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біреуге мәжбүр болып жүргендер саны көп.
Құлдық есірткі сату және қару сатудан кейінгі ең табы-

сты қылмыстық әрекет болып отыр. Әзірге әлемнің ешқандай 
мемлекеті өзінің азаматтарын құлдықтан толықтай қорғауға 
қабілетті емес. Себебі бұл салада жүргізіліп отырылған әрекеттер 
толық тиімді нәтижесін көрсете алмай отыр.

Бұл жердегі өзекті мәселенің бірі құлдықта жүрген адамды 
анықтау және оларға қатысты оңалту жұмыстарын жүргізу. 
Құлдықта жүрген адамды танып білу өте қиын. Олар жасырын 
жерде ұсталады, олардың өздері де біреуден барып көмек сұрауға 
қорқуы мүмкін. Оларды тек сыртқы түр-сипаты бойынша, 
қозғалысының шектелуіне қарай, бір киімді киюіне, тұратын 
жерінің гигиеналық жағдайына қарап ғана ажырату мүмкіндігі 
туындайды және ең бастысы олар кез-келген қатынасқа түсуден 
қашқақтайды, үрей, қорқыныш кейпінде болады.

Құлдық адамның бас бостандығын заңсыз шектеудің бір 
нысаны. Оны өзі қаламаған жұмыспен айналысуға мәжбүрлей 
отырып, пайда табуды көздеу адам құқығын өрескел бұзу бо-
лып табылады.

Осы тұрғыдан адамдарды құлдықтан құтқаруда мемлекет пен 
мемлекеттікке арнайы құқық қорғау органдарының қызметінің 
маңызы зор. Бірақ біз жоғарыда айтқандай, құлдықты бірден 
анықтап, дөп басу қиын. Соған байланысты бұл істе қоғам 
мүшелерінің бәрінің ат салысқаны нәтижелі болар еді.
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которые занимают важную роль в национальном праве. Данные 
деяния регулируются такими нормами уголовного права, как: 
незаконная добыча водных биологических ресурсов (ст. 256 УК 
РФ), незаконная охота (ст. 258 УК РФ), незаконная рубка лесных 
насаждений (ст. 260 УК РФ) и уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений (ст. 261 УК РФ). Практика применения остальных 
составов незначительна. Возникает закономерный вопрос: чем 
это обусловлено, иными словами, в чем причина неприменения 
уголовно-правовых норм в рассматриваемой сфере? Может это 
вызвано тем, что экологические преступления действительно не 
совершаются, а экологическую ситуацию в стране сегодня мы 
можем признать благоприятной, или же, наоборот, проблема в 
этой сфере есть, но нет эффективных средств решения? 

В настоящее время состояние окружающей среды весьма 
плачевно, и мы можем говорить о том, что загрязнение и уни-
чтожение природной среды превратилось в серьезную пробле-
му. исходя из данных многочисленных исследований в сфере 
экологии, можно сделать вывод о том, что за последние годы не 
улучшилась ни одна глобальная экологическая характеристика. 
На сегодняшний день можно констатировать истощение озонового 
слоя, рост концентрации парниковых газов в атмосфере, потерю 
лесопокрытых территорий, загрязнение Мирового океана и по-
верхностных вод суши, сокращение численности и разнообразия 
биологических ресурсов, при этом многие виды краснокнижных 
зверей и птиц находятся под угрозой исчезновения. [3, с. 3, 5; 
7, с. 210]. здесь следует отметить, что, по оценкам экспертов, 
латентность экологической преступности считается одной из 
самых высоких и составляет 95-99%. и если по статистическим 
отчетам экологические преступления занимают один процент от 
общего количества совершенных в стране преступных деяний, 
фактически с учетом латентности, их количество составляет по 
некоторым данным 3-5% [1, с. 390], а по другим приближается 
к 15-23% [2, с. 81; 5, с. 469]. 

Эффективность применения уголовно-правовых норм вообще 
и, в частности, норм, об ответственности за экологические 
преступления, зависит от многих факторов, сюда относятся 
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Некоторые вопросы применения наказаний за

как проблемы законотворчества, так и правоприменения, как 
уголовно-правовые, так и уголовно-процессуальные. 

В первую очередь здесь следует указать на наличие у боль-
шинства составов экологических преступлений бланкетных 
диспозиций и бланкетных признаков, определение содержания 
которых требует обращения к огромному количеству нормативно-
правовых актов экологического и смежного с ним законодатель-
ства. таким образом, эффективность уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за экологические престу-
пления, в большей степени зависит от качества норм, к которым 
отсылают эти самые бланкетные диспозиции. Однако эти акты 
не являются совершенными, они зачастую противоречат друг  
другу, содержат неясные формулировки, создающие спорные 
правовые коллизии, а кроме того, множественность таких норма-
тивных актов никак не способствует их усвоению, правильному 
толкованию и применению. Все это затрудняет работу право-
применителя, приводит к ошибкам при квалификации подобных 
деяний. избежать использования бланкетных диспозиций при 
конструировании уголовно-правовых природоохранительных 
норм невозможно. В противном случае содержание этих норм 
будет чрезвычайно широким. В качестве варианта выхода из 
сложившейся ситуации в научной литературе было предложе-
но создание экологического или природоохранного кодекса [6, 
с. 40]. Следовательно, возникает необходимость в доработке 
действующих нормативных актов, к которым отсылают нормы 
УК РФ, устранении имеющихся неточностей, противоречий и 
пробелов. Не последнее место должна занимать унификация 
терминологии в УК РФ и соответствующих законах, а также 
необходима максимальная конкретизация диспозиций соответ-
ствующих норм в тексте уголовного закона с тем, чтобы было 
ясно, к какому документу следует обращаться [8, с. 19]. 

Сложность заключается в том, что внешние проявления про-
тивоправного деяния при совершении преступления и адми-
нистративного проступка при общем объекте посягательства 
тождественны, отличие проводится в основном по последствиям, 
а определить размер вредных последствий непосредственно 
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в момент принятия решения о возбуждении уголовного дела 
не всегда возможно. Кроме того, как мы отметили выше, по-
следствия четко не определены в законе, поэтому определе-
ние размера, скажем, крупного ущерба отдается на усмотрение 
суда, а ведь по данному признаку и происходит отличие ряда 
административных правонарушений от преступлений. В свете 
вышеизложенного возникает необходимость законодательной 
переработки соответствующих уголовно-правовых норм, с целью 
облегчения, упрощения их диспозиций, устранения логических 
неточностей и противоречий, а также выработки научно обо-
снованных критериев, способных четко определить границы 
административного проступка и уголовно наказуемого деяния. 
Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать, что 
законодательное описание уголовно-правовых норм в рассматри-
ваемой сфере еще очень далеко от совершенства, что порождает 
серьезные проблемы у правоприменителей и, как следствие, 
ведет к недостаточно эффективной охране окружающей среды. 
Представляется, что большую эффективность уголовное зако-
нодательство сможет обеспечить, если в этой сфере оно будет 
единым, целенаправленным и вместе с тем комплексным.
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Сегодня Конституции большинства государств гарантируют 
каждому гражданину свободу совести и вероисповеданий, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
людьми любую религию или не исповедовать никакой.

Многими авторами не раз подчеркивалась особая значи-
мость реализации осужденными к наказанию в виде лишения 
свободы данного права не только в возможности осужденных 
воспользоваться своим конституционным правом в условиях 
изоляции от общества, но и как одного из основных средств 
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исправления.
Практика деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания, показала, что проповедническая деятельность раз-
личных конфессий, оказываемая ими социальная, гуманитарная 
и иная помощь могут и должны использоваться для повыше-
ния эффективности нравственного и духовного воспитания 
осужденных.

В данной работе мы ставили своей целью провести сравнительно-
правовой анализ уголовно-исполнительного законодательства 
стран ближнего зарубежья в сфере реализации осужденными к 
наказанию в виде лишения свободы права на свободу совести 
и вероисповедания.

Нами были исследованы нормативные правовые акты в 
сфере исполнения уголовных наказаний таких республик,  как 
Казахстан, Беларусь, Узбекистан, таджикистан, Армения, Мол-
дова, Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, 
туркменистан, Грузия, Украина и Латвия.

Анализ уголовно-исполнительного законодательства стран 
ближнего зарубежья показал, что во всех рассматриваемых 
государствах осужденным гарантируется свобода совести и 
свобода вероисповедания.

Однако объем этих гарантий представлен кардинально по-
разному.

так, например, если свобода совести и свобода вероиспо-
ведания практически во всех исследуемых законодательствах 
закрепляются в общей (основной) части нормативного акта, 
то в исполнительном кодексе Республики Молдова в главе 
XVI, где определен правовой статус осужденного, в статье 169 
(«Права осужденного») отсутствуют гарантии права осужден-
ного на свободу совести и вероисповедания. и лишь в главе 
XXII, регламентирующей исполнение наказания в виде лишения 
свободы, в статье 207 говорится об обеспечении осужденным 
свободы совести и свободы вероисповедания.

При этом в данной статье закрепляется положение, соглас-
но которому осужденный имеет право «питаться за свой счет 
согласно требованиям своей религии». На наш взгляд, данное 
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правило учитывает религиозные особенности осужденных в 
условиях многоконфессионального государства.

только в Кодексе исполнения уголовных наказаний Республики 
таджикистан в статье 21 закрепляется ограничение, согласно 
которому к лицам, отбывающим наказание в виде лишения сво-
боды, содержащимся в карцерах, штрафных и дисциплинарных 
изоляторах, в помещениях камерного типа и одиночных камерах, 
служители религиозных объединений, зарегистрированных в 
установленном порядке, не приглашаются.

Статья 13 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Казахстан закрепляет достаточно дискуссионное, но заслужи-
вающее внимание правило, согласно которому строительство 
культовых зданий (сооружений) на территории учреждений и 
органов, исполняющих наказание, запрещается. При этом на 
администрацию учреждения или органа, исполняющего нака-
зание, возлагается обязанность на создание соответствующих 
условий для осужденных при реализации рассматриваемого 
права. тем самым, на наш взгляд, обеспечивается, во-первых, 
режим исправительного учреждения и, во-вторых, равноправие 
осужденных на отправление религиозных обрядов.

Стоит также обратить внимание на то, что неоднозначно 
зарубежный законодатель относится к соотношению понятий 
«свобода совести» и «свобода вероисповедания». так, в статье 
12 УиК Республики Узбекистан говорится об обеспечении 
свободы совести осужденных и нигде по тексту документа 
не упоминается понятие «вероисповедание». А в УиК Ре-
спублики Беларусь, напротив, отсутствует понятие «свобода 
совести» (статья 12 «Обеспечение свободы вероисповедания 
осужденных»).

Обзор уголовно-исполнительного законодательства рас-
сматриваемых государств демонстрирует различные подходы 
к законодательному решению вопроса реализации права на 
свободу совести и вероисповедания осужденными к наказанию 
в виде лишения свободы при достаточно близких религиозных 
традициях. На наш взгляд, действующие правовые нормы не в 
полной мере позволяют использовать деятельность религиоз-
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ных организаций как одного из основных средств исправления 
осужденных.
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And countermeAsures within 

the united nAtions generAl Assembly

М. Сатанова, 
курсант 1 курса 
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One of the most complex and multi-faceted manifestations of 
a considered socially dangerous phenomenon is the international 
terrorism. The Draft Code of Crimes against the Peace and Human 
Security of the UN defines the international terrorism as «committing, 
organizing, facilitating, financing or encouraging acts by agents 
or representatives of a State against another State or connivance 
from them to commit such acts, which are directed against persons 
or property, and which by their nature have a purpose to cause 
fear among the public figures, groups of persons or the population 
as a whole». 

What is the international terrorism from an international 
perspective? The international terrorism is one of the most terrible 
and dangerous manifestations of modernity, becoming more and 
more rampant. Its manifestations usually entail mass casualty 
incidents, destruction of material and spiritual values. It breeds 
mistrust and hatred between national and social groups.

Thus, the international terrorism is a way to attract the public 
to the disagreements at the international level; clash of differing 
views, attitudes, ideas, theories. Undoubtedly, a huge role is played 
by the political views of the terrorists on the situation or action in 
the country where their aggression is directed; the international 
terrorism is the desire to show itself through terror and thus 
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prove that they have their own beliefs and goals; it is to use the 
power of the state machine for the implementation of imperial 
ambitions, for example, in order to own the natural resources or 
sales markets [1].

What can resist the international terrorism? In this regard, one 
of the most influential organizations, directing the fight against 
international terrorism is the United Nations.

No doubt, the United Nations is the only universal mechanism 
for the maintenance of international peace and global security, 
collective management of international relations and sustainable 
development and stability. On the basis of the UN Charter, it is built 
the whole international legal system of the modern world order.

As practice shows, the United Nations role, as a focal point 
for the efforts of the entire international community in the fight 
against terrorism and its collaborators, will continue to grow.

In the last decade in the XX c. issues of combating international 
terrorism, due to the expanding scale of this threat to humanity, 
have been repeatedly addressed by the UN.

The report of the UN Secretary General said in 1990: «The 
international terrorism can be characterized as terrorist acts, when 
committing it, performers (or performer) planning their actions 
receive guidance, come from other countries, flee or seek an asylum, 
or receive assistance in any form in the country or countries in 
which the acts are committed».

Let us dwell upon the international legal standards to combat 
terrorism. The centre for the development of international legal 
instruments to combat terrorism is the United Nations. Within 
its framework, a number of international instruments aimed at 
combating terrorism have been developed and adopted:

- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes 
against Internationally Protected Persons, including Diplomatic 
Agents of December 14, 1973;

- International Convention against the Taking of Hostages of 
December 17, 1979;

- International Convention against the recruitment, Use, Financing 
and Training of Mercenaries of December 4, 1989;

International terrorism: its causes and countermeasures within
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- Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel of December 9, 1994;

- International Convention on the Suppression of Terrorist 
Bombings of December 15, 1997.

In one line with the international treaties to combat terrorism 
it is necessary to put the UN Convention against Transnational 
Organized Crime of December 18, 2000. However, in order that 
this document could be more effectively used to the fight against 
terrorism, it should be supplemented by the relevant protocol.

The UN General Assembly has regularly addresses the issues of 
combating terrorism, considers them, takes appropriate actions.

An important impetus to the fight against terrorism, given by the 
resolution 1269 (1999) adopted by the UN Security Council, which 
became a sort of anti-terrorist manifesto of the principal organ of 
the United Nations for the maintenance of peace and security.

The resolution of the UN Security Council K-1373 adopted in 
September 28, 2001 is seen as an unprecedented document by many 
states, which incorporated the basic provisions of resolution 1269, 
and identified a set of measures aimed at isolating the terrorists, 
destructing their infrastructure, creating legal and institutional 
preconditions for the suppression of all forms of foreign terrorism 
policy.

resolution 1373 provides for a monitoring mechanism in the 
form of the Security Council Counter-Terrorism Committee (CTC) 
for the real anti-terrorist activity that ensures the formation of a 
fundamentally new architecture of cooperation in the fight against 
terrorism at the universal, regional and subregional levels.

The resolution provides for a wide range of measures to combat 
international terrorism foreign policy, which should be implemented 
in a coordinated manner under the suspices of the United Nations 
at the national, regional and universal levels. The introduction 
to action and implementation of such measures is mandatory and 
failure to comply can entail the UN Security Council sanctions 
(resolution adopted under the Chapter VII of the Charter of the 
United Nations in connection with the qualification of the UN 
Security Council of acts of international terrorism as a threat to 
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international peace and security).
The UN has established a specialized Counter-Terrorism Committee 

of the Security Council under the resolution 1373 (2001), whose 
tasks include the development of anti-terrorism cooperation. The 
impetus for its establishment were the events of September 11, 
2001, in the United States.

The resolution 1373 (2001) was adopted in order to strengthen 
legal measures and institutional capacity in the field of counter-
terrorism at the level of nation-states and around the world [2].

Later, under the resolution 1535 (2004), the Counter-Terrorism 
Executive Directorate (CTED) was established, which should 
contribute to the work of the Committee and to help the UN Member 
States to address the problem of the fight against terrorism [3].

At the World Summit in September 16, 2006, agreements 
were reached on the definition of terrorism and the approval of 
a comprehensive convention on international terrorism and the 
establishment of effective practical framework to assist States in 
their national, regional and global action against terrorism.

It may be noted that during multi-year history of the UN there 
has been developed a number of documents that laid the legal basis 
for international cooperation in combating international terrorism 
[4]. However, the threat of international terrorism is still relevant. 
Much remains to be done, because not all of the United Nations 
States have ratified international documents have already entered 
into force.
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ҚылмыстыҚ ҚұҚыҚ бұзушылыҚҚа аЙдап 
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А.С. Сәулеғұл,
2 курс студенті
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А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Айдап салушының айдап салынатын тұлғаны міндеттеуі, ал 
айдап салынушының сол міндетті өзіне алуы - бұйрық етудің басты 
белгісі болып табылады. егер айдап салушы айдап салынушы 
ретінде танылатын тұлғаға ешбір міндеттемені жүктемей белгілі 
бір қылмыстық әрекетті орындатса, ол - тапсырысты сипаттай-
ды. тұлғаны қылмысқа итермелейтіндей әсер етудің нысаны 
мен дәрежесі (бұйыру, тапсыру) бір-бірімен тығыз байланысты. 
Ол байланыс айдап салынушының қабылдау дәрежесінен және 
оның бағыну сипатынан көрінеді (біреуі - тек бұйрық ретінде 
қабылдаса, екіншісі - тапсырыс ретінде қабылдайды).

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша, 
басқа адамды азғыру арқылы, параға сатып алу, қорқыту, бопсалау 
немесе басқа да тәсілмен адамды қылмыстық құқық бұзушылық 
жасауға көндірген адам айдап салушы деп танылады [1].

Біздің көзқарас бойынша, адамды қылмыс жасауға көндіруге 
кеңес беру, өтіну, құндылықтармен қамтамасыз етуге сөз беру 
(сатып алу, жыныстық байланыс), қызмет салынушы мүддесіне 
қызығушылық танытып, оған шын немесе жалған көмектескенсіп 
оған тапсырылған жағдай бойынша бағыт көрсету, үйрету. Өтіну 
- бұл бір тұлғаның «өз қажеттілігін қанағаттандыру мақсатын 
көздей отырып, сол қажеттілікті қанағаттандыруды басқа біреуден 
сұрау». Кеңес беру мен өтінудің арасындағы айырмашылық 
мүдделі қызығушылық танытатын субъектіде: кеңес беруде - айдап 
салынушы, өтінуде - айдап салушы мүдделі, құндылықтармен 
қамтамасыз етуге сөз беру - айдап салушының айдап салынушыға 
оның қылмыс жасағаны үшін қандайда болмасын құндылықтар 
беруге өз еркімен міндеттенуі. Айдап салушылықтың бұл түрінде 

2 секция   А.с. сәулеғұл
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екі жақтың да мүддесі көзделеді.
Адамды қылмыс жасауға итермелеу тәсілдері өз әсерін 

тигізу сипаты бойынша ұзақ уақытты немесе қысқа уақытты 
болып бөлінеді. Кейбір тәсілдер қысқа уақытта әсер етеді (мы-
салы, сатып алу), ал кейбір тәсілдер адамды қылмыс жасауға 
итермелеу үшін ұзақ уақытты талап етеді, мәселен, зерттеуші 
Ф.Г. Бурчак айдап салушы кісі айдап салынатын адамды екі ай 
бойы жүйелі түрде көндіргенін келтіреді) [2, 207 б.]. Ғалым  
М.и. Ковалевтің айтуынша: «Көндіру - өз мәні бойынша қылмыс 
жасауға өтіну, бірақ ол бірнеше рет қайталана беріп тұратын 
түрдегі сипатқа ие». егер көндіру өтінуге ұқсас болса, онда  
М.и. Ковалев неліктен көндіруді айдап салудың өз алдында дер-
бес тәсілі ретінде қарастырған? Адамға ешбір күш көрсетусіз-ақ 
та, оны қылмыс жасауға итермелеп, осы қылмыстың болуы аса 
уапат екеніне көзін жеткізуге болады . 

Жоғарыдағылардың барлығын қорытындылай келе, айдап 
салушы - бұл басқа адамды физикалық күш қолданып немесе 
психикалық қысым көрсетіп, немесе талап ету (бұйыру, тапсы-
ру) немесе кеңес беру, өтіну, құндылықтар беремін деп сөз беру 
(сатып алу, жыныстық байланыс, қызметі бойынша көтерілу. т.б.) 
жолымен қылмыс жасауға көндірген адам. Қылмысқа итермелеу 
тәсілдерінің нақты тізімі көрсетілген осы анықтаманы заңда 
бекітуге болады. 

Айдап салушылыққа анықтама беру барысында оның атқаратын 
қызметі бойынша ұйымдастырушыға ұқсас екенін ескерген жөн. 
Ресей зерттеушісі М.и. Ковалев былай деп жазған: «Ұйымдастырушы 
басқа адамдарды тек азғырып қана қоймайды...», ал ғалым А.М. 
Щарегородцевтың пікірінше, «қылмысты ұйымдастыру - басқа 
бір тұлғаны немесе бірнеше тұлғаларды қылмыс жасауға азғыру, 
итермелеу» [3,72 б.].

Айдап салушылық кезінде мәселе қылмыс жасауға көндіру 
туралы болғандықтан, кейінгісі, яғни орындаушы қоғамға қауіпті 
әрекетті іс жүзінде жүзеге асыратын қандай да болмасын қылмысқа 
қатысушы ретінде танылады. Айдап салушы орындаушыны да, 
ұйымдастырушыны да, көмектесушіні де, тіпті басқа айдап 
салушыны да олардың әрекеттеріне, мінез-құлқына қарап «жа-

Қылмыстық құқық бұзушылыққа айдап салу ұғымының жалпы
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А.с. сәулеғұл

сайды». 
Мұның барлығы, біріншіден, қылмыскерлікпен күрестің 

жалпы ұйымдастырылуын жетілдірудің (мысалы, тек заң жо-
баларын ғана емес, әлеумегтік-экономикалық кайта құру жоба-
ларьн да криминалогиялық сараптау); екіншіден, ұйымдасқан 
қылмыскерлікпен күресте жалпы алдын алудың, себебі онда 
қоғамды мүлде бүлдіретіндей қабілет бар; үшіншіден, көпті 
арнайы алдьн алу бағдарламаларын енгізудің; төртінші, жоғары 
білікті, құкық қорғау қызметін қамтамасыз етудің қажеттігін 
көрсетеді. 

Қоғамды, мемлекетті түбірімен жалпы сауықтырмайынша, 
арнайы заңдар қабылдау істің жайын өзгерте алмайды. Деген-
мен, ондай заңдарды қабылдау да қажет. Сондықтан да салалық 
заңнама ұйымдасқан қылмыспен, сыбайлас жемқорлыкпен тер-
роризммен, қылмыстық табысты заңдастырумен (жуып-шаюмен) 
күрес туралы кешенді заңдармен толықтырылуы керек.
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Қылмыстық жауаптылық мемлекеттік заң шығарушы органы 
қылмыстық жазалау қатерімен тыйым салған, қоғамға қауіпті, 
кінәлі әрекет жасағандық үшін ғана белгіленеді.

Қылмыстық жауаптылықты мазмұнына қарай былайша 
түсінуге болады:

а) қоғамға қауіпті белгілі бір нақты әрекетті істеген адамға 
мемлекет, қоғам тарапынан кінәсін бетіне басу;

ә) қылмыс істеген кінәлі адамға заң жүзінде қылмыстық 
жаза қолдану. 

Қылмыстық құқықта адамның жасына белгілі бір психофизикалық 
қасиет ретінде ерекше көңіл бөлінеді. Себебі, адамның жасы – 
қоғамға қауіпті іс әрекет жасаған азаматты әрбір нақты жағдайға 
байланысты танудағы міндетті, әрі басты белгілердің бірі.

Қылмыскерді сипаттайтын қылмыс құрамының белгілері 
қылмыстың субъектісі деп танылатын адамның қасиеттерін 
көрсетеді. Мұндай жағдай қылмыстық құқықтың демократиялығын 
көрсетеді, яғни кеңестік заңның алдында барлық адамдардың 
теңдігі қағидасы. Қылмыстық заң адамдардың жауаптылығын 
олардың нәсіліне, ұлтына, тіліне, дініне, табына, партияға 
қатыстылығына, қызметіне байланысты дифференцияламай-
ды. 

егер кәмелетке толмаған адам осы он төрт немесе он алты 
жасқа толса, бірақ психикасының даму жағынан артта қалуы 
салдарынан кішігірім немесе орташа ауырлықтағы қылмысты 
жасау кезіндегі өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) іс жүзіндегі 
сипаты мен қоғамдық қауіптілігін толық көлемінде түсіне 
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алмаса, не оған ие бола алмаса, қылмыстық жауаптылыққа 
тартылуы тиіс емес (ҚР ҚК-нің 15-б. 3-б.).

Осыған байланысты кәмелетке толмағандардың жауаптылығына 
тоқталайық.

2014 жылғы 3 шілдеде қабылданған Қылмыстық кодекс 
кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығын жеке 
даралап, арнаулы тарау ретінде көздеген.

Қылмыстық кодекстің 80-бабының 1-тармағында «кәмелетке 
толмағандар деп қылмыс жасаған кезге қарай жасы 14-ке толған, 
бірақ 18-ге толмаған адамдар танылады» деп көрсетілген. Яғни, 
заң шығарушы қылмыстық жауаптылық туындайтын ең төменгі 
жас – он төрт жас деп белгілеп отыр.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша 
14-ке толмаған адамдар қылмыстық жауаптылыққа тартылмай-
ды. Он төртке толмаған балалар өзінің істеген іс-әрекетінің 
қоғамға қауіптілігін, мәнін жете түсінбейді және жауап бере 
алмайды. 

Осыған байланысты заң шығарушы «кәмелетке толмаған» 
деген терминге анықтама беріп отыр. Ал, бұл қылмыстық 
жауаптылықтың нормасын дұрыс қолдануға мүмкіндік береді. 
КСРО Жоғарғы Сотының 1976 жылғы 3 желтоқсандағы №16 
қаулысының 6-тармағында соттардың кәмелетке толмағандардың 
қылмысы және кәмелетке толмаған адамды қылмыстық іске 
тарту туралы мәселелерді тәжірибеде дұрыс қолдану туралы 
былайша түсініктеме берген: «сот кәмелетке толмағандардың 
жасын (туған күні, айы, жылы) дәл анықтауда шаралар қолдануға 
міндетті».

Жасөспірім туған күні емес келесі, ертеңіндегі күннен бастап 
белгілі бір жасқа толды деп саналады. Сот-медициналық сараптама 
жасты анықтау кезінде сотталушының туылған күнін сол жылдың 
соңғы күнімен белгілейді; жастың ең төменгі немесе жоғарғы 
шегін жылды анықтауда, сот сараптамасының қорытындысымен 
анықталған төменгі жас мөлшерін белгілейді. 
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ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

заманымыз өзгеріп, қоғамымызда күрделі мәселелер қордаланып, 
адамзаттың азғындауы асқына бастағанда, әйел затының да 
әлсіз тұстары әлекке сала бастады. Қылмыс әлеміне қыздар 
қатысып, қазақы қасиетімізге дақ түсті. Дегенмен, дүниеде 
себепсіз салдар болмайды. Сондықтан соңғы кезде белең алып 
кеткен әйел қауымының қылмысты істерінің нақты көріністерін 
анықтаумен бірге, оның алдын алуды да ойластырған абзал 
шығар.

Әйелдер қылмысының салдарымен күрескеннен гөрі, 
себептерімен күрескен үнемі ыңғайлы әрі пайдалырақ. Сондықтан 
әйелдер қылмыстылығының себептерін іздестіру, жалпы қазіргі 
таңдағы әйелдер қылмыстылығының жай–күйін, оның ал-
дын алу шараларын терең зерттеу маңызды міндет. Әйелдер 
қылмыстылығының өсіп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесіне 
тигізетін теріс әсері мол. егер ана қылмыс жасап, қоғамға 
қайшы түрде өмір сүретін болса, онда жанұядағы болатын 
жағымсыз жағдайдың өзі әйелдер тарапынан жасалынатын 
кісі өлтіру қылмыстылығын арттыруға әкеледі.
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«Қоқыс жәшіктерінен полиэтилен пакетке салынған нәрестелерді 
тауып алды», «баласын айуандықпен өлтіріп, денесін бөлшектеп, 
лақтырып кеткен», «анасын ұрып өлтірген», «әкесіне пышақ 
салып алған», «бауырлар бір-бірін мерт қылды…» секілді 
қатыгездіктің қатыгездігі болып отырған қылмыстар бізді 
таң қалдырмайтын болды. Әсіресе, өзінің ішінен шыққан 
туған баласын өз қолымен өлтірген аналар мен әкелер туралы 
хабарлар екі күннің бірінде айтылатын жағдайға жеттік. Пер-
зентханадан жөргекке емес, кебінге оранып шығатын, бесікке 
емес, қоқыс жәшігіне «бөленетін» бөпелер неге көбейді? Әлди 
түгілі жоқтау естімей, өмірден өтетін сәбилер саны неге артып 
кетті? Мұндай патологиялық қатыгездік қазақ қоғамына қайдан 
келді?..  Әйел неге өз қанынан өзі жеріді? [1].

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 100-
бабына сәйкес, «Анасының өзiнiң жаңа туған баласын бо-
сану кезiнде, сол сияқты одан кейiнгi кезеңде психикасын 
күйзелтетін ахуал болған жағдайларда немесе есiнiң дұрыстығы 
жоққа шығарылмайтын психикасының бұзылуы жағдайында 
өлтiруi...» үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. 
Жаңа туған баласын өлтірген әйел бар болғаны төрт жылға бас 
бостандығынан айырылады екен. Ал салыстырмалы түрде, осы 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 188-бабында 
көрсетілген бөтеннің мүлкін жасырын жымқыруды қарасақ, 
онда ұрлықтың қалай жасалуына байланысты, айыптының 
айыппұл төлеуден бастап, мүлкі тәркіленіп, ең жоғарғы жаза 
бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 
айыруға жазалануы мүмкін екен. Сонда нәрестенің мүлік 
құрлы құны жоқ па деп ойлайсың [2].

Орта ғасырлардағы еуропада некесіз туған балаларды «шай-
таннан» деп, отқа өртеген. Ресейде он тоғызыншы ғасырда 
өз баласын өлтірген әйелдерге олардың отбасылық құқықтық 
мәртебесіне байланысты жаза тағайындаған – әйелдің отбасы 
бар болса, оны ауыр жазаға, отбасы жоқ, оң жақта отырып 
босанған адам болса, жеңіл жазаға тартқан. Яғни күйеуге 
тимей сәби сүйген әйелдердің өз баласын өлтіруі отбасы бар 
әйелдердің осындай қылмысына қарағанда жеңілдеу болған 

к.е. курманиязова
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екен [3].
Бірақ қазақ ешқашан қандай бала болса да, оны өлтіруге 

жол бермеген. тәуке ханның заманында мұндай безбүйрек 
аналарды… өлім жазасына кескен. Жеті Жарғыда: «… Некесіз 
туған баласын ұяттан (қасақана) өлтірген әйел өлім жазасына 
кесіледі» делінген. Қазақтың аналары: «О, құдайым, бала бер, 
бала берсең, сана бер, сана бермесең, ала бер» деп кері кеткен 
баласын адамның емес, Алланың үкіміне тапсырған [4].

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 100-
бабының санкциясына қарағанда, заң шығарушы мұндай адам 
өлтіруді әйелдердің босану кезіндегі және одан кейінгі ерекше 
психикалық жай-күйлерін ескере отырып, жеңілдету жағдайлары 
кезінде жасалған қылмыс деп санайды. Сонымен бірге, әйелдің 
алдын ала жаңа туған баланы өлтіру ниеті болғандығы және 
бұған оның дәрменсіз жай-күйін пайдаланған оқиғалардың да 
болуы мүмкін. Мұны адам өлтірген кезде жеңілдету жағдай 
деп санауға бола қояр ма екен? Дегенмен, мынаны есте ұстау 
керек: адам өлтіру - туылған адамды заңға қарсы қасақана 
өмірінен айыру. Психиканы зақымдайтын жағдайдың немесе 
психиканың бұзылу жағдайының болуын осы мәселеге бай-
ланысты сарапшы қорытындысы айқындайды.

Анасының баласын өлтіргені жөніндегі қылмыстық оқиғаларды 
саралап қарасаңыз, «психикасының ауытқушылығы салдарынан…», 
«ішімдік ішіп отырғанда…», «некесіз бала туғандығынан…», 
«күйеуінен ажырасқан соң…», «жүктілік жоспарына кірмеген…» 
деген секілді себептерді ғана көруге болады. Ал оның не 
үшін ішімдікке салынғаны, не үшін ажырасқаны… секілді 
түпкі мәселеге мән бермейміз. Ағаштың бұтағын сындырып, 
жапырағын кескеннен тамыры қиылмайтынын ұмытпауымыз 
керек [5].
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жастаР аРасындағы Өзіне-Өзі Қол салу 
ҚылмыстаРының себептеРі мен шаРттаРы

А.Р. Муслимова,
2 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Г.Х. Жүсіпова,
ҚҚжК кафедрасының оқытушысы, құқық магистрі, полиция 

капитаны, ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Өмір - сағаттардан сырғыған, күндерден жылжыған, жыл-
дардан құралған, көкжиек секілді шеті жоқ, сырға толы жұмбақ 
құбылыс. Әр адам өмір сүру хақысы бар. Оны өзге адам да, өзі де 
өз өмірін қиюға құқығы жоқ. Сондықтан да өмірден соққы алып, 
оған төзе алмаған қаншама жандар бұл өмірден қош айтысып 
жатырғаны үлкен қателік болып келеді. ең өкініштісі,бұл қателікті  
буыны қатпаған, өмірге енді аяқ басқан қазақ жастарының 
жасауында. Бұл неліктен болады? Оның алдын алуға бола ма? 
Міне, бұл криминология саласында маңызды мәселелердің бірі 
болып табылады [1, 7 б.].

теория жағынан қарастырғанда, суицид, латын тілінен 
аударғанда, өзін-өзіне қол жұмсауға икемді адамның әрекеті. 
Былайша айтқанда, бұл адамның өзінің «ішкі болмысына» 
жасалған қатігездігі, яғни жауыздығы. Суицид дертіне әдетте 
рухани әлсіз, психикалық тұрғыдан тұрақсыз адамдар шалдығады. 
Мамандар суицид оқиғасының жiктеуiне әр түрлi себептердi алға 
тартады. Соның ішінде әлеуметтiк жағдай, тиiстi отбасылық 
және қоғамдық тәрбиенiң жоқтығы, моральдық және физикалық 
зорлық-зомбылық, есiрткi қолдану сияқты жағдайлар негізгі 
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факторлар. ересектерге қарағанда негізінен жастардың өз-өзіне 
қол жұмсауы көп байқалады. Жастар көбінесе өз проблемала-
рын ашылып ешкімге айтпайды. Өзіне-өзі қол салу өміріндегі 
кездескен дағдарыстан шығудың дұрыс жолы деп ойлайды. 
зерттеу нәтижесі бойынша әрбір бесінші жас бұл сұм жағдайға 
ұшырайды екен. Өзіне-өзі қол жұмсауға ұмтылған көптеген 
жастар, өздерінің осы іс-әрекеті туралы ылғи ескерту жасайды. 
Өзін қоршаған адамдардың барлығына білдірмегенмен жақын 
досына немесе туысына білдіреді. егер осы кезде өзіне қымбатты 
бір адам ара түссе, өмірдің қымбатшылығын түсіндірсе, ол 
ешқашан мұндай қадамға бармайтыны анық [2, 25 б.].

ендігі жастар арасындағы суицидке не себеп болатынын 
аңғарайық. Атап айтқанда, ересектер тарапынан баланың пси-
хологиясына, дұрыс өсіп-жетілуіне, дұрыс тәрбие алмауы және 
де олардың талап-тілектеріне, мұқтаждықтарына мән бермеуі. 
Балалардың өзіне өзі қол салуға бейімділігі мына мәселелерге 
байланысты болады: бала ешкіммен араласпаса, ата-анасымен 
сырласпаса, қымбат адамын жоғалтса, біреуге ренішін ұзақ уақыт 
уайымдаса, жасөспірім қыздар жүктеліп қалып ұяттан қашып, 
сондай іс әрекетке баруы мүмкін. Мұның бәрі әрине жастардың  
өміріне жақын адамдарының мән бермеуінде, араласпауында. 
Отбасында қандай, қай жастағы бала болсын онымен санасып, 
оның жеке ерекшелігін ескеріп, ақылдасып отырған ересек адам 
қажет. Әке ұлының, шеше қызының жан дүниесіне үңіліп, жан 
сырын аша білсе, баланың өмірге деген сенімі күшейеді. Ал 
ата-аналарымен араласпай өз бетімен проблемаларын шеше 
алмаған бала депрессияға түседі [3, 149 б.].

Депрессия кезінде жасөспірімдер көп сөйлемейді, қобалжушылық 
көрсетіп көңіл-күйі, ұйқысы бұзылып, тез шаршап, сабақты жиі 
босатады, кейбіреулері шылым шегіп, ішімдік ішуді бастайды, 
ата-аналарын тыңдамай агрессивті мінез-құлық көрсетуі мүмкін. 
Осы кезеңде ата-аналар қабылдаушы және қамқоршы болу керек, 
адамда қайғылы жағдайлардың болатынын түсіндіру, психологиялық 
қолдау жүйесі жөнінде ақпарат беру, жағымды эмоцияларды 
көрсету (жасанды түрде шығаруға болады) қажет. Шынында 
да, қазіргі кездегі жастардың психологиясы өзгешелеу. заманға 

Жастар арасындағы өзіне-өзі қол салу қылмыстарының
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сәйкес жастардың да ойлары, түйсігі басқашалау болып келеді. 
Көп жағдайда тұрмыс деңгейі төмен отбасылардың балалары 
бүгінгі дүкенде жайнап тұрған киім мен техникалық құралдарға 
қол жеткізе алмайды. Сол үшін де жастардың психологиялық 
өзгеруіне жан-жақты сипаттама беруіміз керек. Қазақстан, 
өкінішке орай, өзін-өзі өлтірушілердің жалпы саны жағынан 
әлемде үшінші орынға, тіпті қыз балалар жағынан бірінші 
орынға шыққан [4, 116 б.].

Сондықтан да бұл проблеманың шешімін табу кезде әр 
түрлі теорияға сүйене отырып, ислам дінінен де іздеген жөн.
Өзіні-өзі өлім тілеу - бұл мұсылмандықтың белгісі емес. Мұны 
бәріміз білеміз, қазақтыққа жат қылық. Бұл жайында да бала-
лар арасында түсінік жұмыстары жүргізілуі тиіс деп ойлай-
мын. Жастардың жұмыссыздығы, оқу орындарында әр-түрлі  
тәрбиелік-тағылымдылық  үйірмелердің болмауы да көп  әсер 
етеді. Сондықтан да жастардың өзіне-өзі қол салуын алдын алу 
шараларын жан-жақты қарастыру қажет. «Сүйегі жоқ балық 
болмайтыны секілді, қателіксіз адам болмайды». тек қателіктен 
қорқудың да, намыстанудың да қажеті жоқ. Бәрін айт та, бірін 
айт, жастарға, ата-аналарға айтарым, екі өмір жоқ. Адам баласына 
өмір бір-ақ рет беріледі. Әрбір атқан таңды қызыға да қуана ақ 
тілекпен қарсы алып, таза да дұрыс жолмен жүрейік [7].

Ұсыныстар: Менің осы мақалама қоса кетерімді айтып өтсем, 
яғни жастар арасындағы суицидтің орын алуының алдын алу 
үшін басқа да шаралар, не болмаса өзге де іс-әрекеттер жасау 
қажет. Мұның бәрі жастарға тікелей психологиялық тұрғысынан 
әсер етіп, алдағы уақытта өмірдегі тосын сыйларға әзір болуына 
үйретеді. Дәлірек айтқанда:

1. Мектеп оқушыларына директордың, мұғалім, психологтардың 
бірігуімен әр түрлі жиналыстар, қызықты әрі пайдалы ойындар, 
сайыстар ұйымдастырып, не болмаса оқушылар арасында неше 
түрлі сайыстар өткізу.

2. Психологтардың балалар және олардың  ата-анасының 
қатысуымен тренингтер өткізіп, пайдалы жаңалықтар мен 
ақпараттармен таныстыруы.

3. Мектепте, не болмаса басқа оқу орындарында жастарды 
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ынталандыру мақсатында әр түрлі жарыстар өткізіп, олардың 
қатысуымен концерттер жүргізу, алғыс хаттар және жарыс 
барысында сыйлықтармен марапаттау.

4. Балаларды қоғам өміріне араластыру (ағаш отырғызу, 
мейрам күніне қарсы орталықта кештер ұйымдастыру, жағдайы 
нашар отбасыларға, не болмаса денсаулығы нашар, мүгедек 
балаларға қол ұшын созу, яғни, «Жүректен жүрекке» секілді 
ұйымдарды құру. 

5. Мектепте және басқа да оқу орындарында жастардың 
қызығушылығын арттыру мақсатында үйірмелер ашу (аспаптар 
үйірмесі, би, ғылыми жұмыстармен айналысу, химия немесе 
физика саласындағы ғылыми жұмыстар, актер шеберлігі, жур-
налистика мамандығы және т.б ).

6. Жастардың санасына барға қанағат ету керектігін, жақсылық 
жасаудан тартынбауын үйрететіндей, олармен бірігіп, жағдайы 
төмен балаларға көмек көрсету, жетімдер үйіне барып, оларға 
арнайы кеш өткізу. 

7. Балалардың әр іс әрекетіне, көңіліне назар аудара отырып, 
ата-аналарымен жеке әңгімелесу. 

Міне, осылардың барлығы да балалардың өмірге деген 
құлшынысын арттырады. Әрине, бұл жерде де ата-ананың 
да әсері көп. Бала - ата-ананың айнасы. Оларға дұрыс тәлім-
тәрбие беру тек ата-ананың қолында. Жастар қоғамдық өмірге 
араласа отыра, кеңінен ойлана бастайды, барлығына да мән 
беріп, қанағат етуді үйренеді. Өзге адамдармен тіл табыса, 
өзін еркін, әрі ортада қажет екенін ұғынады. Бұның барлығы 
да жастар үшін, олардың өз-өзіне қол жұмсамауына көп әсерін 
тигізеді. 
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кәмелетке толмағандаРдың 
Қылмыстылығының алдын алу

М.Н. Оралбай,
2 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: Г.Х. Жүсіпова,
ҚҚжК кафедрасының оқытушысы, құқық магистрі, полиция

капитаны, ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Кәмелетке толмағандар арасында жасалынатын қылмыстардың 
қоғамға қауіптілігі және жасөспірімдердің дұрыс қалыптасып 
дамымауы, криминологиялық зерттеудің нәтижесі көрсеткендей, 
кәмелетке толмағандардың ішімдікке, нашақорлыққа, шылым 
тартуға және басқа да қоғамға қарсы іс-әрекеттер жасауға алып 
келуде. Нәтижесінде жеткіншектердің арасында әр түрлі жұқпалы 
аурулар көбейіп кеткен, бұл құбылыс ертеңгі болашағымыз 
үшін аса қауіпті.

Жұмыс нәтижелерiн кәмелетке толмағандар арасында жаса-
лынатын қылмыстармен күрес шараларын әрi қарай жетiлдiруге, 
балалардың құқықтарын қорғау органдарының қызметтерін және 
құқық қорғау органдарының аталған саладағы қылмыстармен 
күресу шараларын ұйымдастыру барысында қолдануға болады 
[4, 16 б.].

Дұрыс тәрбиеленген адам қарапайым еліктегеннен сана-
лы тәртіпке көшеді, мақсатты әрекетпен айналысуға, сыртқы 
жағдайлар мен шарттарға белсенді әсер етуге, оларды дұрыс 

2 секция      М.Н. Оралбай
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бағалап, нақты әрекет жасауға және оларға тәуелді болмауға 
мүмкіндік алады [5, 25 б.].

Алайда, кәмелетке толмағандардың сыртқы тәртібін анықтайтын 
теріс қасиеттердің қалыптасуы тек қана жаман тәрбие мен жаман 
сыртқы әсер мен қолайсыз мән-жайлардың нәтижесі ғана емес, 
ол тұлға мен сыртқы ортаның қайшылықты әрекеттестігінің 
нәтижесі де болады. Мұнда тұлғаның тікелей және жақын айна-
ласы - микроорта және неғұрлым кең мағынадағы орта туралы 
сөз болып тұр. Қоғам адам психикасын оның барлық идеяла-
рымен, сезімдерімен және тәртібімен бірге қалыптастырады, 
ал дұрыс тәрбиенің берілмеуі, өз кезегінде, әлеуметтік ортаға 
теріс ықпалын тигізеді [6, 14 б.].

Кәмелетке толмағандардың құқыққа қарсы тәртібін түсіндіруде 
тұлғаның қалыптасу сипатына қоғамның дамуындағы қайшылықтар, 
әлеуметтік жағдайдың әсерін тану шешуші жағдай болып табы-
лады. Саяси, экономикалық, идеологиялық, мәдени-тәрбиелік, 
демографиялық, әлеуметтік-психологиялық сипаттағы үрдістер 
мен құбылыстар адам тәртібіне әсер етеді. Оның тәртібінің 
сипаты мен мәнін анықтайды. Аталған үрдістер, қоғамдағы 
өмір жағдайларын неғұрлым жалпы нысанда анықтай отырып, 
балалар мен жеткіншектерді оқыту мен тәрбиелеу бойынша 
олардың жеке тұлғасын қалыптастыру, азаматтардың отбасы 
мен қоғамдағы тұлғааралық қатынасының сипатына мәнді 
түрде әсер етеді. Біз қылмыстардың алдын алуымыз қажет. 
Бұл мәселе тек біздің мемлекетімізде ғана емес, бұл дүние 
жүзілік мәселелердің бірі болып табылады. Қылмыстылық, 
онымен күресте бүкіл қоғамның күшін талап ететін құбылыс 
болса, ал қылмысты ескерту – осы күрес нысандарының бірі. 
Осыған байланысты теория қылмысты ескертуді ең алдымен 
адамның қоғаммен, адам арасындағы шиеленісті кикілжіңді-
болдырмас үшін экономикалық, әлеуметтік қатынастармен 
байланыстырады [6, 19 б.].

Кәмелетке толмағандарға және олардың мүдделеріне қылмыстық 
қол сұғу оларды әлеуметтендіруге, тәрбиелеуге елеулі қауіп 
төндіруде. Әрқашан болмаса да кейде жәбірленушілердің 
психофизиологиялық ерекшеліктері мен өзара әрекеттестік 

кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының алдын алу
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те мұндай қылмыс жасауға итермелейді. 
Алдын алудың тиімді жүргізілуі қоғамда адамдардың өмір 

деңгейінің бірден-бір көрсеткішін құрайды. Әлеуметтік қызметтің 
осы түрі неғұрлым нәтижелі болса, соғұрлым адамдар адамзаттың 
ен байлығына қылмыстық қолсұғушылықтан қорғалған болады. 
Сөйтіп, қылмыстың алдын алу – кез келген нағыз гуманистік 
және құқықтық мемлекеттің құрамдас бөлігі. Осыдан келіп ту-
ындайтыны, қылмыстың алдын алу жүйесі тек қана қызмет етуі 
тиіс емес, ол тұрақты түрде жетілдіріле түсуі тиіс. Кәмелетке 
толмағандар қылмыстылығының алдын алуды қамтамасыз ету 
және оның тиімділігін көтеру үшін мыналар қажет:

- кәмелетке толмағандарды қылмыстылыққа итермелейтін 
барлық қоғамға қауіпті іс-әрекеттер толықтай заңмен қамтылуы 
керек;

- әр түрлі қылмыстылыққа итермелейтін, арандататын, кәмелетке 
толмағандарды тәрбиелеу мүддесін бұзатын ықпалдардың 
қауіптілік деңгейі заңда дұрыс анықталуы керек [9].

Мемлекетіміздің бүгіні мен ертеңін өрге бастырар жас 
жеткіншектер екені баршамызға мәлім. Қазақстан Республикасы 
өз тәуелсіздігін, егемендігін алғаннан бері жастар саясатына аз 
көңіл бөлмегендігін байқауымызға болады. Көптеген жастар ісі 
бойынша қоғамдық ұйымдар құрылғандығы тағы да белгілі.
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2 секция      Г.М. Шакаримова

жазаның Өтелмеген бӨлігін неғұРлым жеңіл 
жаза түРіне ауыстыРу

Г.М. Шакаримова,
3 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: С.Қ. Алтайбаев,
ҚҚжК кафедрасының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, 

полиция подполковнигі,
ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

ҚР ҚК-нің 73-б. 1-б. онша ауыр емес, орташа ауырлықтағы 
және ауыр қылмыстар үшін сотталған адамдардың жазаларын 
неғұрлым жеңіл жаза түріне ауыстыру (әрі қарай - ЖЖА) 
көзделген. Аса ауыр қылмыстар неғұрлым жеңіл жаза түріне 
ауыстыруға жатпайды. 

заңнамамен ЖЖА қолданудың тек екі шарты қарастырылған 
– қылмыспен келтірілген зиянның орнын толығымен толтыру 
және жазаны өтеу мерзімі ішінде бекітілген тәртіпті қасақана 
бұзушылықтардың болмауы. 

Бас бостандығынан айыру жазасының өтелмеген бөлігін 
жазаның неғұрлым жеңіл түріне ауыстырудың мерзімінен бұрын 
шартты түрде босатудан айырмашылығы - ол сотталған адамның 
жағымсыз тәртібіне байланысты бұзылуы мүмкін емес. 

Неғұрлым жеңіл жаза түрін өтеу кезінде сотталған адам 
жаңа қылмыс жасаған жағдайда оған тағайындалған жазаға бас 
бостандығынан айырудың өтелмей қалған бөлігі емес, жаңа 
жазаның тек өтелмеген бөлігі толық немесе ішінара қосылады 
(2015 ж. ҚР ЖС №6 Нормативтік қаулысы). 

ЖЖА қолдану барысында тұлға өмір бойына тағайындалған 
жазалардан басқа, қосымша жаза түрінен де толығымен немесе 
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ішінара босатылуы мүмкін.
Сот ЖЖА қолдану не қолданбауын анықтайды, яғни қасақана 

бұзушылықтардың жоқтығы және зиянның орнын толығымен 
толтыру ЖЖА қолдануға кепіл болмайды. Сот ЖЖА тура-
лы жіберіліп отырған барлық сипаттамалы материалдарды 
қарастыра отырып, сотталғанның бостандыққа шығуы немесе 
әрі қарай неғұрлым жеңіл жазаны өтеуге дайындығы туралы 
шешім қабылдайды. 

Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық кодексі ЖЖА 
барысында тек екі жаза түрін қарастырған – айыппұл және бас 
бостандығын шектеу. 

талаптары бар сотталғандар, әдетте, ЖЖА түрінің тек 
айппұлына ғана үміттене алады, мұның өзі тек зиянның орнын 
толығымен толтырған кезде орын алады. 

Қылмыспен келтірілген зиянның орнын толтыру туралы та-
лаптары жоқ және жазаны өтеудің бекітілген ережелерді қасақана 
бұзушылықтары жоқ тұлғаларға қатысты бас бостандығын 
шектеу түрінде ЖЖА қолдану туралы соттың шешімі заңды 
болады. 

Бас бостандығын шектеудің қылмыстық-құқықтық сипатта-
масы сотпен сотталғанға белгілі бір міндеттеменің жүктелуінде 
болып отыр. 

Бас бостандығынан айыру жазасын бас бостандығын шек-
теуге ауыстырған жағдайда, ол бір жылға жетпейтін мерзімге 
тағайындалуы мүмкін, бұл ретте сотталған адам мәжбүрлі 
еңбекке тартылмайды (ҚР ҚК-нің 44-б. 2-б.).

Сотталғанның ЖЖА туралы өтініші бойынша құжаттарды 
ресімдеу мәселелері ҚР ҚК-нің 72-б. 4-б. қарастыру барысында 
осы әдістемелік нұсқаулардың 11-13 беттерінде көрсетілген. 

Сотталған адамның жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру 
туралы өтінішхатын өзінің өндірісіне қабылдау туралы мәселені 
шешу кезінде сот оның оған заңмен қойылатын талаптарға (ҚР 
ҚАК-тің 162-бабының бірінші, үшінші, тоғызыншы бөліктеріне 
және ҚР ҚПК-нің 480-бабының екінші бөлігіне) сай келетін-
келмейтінін және ұсынылған материалдарда сотталған адамның 
тәртібін, оның жазаны өтеудің бүкіл уақыты ішінде еңбекке 

Г.М. Шакаримова
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және оқуға көзқарасын, сотталған адамның жазасын өтеуге 
негіз болып табылатын құжаттар көшірмелерінің бар-жоғын, 
сондай-ақ жаза мерзімінің заңмен белгіленген бөлігін өтеу 
туралы мәліметтердің болуын тексеруі керек.

егер ұсынылған материалдардың ішінде өтінішхатты қарау 
үшін жеткілікті деректер жоқ болса және оларды сот отырысы 
барысында толықтыру мүмкін болмаса, судья материалдарды 
қарауға дайындау барысында осы материалдарды тиісінше 
ресімдеу үшін өзінің қаулысымен кері қайтарады.

Жазаның өтелмеген бөлігін жазаның неғұрлым жеңіл түріне 
ауыстыру туралы мәселені шешу кезінде соттар жеке көзқараспен 
қарауды қамтамасыз етіп, өтінішхатта және өзге де материал-
дарда келтірілген мәліметтердің жазаны өтеуден шартты түрде 
мерзімінен бұрын босату және жазаның өтелмеген бөлігін 
жазаның неғұрлым жеңіл түріне ауыстыру үшін жеткіліктілігін 
әрбір талқылау кезінде анықтауға, яғни сотталған адамның 
тәртібіндегі оң өзгерістерді бағалауға тиіс.

Соттар сотталған адамның тәртібіне баға беру кезінде 
олардың ішкі тәртіп қағидасын сақтауын, қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемесі әкімшілігінің (бұдан әрі – мекеме) талаптарын 
орындауын, тәрбиелік сипаттағы іс-шараларға және мекеменің 
қоғамдық өміріне қатысуын, көтермелеулерді, жазаларды, туған-
туыстарымен және сотталған адамдармен қарым-қатынасты 
сақтауын, оқуға көзқарасының оң немесе теріс бағытын, залалды 
өтеуін, жеңіл тұрмыстық жағдайға ауыстыруды және сотталған 
адамның түзелгенін айғақтайтын басқа да мән-жайларды еске-
руге тиіс.

Соттың сотталған адамның түзелгені туралы тұжырымы 
өтінішхатты дәл қарау алдындағы уақыт ішіндегі ғана емес, со-
нымен бірге үкім шығарылғанға дейін қамауда ұсталған уақытын 
қоса есептегенде оның мекемеде болған бүкіл кезең ішіндегі 
тәртібі туралы деректерді жан-жақты ескеруге негізделуге 
тиіс.

ӘДеБиеттеР тІзІМІ
1. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі 

Қылмыстық кодексі № 226-V ҚРз.

Жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түріне
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2. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі 
Қылмыстық-атқару кодексі №234-V ҚРз.

3. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатудың, 
жазаның өтелмеген бөлігін жазаның неғұрлым жеңіл түріне 
ауыстырудың және тағайындалған жаза мерзімін қысқартудың 
сот практикасы туралы: Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2015 жылғы 2 қазандағы N 6 Нормативтік қаулысы.

Г.М. Шакаримова



117
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CЕКЦИЯ 3.
аКтуальныЕ пРоблЕмы уголовно-
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РЕСпублИКИ КазахСтан
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пРавонаРушЕнИЯ, зафИКСИРованныЕ 
СИСтЕмой «ИнтЕгРа Кдд»

C.М. Аман,
курсант 3 курса

Научный руководитель: Е.М. Хакимов,
преподаватель кафедры АПиАД, магистр права, капитан полиции, 

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Дорожное движение в настоящее время следует рассматри-
вать как одну из самых сложных составляющих социально-
экономического развития городов и регионов. В данной области 
должны использоваться самые современные технологии сбора 
и обработки информации о параметрах транспортных потоков 
(плотности, скорости, составе) с целью обеспечения безоста-
новочного движения по улицам и дорогам. Происходящие в 
стране значительные социально-экономические преобразования 
предъявляют новые требования к уровню согласованности всех 
сфер жизнедеятельности общества – в том числе в системе 
автомобильного движения и транспортных перевозок. Между 
тем в последние десятилетия нарастает несбалансированность 
между потребностями в транспортных услугах и реальными 

3 секция  C.М. Аман
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пропускными способностями всех видов транспорта. Возмож-
ности экстенсивного пути удовлетворения потребностей обще-
ства в наращивании объемов перевозок пассажиров и грузов 
путем увеличения численности транспорта в значительной 
мере исчерпаны – особенно в крупных городах. В настоящее 
время в Республике Казахстан ведется разработка и внедре-
ние интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного 
масштаба [1].

17 апреля 2014 года Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев подписал Закон «О дорожном движении», в котором 
впервые на законодательном уровне дано определение интел-
лектуальным транспортным системам [2]. Согласно данному 
законодательному акту интеллектуальные транспортные систе-
мы - это системная интеграция современных информационных 
и коммуникационных технологий и средств автоматизации с 
транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и 
пользователями, ориентированная на повышение безопасности 
и эффективности транспортного процесса, комфортности для 
водителей и пользователей транспорта.

К интеллектуальным транспортным системам, применяемым в 
Республике Казахстан, можно отнести Систему автоматической 
фотовидеофиксации нарушений ПДД «Интегра КДД». 

Система предназначена для информационно-технологического 
и аналитического обеспечения процесса контроля за движением 
автотранспорта на автотрассах, перекрестках и пешеходных 
переходах, оперативного анализа дорожной ситуации и дове-
дения требуемой информации до пользователей, обладающих 
правом доступа. Система фотовидеофиксации «Интегра КДД» 
на протяжении нескольких лет показывает отличные результаты, 
как в части автоматической фиксации нарушений ПДД, так и в 
части надежности работы оборудования, в таких городах РК, 
как Алматы, Астана, Караганды, Шымкент, Костанай и др.

Система «Интегра КДД» позволяет в автоматическом режи-
ме выявлять нарушения. Каждое нарушение сопровождается 
фотоматериалом, который содержит фото до нарушения и фото 
на момент нарушения, и видеоматериалом, подтверждающим 
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факт совершения нарушения. Работа системы осуществляется 
в круглосуточном режиме.

Функциональные возможности системы «Интегра КДД»:
1. Фиксация событий возможного нарушения с видеомате-

риалом для последующей проверки инспектором:
- пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал свето-

фора;
- проезд на красный свет;
- движение по полосе встречного направления;
- пересечение или движение по сплошной линии;
- пересечение или движение по двойной сплошной линии;
- стоянка /остановка в неположенном месте (пешеходный 

переход и пр.);
- фиксация не включения (неисправности) ходовых огней.
2. Формирование квитанции (постановления) о нарушениях 

по шаблону и другие [3].
Одним из наиболее часто регистрируемых правонарушений 

является пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал 
светофора, что влечет административную ответственность 
по ст 601 КРКоАП. Диспозиция части 1 ст 601 КРКоАП яв-
ляется бланкетной и при определении объективной стороны 
правонарушения, следует руководствоваться постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года  
№ 1196 «Об утверждении Правил дорожного движения, Основ-
ных положений по допуску транспортных средств к эксплуа-
тации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт 
которых подлежит оборудованию специальными световыми и 
звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографи-
ческим схемам».

Раздел 5 п.13 ПДД гласит, что «13.При запрещающем сигнале 
светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители 
останавливаются перед стоп-линией (знаком 5.33), а при ее 
(линии, а не «его» знака) отсутствии:

1) на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью 
дороги либо руководствуются требованиями пункта 8 раздела 
13 Правил, не создавая помех пешеходам;

Привлечение к административной ответственности за
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2) перед железнодорожным переездом - в соответствии с 
пунктом 4 раздела 15 Правил;

3) в других местах - перед светофором или регулировщи-
ком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, 
движение которых разрешено» [4].

То есть обосновано, что информационно-указательный знак 
5.33 информирует водителей о месте остановки транспортных 
средств, но без наличия стоп - линии не обладает правовым зна-
чением о конкретном месте остановки транспортного средства, 
а водитель должен руководствоваться знаками светофора.

Поскольку система «Интегра КДД» работает в автомати-
ческом режиме по зонам и не видит наличие или отсутствие 
стоп-линии, при вынесении постановлении о наложении ад-
министративного взыскания участие сотрудника полиции обя-
зательно. Сотрудники процессингового центра по работе с 
Интегра КДД должны изучать все факты правонарушений по 
видеоматериалам и только после этого рассылать «письма с 
уведомлениями».
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С введением нового уголовно-процессуального кодекса Ре-
спублики Казахстан от 4 июля 2014 года были предусмотрены 
некоторые новеллы, такие как институт процессуального со-
глашения, депонирование показаний, процессуальные статусы 
следственного судьи и процессуального прокурора. Но некото-
рые положения были упразднены, одним из которых является 
институт дополнительного расследования.

Как известно, дополнительное расследование - производство 
органом расследования дополнительных следственных действий 
по делу, по которому расследование было раннее окончено.

Некоторые ученые выступают в поддержку института до-
полнительного расследования, а некоторые категорически от-
рицательно смотрят на существование данного института.

Конечно, каждую точку зрения можно понять, ведь по сути, 
если орган, ведущий уголовный процесс, не собрал доказатель-
ственную базу вины определенного лица, то он считается не 
виновным. Но как быть в таких случаях, когда данное лицо и в 
правду является виновным?!

Хочется отметить, что уПК РК от 4 июля 2014 года исключает 
возможность возвращения дела на дополнительное расследова-
ния. Однако статья 290 уПК РК предоставляет право прокурору 
по результатам изучения уголовного дела, прекращенного по 
основаниям, не влекущим восстановление прав и возмещение 
вреда, отменить постановление о прекращении уголовного дела 
и направить дело для производства дополнительного расследо-
вания.
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Поэтому, мы считаем, что институт возвращения дел на до-
полнительное расследование имеет право на существование, 
но законодатель должен четко установить границы, в которых 
данный институт должен функционировать.
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Важным фактором усиления борьбы с организованными пре-
ступными структурами должно стать дальнейшее развитие си-
стемы криминалистической регистрации. Здесь важно выделить 
следующие перспективы этого процесса:

- международная стандартизация баз данных и систем кри-
миналистической регистрации в целом; нерешенность этой про-
блемы в дальнейшем повлечет значительные нерациональные 
расходы — при интеграции различных баз данных придется либо 
полностью перерабатывать весь массив документов первичного 
учета, либо создавать системы параллельного поиска по одному 

3 секция  А. Галиев
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запросу в различных системах (именно это привело к созданию 
дублирующих автоматизированных систем обработки дактило-
скопической информации на федеральном уровне в США) [1];

- межрегиональный и международный обмен между базами 
данных с использованием компьютерных сетей;

- внедрение в базы данных логических правил, позволяющих 
эффективнее осуществлять многофакторный поиск.

В 90-е гг. XX века правоохранительным органам пришлось 
столкнуться с крупными разветвленными преступными груп-
пами, которые:

- быстро меняют направления своей деятельности;
- вовлекают в преступный бизнес значительное количество 

людей;
- одновременно совершают значительное количество раз-

личных тяжких преступлений;
- применяют способы совершения преступлений, требующие 

решения сложных организационных вопросов: налаживание 
незаконного производства наркотиков, налаживание междуна-
родных связей.

В настоящее время малочисленные информационно-аналитические 
службы ведут только главные направления текущей работы, 
слабо охватывая при этом прогностический и проблемный ана-
лиз, аналитическую разведку. На наш взгляд, по линии анали-
тической разведки стабильно должны функционировать три 
направления: 

а) долговременные оценки криминальных ситуаций в регионах 
со сложной оперативной обстановкой;

б) регулярные аналитические обзоры текущих событий;
в) выявление пробелов в информационном освещении тех 

или иных вопросов по заказам сверху. 
Выше указанные направления аналитической работы опреде-

ляют существующие подходы к классификации разведывательной 
информации.

Различают четыре типа разведывательных данных:
1) стратегические;
2) тактические;

использование систем криминалистической регистрации
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3) доказательные (фактографические);
4) ориентирующие (индикативные, сигнальные) [3].
Разведданные по организованной преступности получают 

двумя методами: открытым или тайным. Среди открытых ис-
точников выделим средства массовой информации, с которыми 
работают информационные структуры МВД: от управления 
печати и информации министерства до офицеров пресс-службы 
ДВД и подразделений по организованной преступности.

В борьбе с организованной преступностью оперативно-
аналитический поиск имеет специфические свойства, которые 
проявились в практике специализированных оперативных ап-
паратов.

При сохранении и совершенствовании всех оперативно-
тактических возможностей традиционных подразделений по-
лиции в получении любой информации из любых источников о 
проявлениях организованной преступности специализированная 
служба ориентирована на глубокую разведку среды, в которой 
действуют и общаются участники организованной преступной 
деятельности, на изучение явлений и фактов, которые ее со-
ставляют или о ней свидетельствуют.

Такая ориентация базируется на опыте, складывающемся в 
мировой практике. В правоохранительной деятельности США, 
ФРГ и других стран уже многие годы существует понятие «стра-
тегическая разведка», и оно как нельзя лучше отражает специфи-
ку избираемой тактики. Под давлением хорошо вооруженной, 
технически оснащенной и организованной мафии правоохра-
нительные органы США, Италии и других государств меняли 
стратегию борьбы с преступностью.

Объясняя причины слабой результативности борьбы с орга-
низованной преступностью, руководители полицейских служб 
указывают на неэффективность «традиционных криминали-
стических методов» и необходимость их сочетания с методами 
разведки, глубокого проникновения в среду преступников [2].

Зарубежные специалисты пришли к выводу, что методом «от-
работки конкретного случая» можно изобличить только отдельных 
лиц, которые без труда будут заменены в преступном сообще-
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стве. если всерьез бороться с организованной преступностью, 
должна ставиться цель разгрома организации путем изобличения 
максимального числа ее членов и в первую очередь главарей, а 
для этого необходимо широко задуманное и настойчиво прово-
димое изучение всего «организма» преступного формирования. 
Они полагают, что традиционный метод расследования здесь 
только помешал бы.

Анализ материалов уголовных и оперативных, отказных ма-
териалов, данных информационного центра дел позволяет уста-
новить признаки существования «центров», контролирующих и 
направляющих преступную деятельность мошенников, рэкетиров, 
криминально активных группировок, довольно четкую карти-
ну их организованной деятельности, в результате чего могут 
появиться и объекты оперативного изучения, и цели поиска к 
ним оперативных подходов [1].

Аналитический поиск ведется непрерывно. При его осу-
ществлении есть необходимость так называемой «независи-
мой» оценки всех старых и вновь возникающих материалов о 
чьей-либо преступной деятельности. Анализируются факты, 
события, отношения, связи, соотношения различных преступ-
ных действий. «Независимой» — потому, что этот анализ не 
связан с уже состоявшейся квалификацией преступных действий 
с определением круга обвиняемых, он не может повлиять на 
исход следствия и на судебные решения, поскольку он не про-
дуцирует доказательств. Однако такой анализ позволяет найти 
признаки организованной преступности, пределы ее локализации 
и определить направления и содержание оперативно-розыскных 
действий, необходимых для пресечения этой деятельности и 
путем принятия оперативно-профилактических мер, и путем 
обеспечения применения уголовного закона.

Анализу подлежат группы уголовных дел и соответствующие 
оперативные материалы, сопровождавшие следствие по ним. 
Обнаружение таких объектов зависит от внимательного сопо-
ставления обстоятельств событий, данных о личности свидетелей, 
потерпевших, соответствующих сотрудников полиции.

Разновидностью аналитического поиска является экономи-

использование систем криминалистической регистрации
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ческий анализ деятельности фирм, банков, предприятий. Он 
«высвечивает» оборотные средства преступных организаций, 
их отчислений на самовоспроизводство организованной пре-
ступности и поддержание жизнедеятельности, «устойчивости» 
ее структур.

Экономический анализ представляет исходные данные о новых 
лицах, каким-либо образом связанных с преступными структу-
рами, обеспечивает уяснение «технологии» о функционирова-
ния преступных формирований и поступления материальных и 
денежных средств. Такая осведомленность необходима для до-
кументирования действий лиц, вовлеченных в организованную 
преступную деятельность[2].

Однако, достаточно результативны и некоторые отечественные 
наработки (имеются в виду в масштабе СНГ) в отслеживании 
процессов, происходящих в преступной среде. Однако «пассив-
ное» наблюдение не даст того эффекта, который возможен при 
«активном» анализе. 

Примером такого активного целенаправленного психологи-
ческого воздействия является создание «тревожной» ситуации 
в разрабатываемых преступных структурах. Эта ситуация соз-
дается с помощью тревожных для них сообщений, которые мас-
сированно передаются по различным каналам. Здесь действует 
такого рода зависимость: от содержания тревожной информации 
зависит программа активного поведения, т.е. выбор «защитных» 
вариантов, а в итоге оперативно-тактические возможности до-
кументирования, а то и реализации материалов оперативной 
проверки.

Эффективность такого воздействия обеспечивается глубоким 
тактико-психологическим анализом внутренних и внешних отно-
шений, моделированием и прогнозированием развития ситуации 
в преступной структуре [3].

Следует стремиться к наибольшему вкладу «тревожной» си-
туации в актуализацию программ активного поведения лидеров 
организованных преступных формирований. Это создает благо-
приятные условия для перехвата телефонных переговоров и в 
целом для эффективного использования технических средств 

А. Галиев
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снятия информации по различным каналам. Открывается возмож-
ность фиксации перемещения денег, ценностей, оружия, сбыта 
автомашин, выезда из данной местности, иногда физической 
или юридической ликвидации предприятий. В свою очередь, это 
открывает и определяет возможности оперативно-тактического 
документирования и реализации материалов оперативной про-
верки.
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В действующем уголовно-процессуальном кодексе Республики 
Казахстан, направленном на модернизацию системы уголовного 
судопроизводства и приведение ее в соответствие с международ-
ными стандартами, одним из нововведений является должность 
следственного судьи.

Следственный судья (судьи) избирается в судах первой ин-
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станции из числа судей этого суда, т.е. в судах, управомоченных 
на непосредственное исследование и установление в судебном 
заседании обстоятельств дела и вынесение по нему решения или 
приговора, а при численности судей менее пяти – назначается 
председателем этого суда. При необходимости замены следствен-
ного судьи он может быть переизбран или переназначен.

Следственный судья рассматривает вопросы, отнесенные к 
его компетенции, единолично без проведения судебного засе-
дания. если необходимо исследовать обстоятельства, имеющие 
значение для принятия законного и обоснованного решения, 
следственный судья постановляет о проведении судебного за-
седания с участием соответствующих лиц и прокурора. В случае, 
когда проведение судебного заседания обязательно, о времени и 
месте судебного заседания заблаговременно извещается сторона 
защиты и прокурор. По распоряжению следственного судьи су-
дебное заседание может быть проведено в режиме видеосвязи. 
В ходе судебного заседания ведется протокол.

Следственный судья вправе:
1. Требовать от органа досудебного производства дополни-

тельной информации по рассматриваемому вопросу.
2. Знакомиться со всеми материалами соответствующего до-

судебного производства и исследовать их.
3. Вызывать участников процесса в судебное заседание и по-

лучать от них необходимую информацию по уголовному делу.
Согласно ст. 55 уПК РК следственный судья наделен сле-

дующими полномочиями:
В ходе досудебного производства следственный судья рас-

сматривает вопросы санкционирования содержания под стражей, 
домашнего ареста, экстрадиционного ареста, продления сроков 
содержания под стражей, домашнего ареста, применения залога, 
санкционирования наложения ареста на имущество, принудитель-
ного помещения не содержащегося под стражей лица в медицин-
скую организацию для производства судебно-психиатрической и/
или судебно-медицинской экспертизы, а также применения мер 
безопасности к лицам, совершившим запрещенные уголовным 
законом деяния и страдающим психическими заболеваниями, 
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помещения несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
в специальное детское учреждение.  

При установлении факта психического заболевания - о пере-
воде лица, в отношении которого ранее применено содержание 
под стражей, в специальную медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь, приспособленную для 
содержания больных в условиях строгой изоляции, эксгумации 
трупа, объявления международного розыска подозреваемого, 
обвиняемого.

В случаях, предусмотренных уПК РК, следственный судья 
рассматривает жалобы на действия (бездействия) и решения 
дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора. Рас-
сматривает ходатайство прокурора о конфискации до вынесения 
приговора имущества, полученного незаконным путем, депони-
рует в ходе досудебного производства показания потерпевшего и 
свидетеля, налагает денежное взыскание на лиц, не выполняющих 
или выполняющих ненадлежащее процессуальные обязанности 
в досудебном производстве.

Рассматривает вопрос о взыскании процессуальных издержек 
по уголовному делу по представлению прокурора. По мотивиро-
ванному ходатайству адвоката, участвующего в качестве защит-
ника, рассматривает вопрос об истребовании любых сведений, 
документов, предметов, необходимых для оказания надлежащей 
юридической помощи и защиты интересов подозреваемого, 
обвиняемого, свидетеля, имеющего право на защиту, за исклю-
чением сведений, составляющих государственные секреты и 
иную охраняемую законом тайну. В случаях отказа в исполне-
нии запроса либо непринятия решения по нему в течении 3-х 
суток по мотивированному ходатайству адвоката рассматривает 
вопрос о назначении и производстве экспертизы, если органом 
уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства 
было необоснованно отказано либо по нему не принято решение 
в течение 3-х суток.

По ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, 
рассматривает вопрос о принудительном приводе в орган, ведущий 
уголовный процесс, ранее опрошенного им свидетеля, обеспече-

Роль следственного судьи по действующему
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ние явки которого для дачи показаний затруднительно.
Следственный судья не должен предрешать вопросы, которые 

в соответствии уПК РК могут быть предметом судебного рас-
смотрения при разрешении дела по существу. Давать указания о 
направлении расследования и поведении следственных действий, 
совершать действия и принимать решения вместо лиц, осущест-
вляющих досудебное производство, и надзирающего прокурора, 
а также суда, рассматривающего дело по существу.

При заявлении подозреваемого о применении к нему пы-
ток и других незаконных действий или наличии на нем сле-
дов применения насилия следственный судья обязан поручить 
надзирающему прокурору осуществить немедленную проверку 
указанных фактов.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано, 
опротестовано в порядке ч. 2 ст. 107 уПК РК.

Отметим, что национальная судебная система должна быть 
надежной гарантией стабильности в обществе, верховенства пра-
ва, неуклонного соблюдения интересов общества и государства, 
защиты прав и свобод казахстанцев. Надеемся, что действующий 
механизм судопроизводства позволит повысить эффективность 
защиты законных интересов граждан.
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Штраф - самая распространенная и чаще всего применяемая 
на практике в отношении физических и юридических лиц мера 
административной ответственности, которая выражается в 
денежном взыскании в случаях и пределах, предусмотренных 
административными санкциями.

С 1 января 2015 года исчез институт освобождения от  ад-
министративной ответственности при малозначительности 
правонарушения, так как такая возможность создавала условия 
для коррупционных действий. Ранее по статье 68 КРКоАП со-
трудники ОВД при малозначительности вреда, причиненного 
административным правонарушением, могли освободить лицо, 
совершившее административное правонарушение, от админи-
стративной ответственности, ограничившись устным замеча-
нием. Под малозначительностью понимались «… случаи, когда 
наряду с другими обстоятельствами учитывается то, что санк-
ция, предусмотренная в статьях Особенной части настоящего 
раздела, превышает размер причиненного административным 
правонарушением вреда [2]. 

Перестали существовать правовые основания освобожде-
ния правонарушителя от административной ответственности, 
связанные с иными обстоятельствами, такими как:

1) деятельное раскаяние лица, совершившего правонару-
шение;

2) болезнь правонарушителя;
4) изменение обстановки. 
Исчезновение «деятельного раскаяния» из действующе-
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го КРКоАП не означает то, что правонарушитель не может 
быть освобожден от административной ответственности после 
возмещения любого вреда, причиненного потерпевшему. За-
глаживание вреда должно быть реальным при освобождении 
правонарушителя от административной ответственности в связи 
с примирением сторон. То есть позитивные действия правона-
рушителя при деятельном раскаянии во многом дублировали 
процесс примирения конфликтующих сторон. 

Для сокращенного порядка предусмотрен стимулирующий 
механизм в виде возможности в семидневный срок с момента 
вручения лицу протокола оплатить 50% от общей суммы штрафа. 
На основании части 3 статьи 811 КРКоАП «в случае неисполь-
зования или ненадлежащего использования права, предусмо-
тренного частью первой настоящей статьи, производство по 
делу об административном правонарушении осуществляется 
в общем порядке» [1].

Одной из наиболее значительных новации является введение 
нормы (ст. 819 КРКоАП), позволяющей должностному лицу 
ОВД при установлении смягчающих обстоятельств сократить 
сумму административного штрафа, налагаемого на физическое 
лицо, до 30% от общей суммы [1].

Санкция некоторых статей КРКоАП, по которым сотрудники 
ОВД возбуждают административное производство, предусма-
тривает безальтернативное взыскание в виде штрафа, но ре-
шение по делу отнесено к юрисдикции суда. Например, по 
ст. 127 КРКоАП за невыполнение родителями или другими 
законными представителями обязанностей по воспитанию и 
обучению несовершеннолетних детей предусмотрена только 
одна безальтернативная санкция в виде штрафа в размере 
семи месячных расчетных показателей. Согласно п. 2 ч 2 
ст. 684 КРКоАП решение о наложении штрафа принимают 
судьи специализированных межрайонных судов по делам не-
совершеннолетних. Возникает обоснованный вопрос: «Зачем 
материал по делу об этом административном правонарушении 
направлять в суд, если к правонарушителю будет применена 
санкция в виде штрафа размером в семь месячных расчетных 

М.Ж. Нашенова
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Развитие криминалистической науки неразрывно связано с 

показателей?». 
Вышеперечисленные проблемы и особенности наложения 

административного штрафа сотрудниками ОВД требуют со-
вершенствования норм КРКоАП и практических процедур 
реализации этих норм. Наложение административного штрафа 
должно соответствовать общим правилам наложения админи-
стративного взыскания, предусмотренным ст. 55 КРКоАП, а 
именно: 

- административное взыскание должно быть справедливым, 
соответствующим характеру правонарушения, обстоятельствам 
его совершения, личности правонарушителя;

- при наложении административного взыскания на физическое 
лицо учитываются характер совершенного административного 
правонарушения, личность виновного, в том числе его поведе-
ние до и после совершения правонарушения, имущественное 
положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие от-
ветственность.
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развитием представлений о её объекте и предмете. Такая связь 
обусловливается особенностями её возникновения, характером 
и спецификой, а также совершенствованием и развитием право-
вых основ криминалистической деятельности.

Активное приспособление специальных наук» или «развитие 
и специализация естественно-научного знания в криминали-
стике идёт не по пути выделения автономных частнонаучных 
комплексов, а по пути формирования внутри криминалисти-
ки и, что самое главное, на базе её теории и методологии 
специализированных направлений, обеспечивающих решение 
типовых криминалистических задач применительно к типовым 
криминалистическим объектам.

Криминалистика является комплексной правовой приклад-
ной научной отраслью, что справедливо для всех её разделов 
как элементов единой системы: общего, криминалистических 
техники, тактики и методики. С учётом того, что криминали-
стика призвана обеспечивать эффективное достижение право-
вых задач, её правовые основы во многом обусловливают не 
только рамки или границы криминалистических исследований, 
но и направление и содержание дальнейшего развития науки 
криминалистики, её системы. Именно эффективное достиже-
ние правовых задач «заставляет» криминалистику активно 
приспосабливать данные других наук с целью доказывания 
объективной истины по уголовному делу.

Современный период нашего государства характеризуется 
активным развитием национального права и законодатель-
ства, постоянным поиском направлений совершенствования и 
дальнейшей демократизации правовой системы. Радикальные 
изменения представлений о приоритетах задач отраслевых за-
конодательств определила Конституция Республики Казахстан, 
провозгласив себя «демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими ценностями которого 
являются человек, его жизнь, права и свободы» [1]. Таким об-
разом, основной целью функционирования правовой системы 
в нашем обществе должна быть защита конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. На наш взгляд, в задачах 
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уголовного судопроизводства усматриваются несоответствие 
с данным курсом и не защитительный, а обвинительный уклон 
нашего правосудия по уголовным делам. Это проявляется в 
том, что среди задач правосудия на первое место поставлены 
— быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение и 
привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершив-
ших, цель же законодательно не определена. В соответствии с 
конституционным положением целью уголовного судопроизвод-
ства должна быть защита законных прав и интересов граждан 
путём установления объективной истины. Данной цели должны 
подчиняться задачи, определённые в уголовно-процессуальном 
законодательстве. Оптимальное, эффективное достижение цели 
и задач правосудия призвана обеспечить криминалистическая 
наука путём разработки рекомендаций по технике, тактике и 
методике собирания, исследования, оценки и использования 
доказательственной и иной полезной в процессе расследования 
информации. Правильное определение направлений и содер-
жания криминалистических рекомендаций технического, так-
тического и методического характера основывается на научно 
обоснованной системе соответствующих разделов науки.

Реализация новой системы уголовно-процессуальных принци-
пов закономерно вызвала к жизни новые институты, в частности 
введение суда с участием присяжных заседателей, определила 
новый процессуальный статус и значение таких субъектов, как 
суд, защитник, представитель, прокурор. Закономерно встал 
вопрос о разработке оптимальных и результативных приёмов 
и средств (тактики) решения задач, возникающих в ходе их 
деятельности [2].

Вопрос о разработке тактики адвоката-защитника, судьи, 
прокурора ещё и раньше поднимался в литературе, однако до 
настоящего времени он остался однозначно нерешённым, вы-
зывающим научные споры и дискуссии.

В 1938 г. А.л. Цыпкин отмечал необходимость внедрения 
данных криминалистики в деятельность суда [3]. В своё время 
Н.В. Терзиев и другие советские криминалисты также под-
черкивали, что криминалистика не является наукой только для 

Развитие системы криминалистической тактики
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предварительного следствия и дознания, ее приемы и методы 
должны применяться и в деятельности суда [4].

Впервые научно обосновал возможность и необходимость 
использования достижений криминалистики в судебном иссле-
довании доказательств л.е. Ароцкер. Он предложил и создал 
концепцию тактики судебного следствия, разработал систему 
ее методов и приемов. «Криминалистическая тактика судебного 
следствия — это система основанных на уголовно-процессуальном 
законе приемов и методов планомерной подготовки и прове-
дения судебного следствия и отдельных судебных действий, 
обеспечивающая установление истины по делу [5]. Н.А. Яку-
бович предложила определять тактику судебного следствия как 
систему приемов и методов, разработанных в соответствии с 
уголовно-процессуальным законом с использованием данных 
специальных наук и обобщения судебной практики для орга-
низации планомерного эффективного проведения судебного 
следствия путем правильного конструирования судебных версий, 
избрания рационального порядка их проверки и определения 
линии поведения суда и участников судебного разбирательства 
при производстве процессуальных действий по исследованию 
доказательств. Она в 1978 г. предложила в тактику судебно-
го следствия включить определение линии поведения суда и 
участников судебного разбирательства, выполняющих свои 
профессиональные функции при производстве процессуальных 
действий по исследованию доказательств [6].

Тактический приём относится к способу действия, а также 
к способу проведения совокупности действий. Таким образом, 
корректней использовать термин «операция», а под тактической 
операцией понимать взаимосвязанную достижением общей 
тактической задачи расследования совокупность следствен-
ных, оперативно-розыскных и иных действий, проводимую 
под единым руководством следователя. Применительно к так-
тике производства отдельных следственных действий можно 
использовать термин «тактическая комбинация», введённый 
одним из основоположников следственной тактики профессором  
А.Н. Васильевым. Тактическую комбинацию образует совокупность 
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тактических приемов (которая включает и научно-технические 
средства), определяющая вместе с уголовно-процессуальными 
предписаниями операциональный состав следственного дей-
ствия. учение о тактической операции является элементом 
общей части криминалистической тактики, вопросы такти-
ческой комбинации следует отнести к учению о тактических 
приёмах [7].

Неразрывная связь между тактическим приёмом и тактиче-
ским решением как его результатом определяет необходимость 
дальнейшего развития и включения учения о тактических 
решениях в учебник, в раздел криминалистической тактики, 
что должно способствовать получению студентами навыков 
практической деятельности. Данное положение предполагает 
построение стройной системы названного учения, определение 
понятия, задач, места в структуре познавательной деятельности 
по уголовным делам, рекомендаций по правильному законно-
му выбору тактических решений, а значит, и необходимость 
дальнейшего его развития.

Таким образом, определение содержания структуры кри-
миналистической тактики связано с рением об отнесении к 
криминалистической тактике некоторых новых возникающих 
учений, а также учений, криминалистический характер и зна-
чимость которых для раскрытия и расследования преступлений 
не вызывает сомнений.
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Анализ практики показывает, что правовые основы пре-
дотвращения административной полицией административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок, не 
отвечают сложившейся в настоящее время деликтологиче-
ской обстановке и беспрецедентному росту административных 
правонарушений.

Сегодня полиция абсолютно неподотчетна населению. люди 
вообще не представляют, чем занимаются стражи порядка. у 
многих есть ощущение, что полицейские работают на "свой 
карман", занимаясь всякого рода "разводками", а то и просто 
банальным вымогательством. Такое впечатление складывается 
не на пустом месте. Достаточно хорошо известно, сколько у 
наших полицейских реальной работы. Но поскольку нет по-
дотчетности, такие мнения в обществе присутствуют. 

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым опреде-
лены 100 конкретных шагов для реализации 5 институцио-
нальных реформ.

1. Формирование современного государственного аппара-
та.

3 секция  А.У. сейдахметова
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2. Обеспечение верховенства Закона.
3. Индустриализация и экономический рост.
4. Нация единого будущего.
5. Транспарентное подотчетное государство.
В связи с созданием с 1 января 2016 года местной полицей-

ской службы, уже сейчас необходимо прогнозировать проблемы 
и принимать меры по их решению, не дожидаясь, пока эти 
проблемы станут хроническими.

Прогнозируемые проблемы:
1. Почему основной програмный документ - указ Президен-

та Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 720 «О 
мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы 
Республики Казахстан», предусматривающий развитие право-
охранительной системы, не предусматривал какого элемента 
модернизации правоохранительных органов?

Решение  проблемы: Данный документ утвердил Концепцию 
кадровой политики правоохранительных органов (рассчитанной 
до 2018 года) и Государственную программу дальнейшей модер-
низации правоохранительной системы Республики Казахстан 
на 2014-2020 годы. Следует внести изменения и дополнения в 
данный программный документ.

2. Не приведет ли это к негативным последствиям, которые 
уже имели место в истории реформирования правоохрани-
тельных органов, связанным с созданием Государственного 
следственного комитета или передачей системы исполнения 
наказания в органы юстиции, и т.п.?

3. Не является ли этот шаг очередным экспериментом,  который 
впоследствии приведет к обратному процессу слияния местной 
полицейской службы с административной полицией?

Решение проблемы: Местная полицейская служба не требует 
каких-то дополнительных денежных ассигнований, целост-
ность структуры не нарушается, но предполагается много 
положительных последствий, которые сделают эту реформу 
жизнеспособной на долгие годы.

4.Не секрет, что экономические возможности местных испол-
нительных органов в различных регионах, сильно отличаются 

Местная полицейская служба в рамках 100 конкретных
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друг от друга, поэтому штатная численность местной полицей-
ской службы в различных областях будет тоже отличаться.

Решение проблемы: Следует утвердить нормативы нагрузки 
для местной полицейской службы постановлением Правитель-
ства РК, чтобы они были обязательны для исполнения всеми 
региональными местными исполнительными и представитель-
ными органами.

5. Почему в различных регионах неравномерное количество 
и инспекторского состава подразделений по защите женщин 
от насилия? Численность этого подразделения в Казахстане 
насчитывает 133 единицы. В Алматинской области такие долж-
ности существуют в каждом ГОРОВД, а в Мангистауской, Кы-
зылординской, Костанайской областях - всего по 2-3 единицы 
на всю область.

6. В некоторых регионах (ВКО) в специальных учреждени-
ях отсутствует необходимое количество койко-мест, и лицам, 
подвергнутым административному аресту, приходится стоять 
в очереди по 2-3 месяца, чтобы отбыть административное 
взыскание.

Решение проблемы: Бедным регионам следует оказывать 
финансовую поддержку из республиканского бюджета.

пРоИзводСтво СлЕдСтвЕнных дЕйСтвИй 
в мЕСтах лИшЕнИЯ Свободы

С. Советханов,
курсант 3 курса 

Научный руководитель: А.М. Галым,
преподаватель кафедры уПиК, старший лейтенант полиции,

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Производство следственных действий в местах лишения сво-
боды имеет определенные особенности, которые детерминиро-
ваны рядом факторов, как положительными, которые облегчают 
работу следователя или лица, производящего дознание, так 
и отрицательными, которые создают трудности в реализации 

3 секция   с. советханов



141

криминалистических средств и методов, в эффективной орга-
низации работы. 

К группе обстоятельств, облегчающих работу органа дознания, 
относятся такие обстоятельства, как отсутствие возможности 
у лиц, совершивших преступление, покинуть пределы объекта 
места лишения свободы, на котором было совершено преступле-
ние (за исключением случаев совершения побега); как правило, 
преступления совершаются в условиях очевидности, в связи с 
большой концентрацией осужденных на ограниченной терри-
тории и круглосуточным наблюдением за ними администрации 
учреждения; наличие в штатах исправительных учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, оперативных подраз-
делений, в функции которых вменено раскрытие преступлений, 
совершенных на территории этих учреждений. 

еще одной особенностью, влияющей на производство след-
ственных действий в местах лишения свободы, является режим 
функционирования исправительных учреждений и надзор за 
осужденными. Некоторые из мероприятий, образующих содер-
жание надзора, способны оказывать определенное влияние на 
подготовку и производство следственного действия, так как их 
осуществление может значительно облегчить лицу, произво-
дящему расследование, сбор ориентирующей информации об 
осужденных, возможных местах сокрытия вещественных дока-
зательств, а в ряде случаев - непосредственно выявить объекты, 
которые могут быть использованы в качестве вещественных 
доказательств [3]. 

Необходимо отметить, что сотрудники исправительных учреж-
дений уполномочены на осуществление уголовно-процессуальных 
функций органа дознания (согласно уголовно-процессуальному 
законодательству РК). 

Правонарушения в местах лишения свободы могут совершать-
ся не только осужденными, но и сотрудниками исправительных 
учреждений (как вольнонаемными, так и аттестованными), что 
в свою очередь и обуславливает особенности производства 
неотложных следственных действий в исправительных учреж-
дениях. 

Производство следственных действий в местах лишения
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с. советханов

К обстоятельствам, осложняющим работу по производству 
следственных действий в местах лишения свободы, можно от-
нести трудности в работе с очевидцами. Несмотря на факт со-
вершения преступления, в большинстве случаев при наличии 
многочисленных очевидцев, выявить их и тем более получить 
от них какие-либо сведения в условиях исправительных учреж-
дений достаточно трудно (например: осужденный, который стал 
очевидцем конфликта между другими осужденными, в результате 
которого один из них получил ножевое ранение. Надеяться на то, 
что этот очевидец даст правдивую информацию, не приходится, 
в данном случае роль играет специфика взаимоотношений между 
осужденными в отбывающих наказание Иу).

По мнению ряда ученых, это связано с тем, что в условиях 
исправительных учреждений осужденные сформировали свою 
криминальную субкультуру. Одной из основных норм криминаль-
ной субкультуры является запрет сотрудничества осужденного 
с правоохранительными органами. Практика показывает, что 
правомерное поведение осужденного, направленное на содействие 
при производстве следственного действия и т.д., практически 
всегда ведет к конфликтам между осужденными с непредска-
зуемыми последствиями [1].

При расследовании преступлений, совершаемых осужден-
ными на территории исправительного учреждения, следствен-
ные действия направлены на обнаружение, фиксацию, изъятие 
и исследование материальных следов преступления и имеют 
основное значение. При производстве следственных действий 
в местах лишения свободы, в том числе и первоначального (к 
которым нужно отнести осмотр места происшествия), возника-
ют трудности как процессуального, так и криминалистического 
характера. Например, присутствие понятых при проведении 
следственных действий на территории исправительного учреж-
дения. Закон устанавливает, что понятыми являются незаинте-
ресованные в исходе уголовного дела лица, привлекаемые для 
удостоверения факта производства следственного действия, а 
также содержания, хода и результатов следственного действия 
[2]. Понятыми не могут быть несовершеннолетние, участники 
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уголовного судопроизводства, их родственники, работники ор-
ганов исполнительной власти, наделенные в соответствии с за-
коном Республики Казахстан полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности (и) или предварительного 
расследования. В соответствии с криминалистическими реко-
мендациями понятые должны соответствовать дополнительным 
требованиям. Так, нецелесообразно привлекать в качестве понятых 
осужденных и гражданский персонал исправительных учреждений 
[3] при производстве следственных действий в исправительном 
учреждении. Это связано с тем, что объективность таких лиц 
в дальнейшем у суда может вызвать определенные сомнения, 
что может поставить под сомнение доказательственную силу 
протоколов данных следственных действий. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
производство такого следственного действия, как осмотр ме-
ста происшествия в исправительных учреждениях, имеет свою 
специфику и его производство имеет ряд особенностей (как и 
ряд других следственных действий, проводимых в период рас-
следования). В связи с этим объективно обусловлена и оправдана 
необходимость создания в системе уИС Республики Казахстан 
специализированных органов расследования (допустим, орган 
дознания КуИС МВД РК). 
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оСобЕнноСтИ пРавового положЕнИЯ 
завИСИмого положЕнИЯ потЕРпЕвшЕго

С. Успанова,
курсант 3 курса  

Научный руководитель: С.А. Едресов,
начальник кафедры уПиК,  майор полиции,

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Развивая конституционное положение о признании высшей 
ценностью нашего государства человека, его прав и свобод, го-
сударство берет на себя обязанность создания соответствующих 
гарантий правосудия и прав личности, независимо от процессу-
ального статуса, занимаемого ею в процессе судопроизводства. 
Именно эти ценности определяют смысл и содержание дея-
тельности органов, ведущих уголовный процесс, отображаясь 
в законодательной регламентации предусмотренных законом 
досудебных и судебных процедур. С этих позиций уголовное 
судопроизводство можно рассматривать как определенную со-
вокупность процессуальных гарантий, обеспечивающих процесс 
реализации провозглашенных Конституцией прав, свобод и за-
конных интересов личности, вовлеченной в сферу расследования 
уголовных дел. 

Между тем, несмотря на достаточно подробную нормативную 
регламентацию правового положения участников уголовного 
процесса, в практической деятельности органов уголовного пре-
следования продолжают возникать проблемы относительно про-
цессуального статуса отдельных участников расследования, чьи 
права, свободы и законные интересы не в полном объеме могут 
найти свою реализацию при действующих процедурах. К таким 
участникам, на наш взгляд, можно отнести потерпевшего, нахо-
дящегося в прямой или косвенной зависимости от обвиняемого 
[1]. Обычно понятие «зависимость» (родственная, служебная, 
материальная, психологическая, криминальная) рассматривается 
как уголовно-правовая категория, выступающая по отдельным 
видам преступлений в качестве квалифицирующего признака, 

3 секция   с. Успанова
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отягчающего ответственность виновного лица. В соответствии 
с этим и в уголовном процессе предусмотрены определенные 
дополнительные гарантии, ограждающие зависимых потерпев-
ших от возможного воздействия на них подозреваемых. К ним 
можно отнести процедуры, регламентирующие:

- производство следственных действий в отношении лиц, 
обладающих свидетельским иммунитетом (родственная зави-
симость - ст.78 уПК РК);

- порядок содержания в местах содержания задержанных 
подозреваемых и обвиняемых, к которым в качестве меры пре-
сечения применен арест (зависимость от форм соучастия либо 
категории преступлений или личности обвиняемого - ст.ст. 134, 
147-148 уПК РК);

- особые производства в отношении преступлений, совершенных 
специальными субъектами уголовного процесса - несовершенно-
летними, военнослужащими, лицами, обладающими привилегия-
ми и иммунитетами, лицами, которые в силу своих физических 
или психических недостатков не могут сами осуществлять свое 
право на защиту (служебно-родственная, административная либо 
психологическая зависимость раздел 11уПК РК);

- особый порядок расследования в составе следственных 
групп (криминальная зависимость по делам об организованной 
преступности и коррупции - ч. 3 ст. 194 уПК РК). 

С категорией «зависимость» закон связывает и начало уго-
ловного преследования прокурором по делам частно-публичного 
обвинения (ч. 2 ст. 32 уПК РК).

Однако, несмотря на предпринимаемые законодателем меры 
и проводимые в научном мире дискуссии, многие проблемы, 
связанные с пассивностью реализации прав потерпевшего в уго-
ловном процессе, не находят своего должного разрешения и до 
настоящего времен [3]. И тому есть объективные и субъективные 
причины. К первым можно отнести проблемы экономического 
и социального характера. Ко вторым, на наш взгляд, относятся 
процедурные моменты судопроизводства, обусловленные либо 
недостаточной правовой регламентацией [2], либо недостаточным 
профессиональным уровнем лиц, производящих расследование, 

Особенности правового положения зависимого положения



146

либо нежеланием самих потерпевших, находящихся в зависимом 
положении, активно способствовать установлению истины.

Безусловно, потерпевший должен стать центральной фигурой 
судопроизводства, а защита его интересов - стержнем правосудия 
и основополагающим принципом уголовной политики государства 
[5], и это наглядно прослеживается в основных направлениях 
нормотворчества. Однако одного провозглашения указанного 
принципа недостаточно. Недопустимо ставить потерпевшего в 
зависимость от усмотрения (волеизъявления) органов, ведущих 
уголовный процесс, поскольку те не всегда стремятся к неукос-
нительному соблюдению прав потерпевшего [4]. Необходима 
система процессуальных гарантий, которая обеспечивала бы 
юридическую зависимость не только потерпевшего от органов 
уголовного преследования, но и, наоборот, этих органов от по-
терпевшего. К таким гарантиям можно отнести законодательное 
установление возможности примирения потерпевшего с обвиняе-
мым в случаях, предусмотренных ст.67 уК РК. В то же время, 
перечень этих гарантий должен быть увеличен, например, путем 
создания для потерпевшего процессуальных условий, позволяю-
щих максимально учитывать его права и законные интересы. На 
наш взгляд, к ним можно отнести следующие: 

- обязанность органов уголовного преследования по установ-
лению процессуального статуса потерпевшего одновременно с 
началом уголовного дела либо с момента установления постра-
давшего лица, о чем ему должно быть объявлено следователем, 
дознавателем;

- право потерпевшего на получение письменного отчета органа 
расследования, согласованного с надзирающим прокурором, о 
результатах проведенного расследования, приостановленного 
по основаниям, предусмотренным ст. 45 уПК РК;

- зависимость избираемой меры пресечения либо размера 
наказания за совершенное преступление от позиции потерпев-
шего, в том числе и по вопросам реального восстановления 
нарушенных преступлением правоотношений;

- обязательность применения мер по обеспечению личной 
безопасности потерпевшего в случаях установления уголовно-

с. Успанова
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Особенности правового положения зависимого положения

правовой зависимости от обвиняемого;
- возможность освобождения от административной либо уго-

ловной ответственности за совершение в состоянии зависимости 
преступлений небольшой или средней тяжести;

- возможность проведения закрытого судебного рассмотрения 
уголовных дел по ходатайству потерпевшего, находящегося в 
уголовно-правовой зависимости от обвиняемого.

При этом задачи, связанные с защитой прав и законных ин-
тересов личности (независимо от процессуального статуса) и 
совершенствованием правовых средств борьбы с преступностью, 
не должны превалировать друг перед другом, а, наоборот, со-
четаться между собой и носить комплексный характер [4].

Таким образом, понятие «зависимость» может быть рассмотрена 
не только как уголовно-правовая, но и уголовно-процессуальная 
категория, основное содержание которой должно быть направ-
лено на должное взаимоотношение между органами, ведущими 
уголовный процесс и потерпевшим, находящимся в силу своего 
процессуального статуса в прямой или косвенной зависимости от 
решений этих органов. Кроме того, процедура расследования в 
отношении потерпевших, для которых категория «зависимость» 
выступает как квалифицирующий признак, должна содержать 
дополнительные гарантии прав личности, максимально обе-
спечивающие их безопасность и приоритет принадлежащих им 
прав и законных интересов. Среди них к числу важных отно-
сятся вопросы о процессуально-правовом статусе потерпевших, 
представительстве и защите их законных интересов, специфике 
предмета, пределов и средств доказывания.
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Научный руководитель: А.С. Смышляев,
преподаватель кафедры уголовного процесса, майор полиции,

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова

Тенденция развития информационных технологий улучшает 
качество жизни и экономию времени, но в то же время подвер-
гает опасности общество и государство.

За последние 10-15 лет резко увеличилось количество пре-
ступлений с использованием вычислительной техники или иной 
электронной аппаратуры, хищения безналичных денежных средств. 
Для совершения преступлений все чаще используются устройства, 
в основе которых лежат высокоточные технологии их изготов-
ления и функционирования, иными словами, это преступления, 
в которых используются высокие технологии.

Наиболее сложной в такой ситуации является проблема опреде-
ления правоохранительных органов, обладающих компетенцией 
расследовать компьютерные преступления. В многостороннем 
договоре необходимо согласовать общее правило о том, что 
компьютерные преступления следует расследовать по месту их 
совершения с рядом исключений из этого правила. Во-первых, 
компьютерные преступления могут быть совершены на терри-
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тории государства, которое не обладает необходимыми техниче-
скими приспособлениями, а также не имеет специалистов для их 
расследования. В таком случае возможна передача материалов 
уголовного дела для расследования органам другого государства 
после консультаций между компетентными представителями 
соответствующих государств. Во-вторых, если компьютерные 
преступления совершены одним и тем же лицом, возможна 
передача дела для расследования органам государства, где соот-
ветствующее лицо имеет место жительства, либо гражданином 
которого указанное лицо является. В-третьих, при совершении 
одним и тем же лицом компьютерных преступлений, последствия 
которых имели место в нескольких государствах, уголовное 
преследование в отношении данного лица может быть начато в 
каждом из этих государств. Затем путем взаимных консультаций 
государства могут договориться о расследовании дела органами 
одного государства либо создании совместного органа по рас-
следованию данного дела. В-четвертых, передача материалов 
уголовного дела по факту совершения компьютерного престу-
пления возможна и компетентным органам по месту жительства 
либо нахождения потерпевшего, если расследование дела этими 
органами будет соответствовать интересам потерпевшего, целям 
быстрого и полного установления всех обстоятельств дела.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что борьба с 
компьютерной преступностью связана как с использованием 
традиционных средств, применяемых государствами (в рамках 
существующих международных организаций, а также на основе 
двусторонних договоров о правовой помощи и многосторонних 
договоров по вопросам борьбы с отдельными видами правона-
рушений и оказанию правовой помощи по уголовным делам), 
так и с созданием новых, более эффективных средств противо-
действия данному виду преступлений.
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В Послании Президента страны народу Казахстана «Стратегия 
развития Республики Казахстан до 2030 года» указывается на 
необходимость «установить абсолютное верховенство закона и 
защитить законопослушных граждан от преступности. Напротив, 
применить всю силу власти и закона к тем, кто обеспечивает 
себе безбедное существование противозаконным путём» [1]. 
Для решения данной задачи следует придать динамичность уго-
ловному процессу и повысить его эффективность посредством 
совершенствования существующих и создания новых институтов 
и производств.

Заочное уголовное судопроизводство всегда предусматривалось 
в казахстанском уголовно-процессуальном законодательстве. 
В соответствии со ст. 228 уПК Казахской ССР, ст. 315 уПК 
Республики Казахстан от 13.12.1997 года разбирательство дела 
в суде в отсутствие подсудимого допускалось в случаях, когда 
подсудимый в совершении преступления небольшой тяжести 
ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствии и когда 
подсудимый находился вне пределов страны, уклонялся от явки 
в суд. Несмотря на то, что институт заочного производства в 
усеченной форме ранее был известен в различных правовых 
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системах, теоретические и прикладные его аспекты являются 
практически неизученными [2].

уголовный процесс сравним с живым организмом, находящимся 
в непрерывном развитии, когда отмирают старые клетки, нарож-
даются новые. Меняются подходы и инструменты, предаются 
забвению или, наоборот, реанимируются те или иные формы 
уголовного преследования. Динамичность судебной реформы 
в РК, появление нового института заочного производства обу-
словили необходимость проведения настоящего исследования, 
в котором нужно предпринять попытку сформулировать теоре-
тические выводы, обосновать законодательные предложения и 
дать практические рекомендации.

Основаниям заочного уголовного судопроизводства служат: 
а) достаточная совокупность неопровержимых доказательств, 
содержащихся в материалах уголовного дела, которая должна 
однозначно свидетельствовать о наличии всех элементов предмета 
доказывания по любому составу уголовного правонарушения;  
б) факт отсутствия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
в ходе расследования и рассмотрения или (и) рассмотрения 
конкретного уголовного дела как неосуществление собственного 
права; в) надлежащее уведомление обвиняемого, подсудимого 
как заблаговременное его информирование о месте и времени 
судебного разбирательства, а также просьба к нему лично при-
сутствовать на процессе.

условиями заочного уголовного судопроизводства являются:  
а) нахождение лица за пределами Республики Казахстан и укло-
нение от явки по вызову; б) просьба подсудимого о рассмотрении 
дела в его отсутствии; в) согласие потерпевшего (частного обви-
нителя) по делам частного обвинения; г) согласие потерпевшего 
и ходатайство прокурора по делам частно-публичного обвинения; 
д) ходатайство прокурора по делам публичного обвинения.

Теоретические и прикладные результаты исследования, могут 
быть использованы для повышения эффективности уголовного 
процесса, в законотворческой деятельности по регламентации 
заочного уголовного судопроизводства, а также в учебном про-
цессе юридических учебных заведений, а также в системе по-

Проблемные аспекты заочного судопроизводства в уголовном
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вышения квалификации и переподготовки при изучении соот-
ветствующих тем.

Кроме того, научно обоснованные практические рекоменда-
ции, несомненно, будут полезны в процессе производства по 
уголовным делам, по которым имеются основания и условия 
для их заочного расследования и рассмотрения.

Институт заочного уголовного судопроизводства на досудеб-
ных и судебных стадиях нуждается в правовой регламентации 
процедура заочного производства на первоначальных этапах 
досудебного расследования по уголовному делу, начиная с при-
нятия дела к производству и до квалификации деяния подозре-
ваемого. В случае, если обвиняемый, подсудимый скрывается за 
пределами Республики Казахстан, является пробельным вопрос 
об основаниях применения норм института заочного производ-
ства. уПК РК не содержит перечня данных оснований, а они 
могут быть произвольно толковаться на основании преамбулы 
приведенного выше Закона РК от 16 марта 2001 года – «борьба 
с организованной преступностью и коррупцией».

В литературе представлены отдельные статьи, в которых 
определены общие постановочные проблемы. Но среди них 
особо не выделяются признаки и свойства института заочной 
квалификации деяния подозреваемого в уголовном судопроиз-
водстве Республики Казахстан. Анализ соответствующих норм 
уголовно-процессуального закона и практики его применения 
в РК все же дает основание для обозначения особенностей ква-
лификации деяния подозреваемого и допроса подозреваемого в 
случаях, когда данное лицо скрылось от органов досудебного 
расследования и пребывает за пределами нашего государства.

уПК РК не содержит определения самого понятия «заочное 
уголовное производство», что усложняет понимание момента, 
когда может или должно быть принято решение о его осущест-
влении.

Ввиду изложенного, для разрешения некоторых проблемных 
аспектов института заочного судопроизводства предлагаю: 

- обязательное участие защитника в заочном уголовном про-
изводстве;

Т. Қасен
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- увеличение срока получения лицом, проживающим за гра-
ницей, повестки о вызове в уголовном производстве;

- введение нормы, согласно которой неявка подозреваемого, 
подсудимого на вызов может стать основанием для осуществле-
ния отношении него заочного уголовного производства;

- расширение перечня процессуальных действий, которые 
могут быть проведены в режиме видеоконференции;

- введение о необязательности допроса подозреваемого, под-
судимого в случае осуществления в отношении него заочного 
уголовного производства;

- определение того, что в случае осуществления заочного 
уголовного производства неприбытие подозреваемого, подсуди-
мого участие, которого является обязательным, не препятствует 
проведению апелляционного рассмотрения. 
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полиция подполковнигі, 
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Қазіргі таңда әлемнің дамыған мемлекеттерінде, мәселен, АҚШ 
және еуропа мемлекеттерінде, электрондық бақылау құралы жақсы 
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қарқынмен дамуда, ол күдіктінің, айыпталушының, сотталушының 
баратын жерлері және олардың жүріп-тұратын жолдары, сондай-ақ 
жасы, денсаулығының жай-күйін білу мақсатында қолданылып 
келеді. Сол сияқты біздің мемлекетіміз де, дамыған елу мемлекеттің 
қатарына кіре отырып, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған 
күдіктілерге, айыпталушыларға және сотталушыларға қарсы 
тиімді электрондық бақылау құралдарын қолдануды Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №1369 
қаулысымен бекітті, бірақ ол қолданысқа іс жүзінде енгізілген 
жоқ. Ол жөнінде Қазақстан Республикасы ІІМ-ң басшысы: «Біз 
күдіктілерге, айыпталушыларға, сотталушыларға қатысты электрондық 
мониторинг жүйесін құруды жоспарлаудамыз, ақпараттық жүйені 
құру 2016 жылы жоспарланды, құралдарды сатып алу 2017 
жылы, ал пайдалануға енгізу жөнінде 2018 жылдың басынан 
бастап ЭБҚ қолданысқа енгізіледі», - деп айтты [1]. Біздің ойы-
мызша, әр мемлекеттің осы ЭБҚ-н қолдануда бір кемшіліктері 
бар. Мысалы, Ресей мемлекеті браслет түріндегі ЭБҚ-ң өзіндік 
кемшіліктері бар екендігін атап көрсеткен, ол кемшілік браслетті 
киіп жүру барысында кез-келген соққы нәтижесінде қашқындық 
белгісі берілетіндігінде [2]. Сол сияқты біздің мемлекетіміз 
де осындай ЭБҚ-н қолдану кезінде материалдық шығын мен 
кемшіліктерге басты назар аударған жөн. Біріншіден, материалдық 
шығынға тоқталатын болсақ, Қазақстан Республикасы ІІМ-ң 
орынбасары айтуы бойынша, республикалық бюджеттен жалпы 
көлемде 2,5 млрд теңге, ал әр адамға шаққанда 60-70 мың теңге 
жұмсалады. екінші кемшілік, ол кемшілік браслетті киіп жүру 
барысында  кез келген соққы нәтижесінде қашқындық белгісі 
ретінде сигнал берілетіндігі. ЭБҚ-ң қолдану қағидаларын, шарт-
тары мен негіздерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №1369 қаулысының 
3 бөлігінде айтылған: күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға 
қатысты ЭБҚ-ң одан әрі қолдану техникалық себептер бойынша 
мүмкін болмаған жағдайда, бөлімше оларды өзге құралдармен 
ауыстыру шараларын қолданады, бұзылу анықталған жағдайда 
ЭБҚ-н ауыстыруды дереу жүзеге асырады [3]. егер техникалық 
ақау шығатын болып, әр адамға қатысты шара қолданып, ЭБҚ-н 
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ауыстыратын болса, әрине, мемлекеттік бюджетке материалдық 
шығын келтірілу мүмкін.

Жоғарыда көрсетілген негіздерді басшылыққа ала отырып, 
келесілерді ұсынамыз.

1. Мемлекетке шығын келтірмеу үшін белгілі бір компаниямен 
нақты күдіктілерге, айыпталушыларға, сотталушыларға қатысты 
электрондық бақылау құралының браслет түрін сатып алу бары-
сында өздігінен техникалық ақау шыққан жағдайларда ауысты-
рылып берумен келісіп, шартқа қол қою арқылы куәландырылып 
қамтамасыз етілуі тиіс.

2. Браслетке қатысты мәселе жөнінде компанияға соққыға 
байланысты қашқындық туралы сигнал беру қасиетін жойып, 
арнайы тізбеленген сигналдық қасиетті ойлап табу жөнінде 
ұсыныс жасау қажет.

әДеБИеТТеР ТІЗІМІ
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3. Электрондық бақылау құралдарын қолдану қағидалары 
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Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова

В уголовном судопроизводстве иллюстрационный материал 
предоставляется с использованием средств цифровой техно-
логии. Их использование не противоречит нормам уголовно-
процессуального закона.

Научная обоснованность методов и средств получения и 
обработки изображений, основанных на компьютерных техно-
логиях, не вызывает сомнений. И в этой связи также возникает 
вопрос: каким образом специалист, проводивший съемку на 
месте происшествия, например, должен изготовить фотота-
блицу, ведь результаты съемки можно легко подкорректировать 
на компьютере, что может вызвать сомнение в достоверности 
полученной информации. И процесс такой коррекции весьма 
сложно проконтролировать следователю, т.к. она практически 
не оставляет никаких следов, тогда как, например, ретушь 
фотографии можно легко выявить, изучив приложенную к фото-
таблице фотопленку. Решение данной проблемы – задача серьез-
ных научных коллективов, мы лишь обозначаем эту проблему. 
Тем не менее, представляется, что возможно предложить такие 
решения: по окончании фотосъемки на цифровой фотоаппарат 
следователь в присутствии понятых изымает встроенную память 
фотокамеры, процессуально и технически оформляет изъятие. 
Затем, также в присутствии понятых с помощью специалиста 
производится вывод полученных фотоснимков на печатающее 
устройство компьютера. Или же осуществлять передачу фото-
снимков криминалистом на месте проиществия следователю 

3 секция   Д. Урстенова
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Некоторые проблемные вопросы использования научно-

на переносной хранитель информации (флеш карта) через ка-
нал Bluetooth, где фотоапарат криминалиста будет напрямую 
соединен только с флеш картой информациии следователя (за-
щищенная от возможности переноса на посторонние устрой-
ства). При составление фототаблицы предоставить флеш карту 
следователя  и фотографии фототаблицы криминалиста для 
подверждения достоверности фотографий сделаных на месте 
проишествия (т.к. в наше время увелчиваются преступления 
в сфере IT технологий). 
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В системе государственной власти особое место занимает 
прокуратура. Она осуществляет надзор за реализацией конститу-
ционной идеи демократического, правового и социального госу-
дарства, нашедшей свое развитие в текущем законодательстве, за 
действиями государственных органов, которые должны создавать 
необходимые условия для обеспечения конституционных прав и 
свобод личности, законных интересов государства и юридиче-
ских лиц. Это есть приоритетная задача, указанная Президентом 
Республики Н. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 
«Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев» [1, с. 75-82].

Значительное место в основании и организации оперативно-
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розыскной деятельности отводится прокурорскому надзору. Органы 
прокуратуры осуществляют его в строгом соответствии с:

 - Конституцией Республики Казахстан;
- законами Республики Казахстан «О прокуратуре», «Об 

оперативно-розыскной деятельности»;
- ведомственными и межведомственными нормативными право-

выми актами.
В п. 1 ст. 83 Конституции Республики Казахстан закреплено: 

«Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор 
за точным и единообразным применением законов, указов Прези-
дента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов 
на территории Республики, за законностью оперативно-розыскной 
деятельности, дознания и следствия, административного и ис-
полнительного производства, принимает меры по выявлению и 
устранению любых нарушений законности» [2]. Следовательно, 
надзор прокурора за оперативно-розыскной деятельностью яв-
ляется его конституционной обязанностью - функцией высшего 
надзора за исполнением законов. 

Cледует иметь в виду, что прокурор также координирует дея-
тельность правоохранительных органов в борьбе с преступно-
стью, поскольку он от имени государства осуществляет высший 
надзор за исполнением законов и выступает как организатор 
этой борьбы.

Основания, организация и порядок прокурорского надзора за 
оперативно-розыскной деятельностью несет в себе определенную 
особенность, связанную в первую очередь со спецификой данного 
вида деятельности. Правовые нормы, регулирующие прокурорский 
надзор, взаимоотношения прокуратуры и органов, правомочных 
осуществлять ОРД, нуждаются в дальнейшем совершенствова-
нии. Данной точки зрения придерживается ряд специалистов в 
области теории ОРД, которые отмечают, что проблема прокурор-
ского надзора за оперативно-розыскной деятельностью в теории 
и праве в настоящее время исследована еще недостаточно» [3, 
с. 42]. Данное направление продолжает оставаться сложным, 
малоизученным и требует дальнейшего совершенствования [4, 
с. 53]. Следовательно, мы можем предположить, что проблемы 

Актуальные проблемы прокурорского надзора за оперативно-
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организации и осуществления прокурорского надзора за соблюде-
нием принципа законности органами, осуществляющими ОРД, в 
определенной степени связаны с недостатками законодательного 
регулирования в сфере этой деятельности и научной проработкой 
данной проблемы.

Мы полагаем, что при назначении работника прокуратуры, ко-
торый будет осуществлять надзор за ОРД, необходимо принимать 
во внимание, что в дальнейшем ему придется при организации 
проверки работать с оперативно-розыскной документацией, нося-
щей секретный характер, обладать знаниями соблюдения режима 
секретности и секретного делопроизводства. Эта необходимость 
возникла в следствие допуска должностных лиц прокуратуры к 
государственным секретам и материалам оперативно-розыскного 
характера. Следовательно, надзор в такой специфической обла-
сти общественных отношений, как ОРД, требует от работника 
прокуратуры обладания им определенных узких специальных 
знаний.

В связи с изложенным мы считаем, что прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, должен представлять самостоятельное 
направление. Данное решение позволило бы более правильно 
организовать надзор в специфической сфере общественных от-
ношений, какой является оперативно-розыскная деятельность, 
что в конечном счете оказало бы влияние на повышение эффек-
тивности борьбы с преступностью.

Осуществление надзора за исполнением законов в сфере 
оперативно-розыскной деятельности предполагает прежде все-
го знание прокурорами ее содержания и нормативной основы. 
Оперативно-розыскное законодательство определяет ее как вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 
подразделениями органов, уполномоченными на то законом в 
пределах их компетенции посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств.

C.Б. Алдиярова
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Актуальные проблемы прокурорского надзора за оперативно-

Содержание оперативно-розыскной деятельности составляют 
оперативно-розыскные мероприятия. Их исчерпывающий пере-
чень дан в ст.11 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности [5]. Одна из задач прокурорского над-
зора состоит в выявлении и предупреждении случаев проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, не предусмотренных зако-
ном, и в слежении за тем, чтобы оперативно-розыскные органы 
действовали в пределах своей компетенции.

Оперативно-розыскная деятельность не должна нарушать 
конституционные права и свободы человека и гражданина. Ис-
ключение составляют случаи, оговоренные в ст.39 Конституции. 
Так, провозглашая право каждого на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
предусматривает ограничение этого права только на основании 
постановления на проведение специального оперативно-розыскного 
мероприятия с санкции прокурора.

Наибольший объем в работе прокурора по надзору за испол-
нением законов органами, осуществляющими ОРД, занимает 
проверка соблюдения установленного порядка приведения общих 
и специальных оперативно-розыскных мероприятий.

Правовой порядок проведения общих и специальных оперативно-
розыскных мероприятий определяется общими и специальными 
правилами, свойственными только конкретным видам этих меро-
приятий. Общими правилами порядка проведения оперативно-
розыскных мероприятий являются наличие для этого оснований, 
предусмотренных законом, и возможность применения техниче-
ских и других средств, не наносящих ущерб жизни и здоровью 
людей и не причиняющих вред окружающей среде.

Помимо выяснения вопроса о том, имелось ли какое-либо из 
перечисленных оснований для проведения оперативно-розыскного 
мероприятия, прокурор обращает внимание на соблюдение по-
рядка, который определен для него законом.

Прокурор не в праве давать оценку тому, как организовано то 
или иное оперативно-розыскное мероприятие, целесообразности 
избранной тактики его проведения, достаточности задейство-
вавшихся сил и средств. Однако прокурор не должен оставлять 
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без внимания факты явной противозаконной тактики проведения 
оперативно-розыскного мероприятия, например использование 
для организации засады или наблюдения квартиры без согласия 
на то ее владельца.

Таким образом, осуществление прокурорского надзора должно 
способствовать успешному выполнению задач, возложенных на 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 
совершенствование форм их деятельности в борьбе с преступ-
ностью и обеспечению соблюдения законности.
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Взаимодействие – это сложная динамичная социальная систе-
ма юридического свойства с множеством ее взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов. Эффективное решение задач 
борьбы с преступностью возможно лишь при условии постоян-
ного совершенствования взаимодействия оперативных аппаратов 
и служб органов внутренних дел, располагающих специальными 
силами, средствами и методами оперативно-розыскной деятель-
ности.

В юридической науке понятие «взаимодействие» рассматри-
вается с различных точек зрения. Так, а.Ю.Шумилов считает, 
что взаимодействие – это совместная, согласованная по целям, 
месту и времени деятельность (сотрудничество) самостоятель-
ных в организационном отношении субъектов, направленная 
на решение общей задачи, с использованием предусмотренных 
законом мер и средств, присущих каждой из сторон взаимодей-
ствия [1, c. 36].

С.е. еркенов рассматривает уголовно-процессуальный и кри-
миналистический аспекты этой проблемы. На его взгляд, ее 
решение требует формирования основных принципов совмест-
ной деятельности. В качестве таковых он предлагает принцип 
эффективности и принцип быстроты реагирования.

В п.1 ст. 17 Закона РК об ОРД дается основание взаимодействия 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 
в Республики Казахстан, при решении стоящих перед ними задач, 
а пункт 2 раскрывает общее содержание этого взаимодействия, 
заключающееся во взаимном обмене информацией о фактах, 
имеющих отношение к противоправной деятельности, находящейся 
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в компетенции взаимодействующего органа, а также оказании 
необходимой взаимной помощи. 

В п. 2 ст. 12 указывается, что органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, в необходимых случаях 
обязаны оказывать взаимную помощь в организации и проведении 
специальных мероприятий, перечисленных в п. 3 ст. 11 Закона 
об ОРД. [2, c.8-9].

Само слово «взаимодействие» в Словаре русского языка 
С.И.Ожегова раскрывается как взаимная поддержка, согласо-
вание действий.

Необходимо отразить, что взаимодействие может быть вну-
тренним (внутри субъектов ОРД, их структурных подразделений, 
между ними и их сотрудниками) и внешнее (с заинтересованными 
иными государственными органами, министерствами, ведомствами, 
предприятиями, учреждениями, общественными объединениями 
и гражданами).

Можно выделить следующие формы взаимодействия.
- совместный анализ оперативно-розыскной ситуации, при-

нятие решения на взаимодействие, определение целей взаимо-
действия;

- совместное планирование взаимодействия как в целом, так 
и при осуществлении конкретных оперативно-розыскных меро-
приятий и операций;

- выработка совместных мер по информационному обеспече-
нию взаимодействия, в том числе конкретных ОРМ;

- согласованная оперативная работа по задержанным, обосно-
ванно подозреваемым в совершении преступлений, арестованным 
и осужденным (наиболее характерна для взаимодействия подраз-
делений правоохранительных органов с оперативными подраз-
делениями и сотрудниками изоляторов временного содержания, 
следственных изоляторов и исправительных учреждений;

- оказание взаимной помощи силами и средствами;
- проведение совместных мероприятий по проверке достовер-

ности сведений, полученных в ходе ОРМ, а также представленных 
при явке с повинной;

- обмен опытом осуществления оперативно-розыскных ме-

М. Асоев
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Особенности и направления взаимодействия подразделений

роприятий.
Большое значение при организации взаимодействия имеет 

учет так называемого морально-психологического фактора (вза-
имная конкуренция, определенное недоверие между органами, 
осуществляющими ОРД, нежелание раскрывать свои возмож-
ности, задействовать силы и средства). Для преодоления этого 
фактора необходимо умело использовать принципы максимального 
внимания интересам партнера по взаимодействию. Кроме того, 
важным является недопущение проявлений личных и групповых 
амбиций, уважительное отношение к партнеру как к личности и 
как к представителю своего ведомства [3, c. 130].

С учетом проведенного анализа состояния взаимодействия 
оперативных аппаратов и служб в раскрытии преступлений, изуче-
ния различных мнений и точек зрения ведущих ученых можно 
прийти к выводу о значительной роли такой деятельности.

Эффективное и полное взаимодействие возможно в следую-
щих случаях:

- имеется четкое представление о целях и задачах взаимо-
действия;

- проведение совместных оперативно-профилактических и ро-
зыскных мероприятий осуществляется на основе согласованных 
планов, в рамках соответствующих соглашений и договоров;

- осуществление постоянного взаимообмена оперативной 
значимой информацией с последующим уведомлением о резуль-
татах ее проверки.

Особое место для повышения качества взаимодействия, коор-
динации деятельности органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, отводится руководителю оперативного 
подразделения, в первую очередь криминальной полиции.

Как организатор взаимодействия он определяет и ставит кон-
кретные задачи, контролирует ход реализации мероприятий и 
оценивает результаты работы.

Именно от уровня его организаторской деятельности зависит 
успешное выполнение задач.

Взаимодействие можно определить как согласованные по месту, 
цели и времени действия двух и более самостоятельных субъек-
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В рамках недавней сессии ассамблеи ООН Президент Республики 
Казахстан Н. Назарбаев внес предложение собрать специальный 
форум «Ислам против терроризма». Мы все должны, все чело-
вечество должно бороться против таких деяний, как терроризм. 
Ислам как религия не имеет ничего общего с терроризмом. Там 
же он внес предложение бороться с таким злом только сообща, 
создав всемирную сеть борьбы с терроризмом. Терроризм не 
имеет ни национальности, ни религии. Это всеобщая беда, и 
народы Земли должны бороться все совместно.

4 секция  Р.Р. Ахметова

тов в пределах своей компетенции, не подчиненных друг другу, 
совместно решающих какую-либо общую задачу [4, c. 20].
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В современных условиях терроризм рассматривается в каче-
стве основной угрозы обществу. Подтверждением этому служит 
количество совершаемых террористических актов.

Основная трудность в разработке согласованного определения 
понятия «терроризм» состоит в политических причинах. Отсут-
ствие общепринятого определения терроризма, как свидетель-
ствует практика, позволяет государствам в различных ситуациях 
использовать разные политические подходы, и данную стратегию 
иногда называют «двойными стандартами» [1, с. 25].

На сегодняшний день существует более 400 определений 
терроризма. Так, например, европейский Союз квалифицирует 
терроризм как «международно осужденный акт, совершенный от-
дельным лицом или группой против одной или нескольких стран, 
их институтов или граждан, с целью устрашить и фундаменталь-
но изменить или уничтожить политические, экономические или 
социальные структуры государства». В Докладе Группы ООН 
высокого уровня к терроризму отнесено «любое деяние, которое 
имеет целью вызвать смерть мирных жителей или некомбатантов 
или причинить им тяжкие телесные повреждения, когда цель та-
кого деяния, в силу его характера или контекста, заключается в 
том, чтобы запугать население или заставить правительство или 
международную организацию совершить какое-либо действие 
или воздержаться от него» [2, с. 83].

Все определения сходятся в одном: терроризм - это идеология 
и практика воздействия на общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной власти или международны-
ми организациями с помощью устрашения и различных форм 
противоправных насильственных действий.

В своей книге «Критическое десятилетие» Н.а. Назарбаев 
подчеркивает, что фактически ни одно государство Центральной 
азии не избежало тенденции политизации религии. Поэтому для 
достаточно устойчивого в этом отношении Казахстана, который 
не является импортером деструктивных идей, наибольшая опас-
ность для межконфессионального согласия страны видится, 
прежде всего, в экспорте религиозного экстремизма. Тем более, 
радикальные и экстремистские организации и движения по-

Участие казахстана в борьбе против терроризма
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стоянно делали и делают попытки усилить свое влияние среди 
мусульманской части казахстанского населения и, так или иначе, 
закрепиться на нашей территории. Несмотря на то, что эти по-
пытки успешно пресекались, необходимо принимать во внима-
ние, что возможность таких попыток и в дальнейшем отнюдь не 
канула в прошлое [3, с. 97-101].

Казахстан - активный член системы противодействия терро-
ризму в рамках СНГ. Структурно в рамках антитеррористической 
системы СНГ выделяются две региональные группы интересов: 
европейская (Беларусь, Молдова и украина) и центрально-азиатская 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Реально действующим 
антитеррористическим институтом в рамках СНГ стал антитер-
рористический центр (аТЦ) Содружества. В настоящий момент к 
числу основных направлений деятельности аТЦ СНГ относятся: 
обеспечение безопасности на транспорте, недопущение терро-
ризма с использованием оружия массового поражения (ОМу), 
обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры, гар-
монизация национальных законодательств в области противодей-
ствия терроризму, противодействие террористическим угрозам 
в информационном пространстве [4, с. 21].

По-настоящему бороться с терроризмом можно лишь через 
трансформацию режимов правления и стимулирование модерни-
зации ислама в сторону более конформистских версий (своего 
рода исламскую реформацию). Но, естественно, трансформацию 
не путем военного вторжения или гуманитарных интервенций 
(как это делали американцы в Ираке или сейчас делают в Си-
рии). И не свержением авторитарных режимов - нужно пони-
мать тонкость момента, ведь способствующие притоку рекрутов 
к террористам авторитарные режимы являются одновременно 
и силами, сдерживающими приход этих исламистов к власти. 
Свержение авторитарных лидеров в Ираке и ливии развязало 
руки исламистам, поэтому речь должна идти не о переворотах и 
шоковых демократизациях, а о последовательной, постепенной 
эволюции режимов в сторону более открытых и человечных 
форм правления.

Р.Р. Ахметова
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

«Терроризмді түп-тұқиянымен жою керек». 
Н.Ә. Назарбаев

Қазақстан Республикасында экстремизм және терроризмге 
қарсы күрес саясаты кешенді зерттелуде. Қазақстанға экстре-
мизм және терроризм қаупін тудыруы ықтимал саяси, әлеуметтік 
және діни факторлар талданған. Жаһандық қауіптердің ішінде 
ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басында әлемдік сая-
си, діни және этникалық тұрақтылыққа ерекше қауіп төндіріп 
отырған құбылыстардың бірі – діни экстремизм және терро-
ризм. Терроризм қаупі әлемнің басым державалары аҚШ, Ресей, 
Қытай, Жапония, Германия, Франция, Үндістан, Пәкістан сияқты 
мемлекеттердің өздерін қорқыныш пен үрейдің астына алуда. 
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Мемлекет қайраткерлерінен бастап қарапайым адамдарға дейін 
зардап шегіп, оның құрбанына айналуда. ХХІ ғасырдың басын-
да, өкінішке орай, экстремизм және терроризм саяси күрестің, 
идеологиялық қарсыластардың жиі қолданылатын қаруына ай-
налды. Халықаралық терроризмнің таралуына ықпал еткен негізгі 
факторлардың бірі – қазіргі қоғамның дамуы, яғни ақпараттың 
- коммуникацияларды білуі, адам құқықтарының басымдылығы, 
ғылыми-техникалық прогресс , халықаралық байланыс, көлік 
және жеткізу тәсілдерінің дамуы болды. 

О.М. Хлобустовтың айтуынша, шетел тәжірбиесі көрсеткендей, 
терроризмнің бір бағытын тарату кезінде оның идеялық анти-
поды пайда болады, мысалы аҚШ-тың Ку-клукс-клан және 1960 
жылдардың соңында пайда болған «Черные пантеры» террористік 
тәсілдер қолданған. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің 
астана қаласында 2003 жылғы 24 қыркүйекте өткен әлемдік және 
дәстүрлі діндер лидерлерінің Бірінші съезінде «экстремизм,терроризм 
және дін үшін пайда болып жатқан зорлықтың басқа да ны-
сандары дінді шын мәнінде түсінумен ортақ, жалпы ештеңесі 
жоқ», олар адамның өмірі үшін қорқыту болып табылады да, 
шектеу болу керек. Осы съезге қатысқан қонақтар, діниаралық 
форумының үш жылда бір рет өткізілуін бірауыздан қолдап, 
шешім шығарды. Терроризм дегеніміз – экстремизмнің ең соңғы 
сатыдағы құбылысы. Терроризм саяси бағыттағы мақсаттарға 
қол жеткізу үшін жантүршігерлік тәсілдер мен әдістерді қолдана 
отырып жасалатын іс-әрекеттер жиынтығын білдіреді. Терроризм 
– қоғамдық өмірдің өте күрделі, жан-жақты және тез қарқынмен 
дамып келе жатқан, көпжылдық тарихы бар, ұлттық, аймақтық 
және ұлттың ерекшеліктері бар құбылыс. Ол өзіне көп көңіл 
бөлуді қажет етіп қана қоймайды, сонымен қатар қоғамның 
барлық институттары тарапынан кешенді қарсыластың әрекеттерін 
қажет етеді. Менің ойымша, терроризмнің даму заңдылықтары 
мен оның пайда болу ерекшеліктерін жан-жақты танып білмей, 
қарсы әрекет жүргізу мүмкін емес. Мұндай заңдылықтарды білмей 
аталған құбылысты,қазіргі терроризмнің айрықша себептері мен 
белгілерін түсіну, оның даму бағыттарын анықтап, қаншалықты 

З.е. елубаева
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Терроризм және экстремизм - ұлттық және халықаралық

қауіпті екенін анықтау мүмкін емес. Мұндай білім болмаса, 
кейбір зерттеулердің шынайылығына көз жеткізу мүмкін емес. 
Терроризм XVIII ғасырда Ұлы Француз көтерілісі дәуірінде 
немесе Ресейде ХІХ ғасырдың аяқ кезінде пайда болды деген 
көзқарастардың анық-қанығына жету қиын. Мысалы, Оңтүстік 
аймақ – Қазақстандағы ішкі қауіптер иерархиясындағы ең қауіптісі. 
Оңтүстікте бірнеше диаспоралар жинақталып отыр, олар - өзбектер, 
дүнгендер, күрдтер, ұйғырлар, түріктер. Қазақстандағы ислам 
дінін ұстанатын диаспоралар өкілдерін исламдық террористік 
топтар пайдалана алады. Қорыта айтқанда, ахуал жылдам өзгереді. 
Бүгінгі саяси тыныштық пен этникалық татулықты келешекте 
сақтау маңызды.

1999 жылғы 13 шілдеде Қазақстан Республикасы «Терроризмге 
қарсы күрес туралы» Заңын, 2005 жылы 18 ақпанда  «Экстремизмге 
қарсы  іс-қимыл туралы» Заңын қабылдады. Осы Заң адамның 
және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын , конституциялық 
құрылыс негіздерін қорғау, Қазақстан Республикасының егемендігін, 
оның аумағының тұтастығын, қол сұғылмауын және бөлінбеуін, 
ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында экстремизмге 
қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін 
айқындайды. адамзат өркениеті, тарих тегіршігі кері шегініс жасауға 
тиіс емес, өйткені планетадағы тіршілік прогреске құрылған, 
әлем ертеңге деген үлкен үмітпен өмір сүреді.
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хабар-ошарсыз кеткен адамдарды 
бастаПҚы іздеу іс-шараларының мәні

Г.С. Жақсылық,
3 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: К.А. Караулов,
ЖІжРҚ кафедрасы бастығының орынбасары, полиция полковнигі,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Күнделікті өмірде адамның орналасқан жері, тағдыры оның 
туыстарына, көршілеріне, әріптестеріне белгісіз болғанда, Қазақстан 
Республикасының азаматтық кодексіне сәйкес, хабар-ошарсыз 
кеткен адам деп есептеледі.

«Хабар-ошарсыз кеткен адам» - адамның ұзақ уақыт бойы 
өзінің өлі не тірі екендігінен хабар бермеуі. Хабар-ошарсыз 
кеткен адамдарды іздеу ІІО-на тапсырылған.

Шын мәнінде хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздеу кез кел-
ген азаматтың немесе лауазымды адамдарға тапсырылған. егер 
олар хабар-ошарсыз кеткен адам туралы қандай да бір ақпарат 
білсе, міндетті түрде құзырлы органга хабарлауы керек.

Жедел іздестіру іс-шаралары хабар-ошарсыз кеткен адамның 
жоғалуы туралы арыздан басталады және де бұл процесс екі 
кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезеңде хабар-ошарсыз кеткен адам туралы ақпарат 
жинастырылады, оның жоғалуының себептері тексеріледі. 
Жетіспейтін айғақтар үшін алғашқы қадамдар жүргізіледі. 
азаматтың орналасқан жерін анықтау үшін бастапқы қадамдар 
оң нәтижесін бермеген болса, онда тергеудің екінші кезеңі 
басталады. екінші кезеңнің бірінші кезеңнен айырмашылығы 
- жоғалу себептерін тереңірек зерттеу [3]. 

Хабар-ошарсыз кеткен адамды іздеу үшін бүкіл ел, облыс, 
аудандар ат салысады. Өйткені жоғалып кеткен азаматқа қарсы 
қылмыс жасау ықтималдығы үшін қылмыстық іс ашылады 
[4].

Кәмелет жасқа толмаған бала жоғалып кеткен жағдайда мы-
надай іздеу шаралары жүргізіледі. Қала тұрғындарының, ІІО 

4 секция  Г.с. Жақсылық
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қызметкерлері мен әскери бөлімдердің және де қызмет иттерін 
пайдалана отырып іздестіру шаралары жүргізіледі. 

Практика көрсетіп отырғандай, бастапқы тергеу сатысында 
хабарсыз кеткен адамдарды іздестіруде кемшіліктер бар:

- хабар-ошарсыз жоғалған адамдардың тұлғасына міңездеме 
беретін, олардың жоғалу жағдайына түсінік беріп, оны қоршаған 
адамдар мен таныстарымен байланысын сипаттайтын деректерді 
ат үсті салғырт жинау. Бұл хабар-ошарсыз жоғалған тұлғаның 
соңғы болған орындарын, жұмыс, оқу орындарын, тұрғылықты 
мекен-жайын, жиі жүріп-тұру орындары мен маршруттары бой-
ынша жедел іздестіру шараларын уақытынан кеш және сапасыз 
өткізумен байланысты болып табылады. Нәтижесінде жоғалу 
жағдайын көрген, білген, кездейсоқ куә болған тұлғаларды 
анықтау мүмкіндігін жоғалтуға әкеліп соқтырады;

- іздестірілудегі тұлғаны мәліметтер бойынша ұқсастыру, 
жоғалудың қылмыстық сипатын көрсететін белгілерді сапасыз 
жинау, анықтау, ошарсыз жоғалған тұлғаның соңғы болған 
орындарында сапасыз және уақытынан кеш қарау.

Хабарсыз кеткен адамдарды іздеу бойынша жедел іздестіру 
қызметінің бастапқы іске асыратын негізгі міндеттері:

- хабар-ошарсыз кеткен адамның жоғалуының себептерін 
түсіндіру;

- хабар-ошарсыз кеткен адамды немесе оның мәйіті табылған 
жағдайда қосымша іздеу шараларын жүргізу;

- оған тартылған құқық бұзушылықтар және тұлғаларға 
қатысты нақты фактілерді анықтау.

Бұл мақсаттарға жету үшін жеті топқа бөлінген сұрақтар 
қойылады:

1) хабарсыз жоғалып кету себептері;
2) хабарсыз кеткен адам туралы ақпарат;
3) хабарсыз кеткен адамның сол күні өзімен болған құжаттардың, 

бағалы заттардың сипаттамасы;
4) хабарсыз кеткен адамның өмір сүру салты, қоршаған 

ортамен байланысы;
5) жоғалып кетуінің ықтимал себептері;
6) жоғалған тұлғаға қатысты сұрау салу барысында нақты 

Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды бастапқы іздеу
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тұлғаның жауабына күмән келтіру;
7) хабар-ошарсыз кеткен адамның туыстарының, арызданушының 

жүріс-тұрыстары [5].
Хабар-ошарсыз кеткен адамның туыстарына, жолдастарына, 

әріптестеріне хабарсыз кеткен адамнан қандай да бір хаттар, 
жедел хат келсе, оның қайдан, қашан және хабарсыз кеткен 
адамның жазылғандығы тексерілуі тиіс.

Тағы бір мән жай, хабар-ошарсыз кеткен адамның тіл табысқыш, 
жабық, ақ көңіл немесе сараң, алкогольдік ішімдіктерге құмар 
екенін білу керек.

азаматтың жоғалып кеткенге дейін кіммен араласқанын 
анықтау керек.

Хабар-ошарсыз кеткен адамның жоғалуына байланысты оның 
үйінен қандай да бір құнды заттар, құжаттар жоғалған немесе 
жоғалмағандығын тексеру қажет. Сондықтан хабар-ошарсыз кет-
кен адамның үйіне барып, шкафтарды, жәшіктерді, қобдишаны, 
гардеробтарды, бағалы заттардың немесе құжаттардың жоғалып 
кеткені не кетпегенін мұқият қарап тексеру керек. Осылайша 
заттардың, құжаттардың орналасқан жерлеріне мұқият назар 
аудару  керек. Және жоғалып кеткен адамның жеке заттары-
на, спорттық құралдарына, жеке кітап түрлеріне назар аудару 
керек.

Хабарсыз кеткен адамдарды анықтау үшін, жоғарыда айтылып 
кеткендей, жедел іздестіру тобы іздеу іс-шараларын жүргізіп, 
оның орналасқан жерін табуға тырысады және де жоғалудың 
себебін, қасақана ойластырылып жүрген қылмыстың алдын 
алу керек. 
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экстремизмге Қарсы күрес бойынша 
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

елдің егемендігі мен халқының бейбіт өмірі кез келген мемлекет 
үшін жетістік. Осы жетістік жолын көздеген Қазақстан Республи-
касы да өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк 
мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам 
және адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары деп Консти-
туцияда бекітті. Республиканың егемендiгi оның бүкiл аумағын 
қамтиды. Мемлекет өз аумағының тұтастығын, қол сұғылмауын 
және бөлiнбеуiн қамтамасыз етедi.

Әлемде де көптеген елдер осы мақсатқа талпынуда. Өкініштісі, 
бүгінгі таңда, басқарудағы саяси біліксіздікпен туындаған ішкі 
ымырасыздықтан кейбір елдерде көптеген адамдардың өліміне 
әкеліп соқтырған аяусыз соғыстар болып жатыр. адам өлімдері 
болғандықтан зардап пен зиянның орны толмас халде. Теңдік 
пен елдікті, бірлік пен тұтастықты, ізгілік пен келіссөздікті, 
заңдылық пен тәртіпті қатар сақтаған елдер мұндай аласапыран-
нан тыс қалып жатқандығын көруге болады. Жоғарыда аталған 
соғыстардың туындау ошағы қайдан басталуда? Әрине, кез келген 
әсер етуші факторлар жеткілікті. Дегенмен кез келген елдің соғыс 
пен мемлекет ішілік тұтастықты бұзу бағытындағы мақсатты 
көздеген экстремистік ұйымдарға, топтарға қарсы күресінде, 
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тосқауыл болуында өзінің ішкі заңдары мен нормативті-құқықтық 
актілерінің де маңызы зор. Осы негізде кез келген құқыққа қайшы 
әрекеттердің қылмыстық әрекет деп тануға анықтама беретін 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне зер салайық 
(ары қарай - ҚР ҚК). ҚР ҚК 39-бабында жаза дегенiмiз - сот 
үкiмi бойынша тағайындалатын мемлекеттiк мәжбүрлеу шарасы. 
Жаза қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кiнәлi деп 
танылған адамға қолданылады және ол осы адамды құқықтары 
мен бостандықтарынан ҚР ҚК көзделген айыру немесе олар-
ды шектеу болып табылады делінген. ал ҚР ҚК 183-бабында 
Бұқаралық ақпарат құралдарында экстремистік материалдарды 
жариялауға рұқсат бергендігі үшін жауапкершілік көзделген. 
ҚР ҚК 183-баптың мәтіні ұлттық, рулық, нәсілдік, әлеуметтiк 
және дiни араздықты тұтандыруға бағытталған, тектiк-топтық 
айрықшалықты, соғысты насихаттайтын, билікті күштеп басып 
алуға, билікті күштеп ұстап тұруға, мемлекеттің қауіпсіздігіне 
нұқсан келтіруге немесе конституциялық құрылысын күштеп 
өзгертуге, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумақтық 
тұтастығын бұзуға шақыруды қамтитын мәліметтер мен мате-
риалдарды баспа беттерінде және басқа да бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялауға рұқсат беру – белгiлi бiр лауазымдарды 
атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі 
жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бес жүз айлық 
есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол 
мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге 
қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге 
қамаққа алуға жазаланады делінген. енді ҚР ҚК 40-бабында жаза 
түрлерiн алып қарасақ, қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін 
кінәлі деп танылған адамға мынадай негiзгi жазалар: айыппұл, 
түзеу жұмыстары; қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу 
қолданылуы мүмкiн делінген. ал қылмыс жасағаны үшін кінәлі 
деп танылған адамға мынадай негізгі жазалар: айыппұл, түзеу 
жұмыстары; бас бостандығын шектеу; бас бостандығынан айыру; 
өлiм жазасы қолданылуы мүмкiн. Қылмыстық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға негізгі жазамен қатар 
мынадай қосымша жазалар: мүлкін тәркілеу; арнаулы, әскери 
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Экстремизмге қарсы күрес бойынша заңдағы кейбір мәселелер

немесе құрметтi атағынан, сыныптық шенiнен, дипломатиялық 
дәрежесiнен, бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградаларынан 
айыру; белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен 
айналысу құқығынан айыру; шетелдікті немесе азаматтығы жоқ 
адамды Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерге 
шығарып жiберу қолданылуы мүмкін делінген. Осы арада жазаның 
мақсатына тоқталайық. Жаза әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына 
келтiру, сондай-ақ сотталған адамды түзеу және сотталған адамның 
да, басқа адамдардың да жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жасауының алдын алу мақсатында қолданылады. Жаза тән аза-
бын шектiрудi немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлауды мақсат 
етпейдi. Жаза - сот үкiмi бойынша тағайындалатын мемлекеттiк 
мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны 
үшін кiнәлi деп танылған адамға қолданылады және ол осы адам-
ды құқықтары мен бостандықтарынан ҚР ҚК көзделген айыру 
немесе оларды шектеу болып табылады. Сонымен қатар, жаза 
әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына келтiру, сондай-ақ сотталған 
адамды түзеу және сотталған адамның да, басқа адамдардың да 
жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу 
мақсатында қолданылады делінген. Әрине, ҚР ҚК 183-баптағы 
қылмыстық жаза жеке тұлғаға, қоғамға, мемлекетке қарсы аса 
ауыр қылмыстың алдын алу мақсатындағы ескерту ролінде ба-
сым әрекетте болғандықтан осы бапқа жете зер салып көрейік. 
Өйткені, зиянның орны өтелмес, болып өткен қылмыстар үшін 
қылмыстық жазаны қолданғандықтан гөрі қылмыстарды болдыр-
май алдын алу біздің қоғам үшін өте бағалы. екіншіден, аталған 
баптағы қылмыстық ниеттің шынайы жүзеге асуындағы пайызын 
жоққа жеткізуіміз қажет. Бұл дегеніміз осы бапта көзделген 
қылмыстық мақсатқа жету жолындағы тәуекелділікті кемітер еді. 
Үшіншіден, мемлекеттің ұстанған идеологиялық жолына қайшы 
ақпараттық арандатушылықтарға тосқауыл болып, қоғамның 
отаншыл тұлғалардың ортақ мүдде жолындағы қызметіне көмек 
көрсетер еді. Бұл бір мақсаттағы, мүддесі де ортақ мәңгілік ел 
болудың іргетасы. ал осы ҚР ҚК көзделген 183-баптағы қылмысты 
жасағаны үшін жазаны қолдануда күмән келтірмеу мақсатында бап 
мәтініне түсінік беріп өтейік. Ұлттық, рулық, нәсілдік, әлеуметтiк 
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және дiни араздықты тұтандыруға бағытталған, тектiк-топтық 
айрықшалықты, соғысты насихаттайтын, билікті күштеп басып 
алуға, билікті күштеп ұстап тұруға, мемлекеттің қауіпсіздігіне 
нұқсан келтіруге немесе конституциялық құрылысын күштеп 
өзгертуге, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумақтық 
тұтастығын бұзуға шақыруды қамтитын мәліметтер мен мате-
риалдарды баспа беттерінде және басқа да бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялауға рұқсат беру – бұл арада біз ҚР ҚК 
көзделген басқа да қылмыстардың ерекшеліктеріне назар аударуы-
мыз қажет. Қылмыстың атауы, ауырлық де4гейі келген зардаптарға 
сәйкес тікелей анықталады. Мысалы, ҚР ҚК 99-бап бойынша адам 
өлтіру. Келтірілген тікелей адам қазасынан кейін қолданылады. 
Бұзақылық, қоғамның тыныштығын кетіретін ешқандай себепсіз 
қоғамдық орында болған қоғамның тыныштығын бұзатын өрескел 
тәртіп бұзушылық. Яғни, аталған қылмыстық әрекеттердің барлығы 
қасақана түрде тікелей белгілі бір зардаптардың туындауына 
әкеліп соқтырады. ал аталған баптағы мәтіннен тек қоғамға 
зардап туындамаса да осындай зардаптың туындауын көксеген 
қылмыстық ниетке қасақана түрде жол берген лауазымды тұлғаның 
әрекетін көреміз. Сол үшін қылмыстық теріс қылық деп алып 
қараудамыз. алайда, адам өлтірудегі сияқты немесе бұзақылыққа 
тән бұл арада зардапты бағалай алмаймыз. Өйткені, келген зиянды 
білу үшін бұған біраз уақыт, әрі күш пен құрал кетуі ықтимал. 
екіншіден, кез келген айғақты қоғамға теріс пікір тудыра ала-
тындай етіп кері ықтимал күшпен қолданып, шебер жазылған 
мақала, сұхбат, араңдатушылық пиғыл мен саяси кері әсерлі 
ақпараттардан иммунитеті төмен, яғни, бұл салада хабары жоқ 
тұлғалар үшін есірткіден гөрі қауіптірек деп пайымдауға болады. 
Себебі, мәңгілік ел болу жолындағы бір мүддедегі ортақ идеологияға 
қайшы келетін ой-пікірдегі адасу көпшілікке індеттей жайылуы 
мүмкін. Мұның үстіне әркім байланыс техникалық құралдарын 
енді ғана нақты қабілетін білместен меңгерген болып, ақ-қарасы 
ажыратылмаған материалдар өте жылдам тарайтын күн кешіп 
отырған жағдайымыз бар. Әрине, мұның барлығына тосқауыл болу 
заң жағынан болсын қай аяда да болмасын мүмкін емес екендігін 
әркім біледі. Сондықтан, аталған баптағы іс-әрекетті тағы бір 
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Ғылыми жетекшісі: Ы.Б. Жундубаев, 
ЖІжРҚ кафедрасының аға оқытушысы, полиция подполковнигі,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

«Терроризм бұл – жек көрушілік. 
Адамның адамды, адамның 

адамзатты жек көрушілігі».
Михаил Болтунов.

Терроризм- қоғамдық өмірдің өте күрделі, жан-жақты және 
тез қарқынмен дамып келе жатқан, көп жылдық тарихы бар, 
ұлттық, аймақтық және ұлттық ерекшеліктері бар құбылыс. Ол 
өзіне көп көңіл бөлуді қажет етіп қана қоймайды, сонымен қатар 
қоғамның барлық институттары тарапынан кешенді қарсыластық 
әрекеттерін қажет етеді. Терроризм - әлеуметтiк саяси құбылыс 
және құқықтық категория. Соңғы уақыттары терроризмнiң на-
шар жағына қарай дамуы анықталып отырғанын байқаймыз. 
Қазіргі кездегі терроризм кешегі терроризм емес. Оның көптеген 
анықтамасы бар. Біреулер терроризмді әлеуметтік құбылыс деп 
санаса, келесілері басқа пікір айтады. Бүгінгі терроризм - жекелеген 
диверсанттың, самолетті алып кетушінің, қанішер-камикадзенің 
әрекеті емес. Қазіргі терроризм - кең аумақтылығына сай соңғы 
жетістіктермен жабдықталған, қаруланған зор құрылым. Оның 
дәлелдері ауғаныстан, Тәжікстан, Косово, Шешенстан. Онда болып 
жатқан оқиғалар қазіргі терроризмнің диверсиялық-террористік 

4 секция   и.Х. Қуанышева

түбегейлі сараптамадан өткізіп, бүгінгі күндегі мемлекетіміздің 
отаншылдық рухтағы ұрпақтың өсуіне, жалпы елдің тыныштығы 
мен бейбіт өміріне кедергі келтіруі мүмкін күштердің де бар 
екендігін ескере отырып, ҚР ҚК көзделген іс-әрекет қылмыстық 
теріс қылықтан гөрі қылмыстық іс-әрекет ретінде тану туралы 
ұсыным енгізуді жөн деп санаймын. 
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соғыстар жүргізуге қабілетті екендігін, кең аумақта қарулы 
қақтығыстарға қатыса алатындығын көрсетуде. Терроризм «еңбек 
рыногының» дамуына байланысты ғаламдық масштабта пайдалы 
бизнеске және капитал салу көзіне айналды. Қазіргі терроризмнің 
маңызды ерекшелігі оның жақсы құрылымы мен ұйымдасушылығы 
болып табылады. Террористік ұйымдар бірыңғай басқару ор-
ганын, басқару жүйесін, жоспарлайтын бөлімшелерді құрады. 
Ірі ұйымдар басшыларының кездесулері, мәжілістері өткізіліп 
тұрады. Әр түрлі ұлттық ұйымдардың қызметі үйлестіріледі. 
Моральдық-психологиялық эффект тудыру үшін, қоғамдық ой 
енгізу үшін ақпараттық-насихаттау жұмысы жолға қойылған. 
Өздерінің жолын қуатын адамдарды таңдауға көп көңіл бөлінеді. 
Әсіресе ұлт, экономикалық дағдарыс шиеленіскен жерлерде осы 
мақсатта жүргізілген жұмыстар оң нәтижесін беруде. Сондай 
аудандардың бірі радикальдық мұсылман ұйымдары болып та-
былады. Терроризм себептері - бұл тек зорлау, баю, кек алу ғана 
емес. Қазіргі терроризм саяси феноменге айналды, оның мотивтері 
саяси немесе бірнеше болып табылады. Террористердің арасында 
қылмыскерлер де бар, олар үшін саяси талап тек ширма немесе 
олар саясаткерлердің, діни экстремистік ұйымдардың қолшоқпары 
ғана. Қазіргі кезде бүкіл дүниежүзін алаңдатып, үрей туғызып 
отырған терроризм проблемасының туындауы, оның не себептен 
болатындығы жайында және адамзат баласының тарихында болған 
террорлық актілердің бұрын да болғандығы, бірақ оны бүгінгі 
көріністерімен салыстыруға болмайтындығын ашып көрсету мен 
дүние жүзінде әлеуметтік теңсіздік, кедейшілік сақталып тұрған 
жағдайда және ұлтаралық қатынастардағы күрделі мәселелер 
толық шешілмей жатқан тұста ғаламдық проблемаға айналған 
терроризммен бірлесіп, ұжымдасып, дүниежүзілік қауымдастық 
болып күресу туралы ой қозғап, оны жүзеге асырудың жолдарына 
іс-шараларды қолдану тиіс. Мемлекеттік органдар мен құқық 
қорғау құрылымдарының терроризм мен экстремизмге қарсы 
күресте атқарып жатқан іс-шаралары қоғам тарапынан жан-жақты 
қолдау тапқан кезде ғана нәтиже беретіні іс жүзінде дәлелденген. 
Бірақ, ол үшін Қазақстандағы заңдарды бұлжытпай орындау 
қажет. Әсіресе, мемлекеттік органдардың өздері заңнан аттамауы 

и.Х. Қуанышева
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тиіс. Заңдарда Білім және ғылым министрлігінің қарамағындағы 
жоғарғы оқу орындары студенттерімен жұмыс істеп, терроризм 
мен экстремизмге қарсы әр түрлі іс-шаралар ұйымдастыру, заңда 
көрсетілгендей, факультативтік сағаттар өткізіп, жастармен жұмыс 
істеу керек, әрқайсысының бұл мәселеге қатысты пікір білдіруіне 
мүмкіндік беру қажет. Осылайша олардың не ойлап жүргенін білуге 
болады. Сосын терроризм мен экстремизм мәселелерін зерттейтін 
институт ашуға ұсыныс жасауға болады. Және де қазіргі жастардың 
кішкентай кезден ана тілін, тарих, мәдениетті оқығандай өзінің 
діни дәстүрлері туралы негізді білім алуға құқығы болуы тиіс. 
Мәселен, терроризмнің зияны туралы көп лекция оқылуы керек. 
Қоғам санасына адам өлтірудің ең ауыр күнә екендігін сіңіру 
керек. адам бұл жайында үнемі ести берсе, ойлана бастайды, 
санасында бұл жаман нәрсе екен деген ой қалыптасады. Бірақ 
жастарға не істеу керектігін үйрету шарт емес, олармен сөйлесу 
керек. Оларды тыңдай отырып, барлық мәселені бірлесіп шешу 
қажет. Терроризмнің психологиялық, экономикалық, ақпараттық, 
экологиялық, компьютерлік сынды тағы басқа бірнеше түрі бар 
екені мәлім. Оның әрқайсысы мұқият зерттеуді талап етеді және 
сол жайында халыққа ақпарат беру керек. Қазақстанда Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті жанында терроризм мәселесімен айналыса-
тын ғылыми-зерттеу институты бар. Бірақ көпшілік үшін жабық 
мекеме саналатын, ол стратегиялық шешімдер қабылдайды, қоғам 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі бағдарламалар дайын-
дайды. Бізге халықпен, көмекке зәру адамдармен жұмыс істейтін 
тәуелсіз мекеме керек. Қоғамның бұл күреске қатысқысы келеді, 
балама зерттеулер болғанын қалайды. Мәселен, батыста ондай 
мекемелер баяғыда ашылған. Онда осы мәселелерді зерттеумен 
айналысатын «террорология» деп аталатын тұтас ғылым саласы 
бар.

Президент Н.Ә. Назарбаев діни экстремизм мен терроризмге қарсы 
күрестің 2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
бекітті. Бағдарламада лаңкестіктің алдын алуға жұртшылықты 
жұмылдыруға және мақсатты топтар арасында ақпараттық үгіт-
насихат жұмыстарын жетілдіруге жете мән берілген. Экстремизм 
мен терроризмге қарсы бағытталған бес жылдық бағдарламаға 
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С момента принятия Закона об ОРД (1994 г.), а также других 
законов, содержащих нормы об ОРД, оперативно-розыскная 
теория и практика накопили значительный опыт по их реали-
зации в борьбе с преступностью и обеспечении национальной 

200 млрд теңгеге жуық қаржы қарастырылғаны белгілі. Бүгінгі 
таңда барлық кәсіпорындар, мекемелер мен компаниялар өз 
қызметкерлерінің терроризм мен экстремизмге қарсы сауатын 
арттырып жатыр. Әрбір министрлік аталған тақырыпқа қатысты 
жоспар құрады. Мұсылмандар діни басқармасы да мешіттерде 
діни экстремизмнің алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатыр. 
Терроризм мен экстремизм – адамзаттың қас жауы! Оны елге 
кіргізетін болсақ, жазықсыз жандар – балалар, аналар мен қарттар 
шейіт болады. Жұртшылық осыны ұғынуы керек. Қорыта кел-
се, терроризм- бұл саяси қылмыс, алайда онымен тиімді күрес 
жүргізу үшін оны қылмыстық жазаға таратылатын әрекет ретінде 
саралау қажет. 
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безопасности. Создана обширная ведомственная и межведом-
ственная нормативная база по применению норм оперативно- 
розыскного законодательства.

Но жизнь не стоит на месте. В условиях реформирования 
всей правоохранительной системы Казахстана требуется поиск 
новых подходов в правовом регулировании ОРД [1, с. 36].

указанные обстоятельства обуславливают необходимость раз-
работки оптимального варианта модели оперативно-розыскного 
законодательства, которая как бы обобщила результаты данного 
этапа нормотворчества в области ОРД и определила пути его 
совершенствования и развития .

Можно выделить несколько направлений решений этой про-
блемы:

- совершенствование действующего Закона РК «Об ОРД»;
- включение норм об ОРД самостоятельными разделами в 

уПК РК;
- разработка проекта Оперативно-розыскного кодекса Ре-

спублики Казахстан.
В настоящей работе подлежит рассмотрению одно из на-

правлений этой, проблемы: это разработка проекта Оперативно-
розыскного кодекса Республики Казахстан.

Закон об ОРД регулирует только оперативно-розыскные от-
ношения. а то, что принято называть характер закона об ОРД 
синтетическим, связано с тем, что в данном законе сочетаются 
как нормы материальные, так и процессуальные. Исключить 
признаки синтетизма (или как утверждают Б.а. абдрахманов, 
е. Каймульдинов, Ж. успанов- комплектности) можно только 
путем дифференциации материальных и процессуальных норм 
в рамках соответствующих кодексов. Отдельные изменения и 
дополнения, вносимые в действующий Закон об ОРД, не смогут 
нивелировать весь комплекс накопившихся проблем и носят 
характер паллиатива, который, как известно, приносит только 
временный эффект и не содержит в себе кардинального решения 
актуальных задач [2, c. 20].

Кодификация законодательства об ОРД целесообразна в це-
лях:

Определение  основных направлений и проблем развития
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- достижения в сфере ОРД такой степени прозрачности, при 
которой возможно своевременное пресечение преступной дея-
тельности, особенно в организованной либо профессиональной 
формах;

- более оперативного реагирования на факты преступной 
деятельности, затрагивающей интересы иных государств, а 
также международных организаций;

- обеспечения надежной внутренней безопасности страны от 
возможных преступных посягательств на ее политико-правовые 
устои и социально-экономическую стабильность.

Оперативно-розыскные процедуры сосредоточены в основном 
в массиве ведомственных нормативных актов, что значительно 
осложняет осуществление надзора за соблюдением законности 
при осуществлении ОРД. Кроме того, их размещение в актах 
различных субъектов, уполномоченных осуществлять ОРД, ко-
торые не доступны для смежных правоохранительных органов, 
создает условия для возникновения разночтений и противоречий 
в правоприменительной практике.

Процедуры в сфере ОРД требуют своей унификации и си-
стематизации, что возможно только в условиях их размещения 
не ведомственных актах, а в соответствующем законе, каким 
может быть уровень кодекса.

Эти и иные соображения как нельзя ранее актуализируют 
проблему изменения политики законодательных подходов к 
регулированию правоотношений в сфере ОРД на легальном 
уровне. Подходы к кодифицированию оперативно-розыскного 
законодательства, применение которого позволит урегулировать 
ряд правоприменительных актов, в числе которых видится:

- унификация процедур принятия оперативно-розыскных 
решений, а также их процессуально-правового закрепления;

- повышение эффективности принципов построения оперативно-
розыскных правоотношений на основе системы действенных 
гарантий;

- усовершенствование механизма контроля и надзора за за-
конностью оперативно-розыскной деятельности.

В проекте Оперативно-розыскного кодекса предполагаются 

А. Найзабекова
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три части (Общая, Особенная и Специальная). В их рамках 
предусматривается девятнадцать глав; в пределах Общей и 
Особенной частей - сто двадцать шесть статей. В последней 
части предлагается изложить те предписания, которые в силу 
своей специфики будут иметь закрытый характер, и круг лиц, 
имеющих доступ к этой части, будет строго определен законом 
[3, c. 10].

Именно в Специальной части возможно устранение раз-
ночтений и противоречий в правоприменительной практике 
различных субъектов, осуществляющих ОРД.

Также для целенаправленного изучения оперативно-розыскного 
законодательства целесообразно введение в ведомственных 
учебных заведениях правоохранительных органов специаль-
ного курса « Развитие теории оперативно-розыскного зако-
нодательства», в рамках которого следует более предметно 
рассматривать проблемы соблюдения прав и свобод личности 
при осуществлении ОРД.

Однако есть и другой подход к этой проблеме.
Вопрос о кодификации ОРД, который, начиная с девяностых 

годов прошлого столетия, периодически поднимается в научных 
публикациях, как в Казахстане, так и за рубежом [4, c. 81].

Кодекс - единый законодательный акт, содержащий в си-
стематизированном изложении нормы права, относящиеся к 
какой-либо одной отрасли права.

При кодификации отдельные положения действующих зако-
нов заменяются новыми, для устранения неясностей и пробелов 
создаются новые нормы права. 

Таким образом, кодекс - результат процесса систематиза-
ции и качественной переработки действующих юридических 
норм, устранения несогласованности и противоречий правового 
регулирования, восполнения пробелов и отмена устаревших 
норм. Здесь важно создание стройной, внутренне согласованной 
системы юридических норм, отличающейся устойчивостью и 
рассчитанной на длительное применение. В этом плане не-
обходимость создания кодекса ОРД, на первый взгляд, вы-
глядит вполне обоснованной, позволяющей совершенствовать 
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ее нормативно-правовую базу. В то же время созданию такого 
кодекса препятствует многосубъектность ОРД, наличие дей-
ствующих в оперативно-розыскной деятельности различных 
ведомств целого ряда норм, применяемых только в них, и при 
этом являющихся секретными. Высказываемая в связи с этим 
рядом российских авторов идея создания ведомственных кодексов 
по ОРД выглядит неубедительной и не отвечающей принципам 
нормотворчества.

Высказывалось также предложение создать не кодекс, а 
секретный межведомственный оперативно-розыскной устав. 
Однако созданию такого устава, прежде всего, препятствуют 
соображения конспирации.

С учетом изложенного возможен вывод, что существующая 
в настоящее время в Республике Казахстан система правого 
обеспечения оперативно-розыскной деятельности достаточно 
обоснованна, отвечает потребностям правового регулирования 
этой деятельности и никакой кодификации не требует.

В соответствии с этой системой в Законе об ОРД, который 
является институциональным нормативным правовым актом 
в области оперативно-розыскной деятельности, излагаются 
наиболее общие основополагающие нормы, касающиеся осу-
ществления оперативно-розыскной деятельности в Республики 
Казахстан всеми органами, уполномоченными на это.

В настоящее время на уровне закона определено 17 отраслей 
законодательства, правовое регулирование которых должно 
осуществляться кодексами [5, c. 3-4].

Вместе с тем, кодификация - это не единственный инстру-
мент систематизации законодательства. Следует использовать 
и другие инструменты, например, консолидацию, представляю-
щую собой объединение норм права, регулирующих в одном 
законодательном акте определенные отношения.

В этой связи перспективным является внедрение и зако-
нодательное закрепление понятия «консолидированный» или 
«комплексный» закон, предметом регулирования которых будут 
правоотношения, носящие комплексный характер.

Что касается кодификации, то эту высшую форму система-

А. Найзабекова
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тизации права следует использовать взвешенно и достаточно 
ограниченно и, главным образом, к сложившимся отраслям 
права, в тех сферах однородных общественных отношений, где 
без кодификации невозможно добиться эффективного правово-
го регулирования.

Принятию любого кодекса должна предшествовать боль-
шая нормотворческая и правоприменительная практика, ее 
тщательный мониторинг, анализ и оценка, поставленные на 
системную основу. Отрасль права должна «созреть» до уровня 
кодификации.

Таким образом, говорить о законченности построения си-
стемы оперативно-розыскного законодательства в Казахста-
не преждевременно. В ней наличествуют глубокие пробелы, 
нет стройной структуры, а имеющиеся элементы нуждаются 
в серьезном научном осмыслении и доработке. Более того, 
оперативно-розыскное законодательство находится только на 
этапе становления в качестве самостоятельной отрасли. В этом 
процессе важную роль играет и будет продолжать играть даль-
нейшая систематизация (возможно, в виде кодификации соот-
ветствующих норм) [3, c. 17].
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учреждения уИС в соответствии с уголовно-исполнительным 
кодексом Республики Казахстан призваны реализовать уголовное 
наказание, целями которого является исправление осужденных 
и предупреждение совершения новых преступлений.

Цель моей работы - дать понятие, правовую регламентацию, 
назначение обысков и досмотров, их значение в обеспечении 
режима отбывания наказания.

1. Основные понятия обысковых мероприятий на территории 
учреждений уИС и охраняемых объектах.

Обыск - комплекс поисковых мероприятий, осуществляемых 
сотрудниками уИС по обнаружению и изъятию у осужденных 
запрещенных предметов и вещей для профилактики побегов и 
иных противоправных действий. Обыски могут проводиться с 
применением технических средств.

Сотрудники вправе проводить обыск всех объектов учрежде-
ний уИС, куда имеют доступ осужденные.

Досмотр - обследование вещей, находящихся при физическом 
лице, а также транспортных средств и помещений, куда не имеют 
доступа осужденные, в целях обнаружения запрещенных вещей, 
предотвращения их поступления к осужденным, выявления, 
предупреждения и раскрытия готовящихся, совершаемых или 
совершенных преступлений и иных правонарушений [1].

Сотрудники оперативных служб Республики Казахстан, тер-
риториальных органов уИС, а также их служебные транспорт-
ные средства могут быть досмотрены только по указанию на-
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чальников названных органов и их заместителей, курирующих 
оперативно-розыскную деятельность. Сотрудники оперативного 
отдела учреждения могут быть досмотрены только по указанию 
начальника учреждения, их заместителей, либо по указанию 
вышестоящих руководителей, курирующих вопросы оперативно-
розыскной деятельности [2].

2. Целями обысковых мероприятий на территории учреждений 
уИС и охраняемых объектов являются:

1) выявление фактов и признаков приготовления к соверше-
нию побегов и иных преступлений и правонарушений на тер-
ритории учреждения, режимной территории и в транспортных 
средствах;

2) определение мест возможного совершения преступлений 
и иных правонарушений;

3) обнаружение осужденных, скрывающихся на территории 
учреждений уИС и иных объектах их трудоиспользования;

4) обнаружение источников потенциальной опасности для 
жизни и здоровья лиц, находящихся на территории учреждения 
и режимной территории, в том числе предметов и приборов - 
возможных источников пожара;

5) обнаружение и изъятие у иных лиц на объектах учреждения 
и режимных территориях предметов, веществ и продуктов пита-
ния, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать 
в посылках, передачах бандеролях либо приобретать;

6) выявление и пресечение каналов поступления к осужденным 
запрещенных предметов и вещей;

7) выявление и пресечение случаев использования осужден-
ными не по назначению промышленного оборудования, рабочего 
инструмента, электроэнергии, сырья и материалов, а также пре-
дотвращения самовольного возведения ими различных строений, 
оборудования шкафов, хранилищ;

8) выявление и пресечение запрещенных связей осужденных 
с иными лицами;

9) обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 
уИС и иных лиц;

10) выявление и изъятие в порядке, установленном уголовно- 
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процессуальным законодательством, предметов и документов, 
которые могут стать вещественными доказательствами по уго-
ловным делам о преступлениях, совершенных в учреждениях 
уИС [3].

3. Виды обысковых мероприятий на территории учреждений 
уИС и охраняемых объектах.

Существуют следующие виды обысковых мероприятий на 
территории учреждений уИС и охраняемых объектах:

1) личный обыск (полный и неполный);
2) общий обыск.
личный обыск осужденных проводится с целью обнаружения 

и изъятия у них запрещенных вещей.
личный обыск может быть полным - с полным раздеванием 

обыскиваемого лица, и неполным, - когда лицу предлагается 
снять лишь верхнюю одежду и обувь. Он производится лицами 
одного пола с обыскиваемым [4].

В заключение можно отметить, что по данным Комитета 
уИС, количество и разнообразие запрещенных в учреждениях 
уИС объектов имеет место быть. Однако в процессе подготов-
ки и совершения преступлени, осужденные всё же используют 
запрещенные в учреждении предметы: наркотики, деньги, со-
товые телефоны, колюще-режущие предметы, разнообразные 
технические средства и т.д., которые являются либо объектами, 
либо орудиями противоправной деятельности.

указанные объекты, в силу различных причин, не всегда фи-
гурируют в уголовных делах. Это связано с тем, что отсутствует 
должная фиксация полученных результатов и т.д. Как показывает 
практика, для проведения режимных мероприятий не используют-
ся технические средства документирования; при их проведении 
отсутствуют лица, которые в последующем могли бы выступить 
в качестве свидетелей. В некоторых случаях должным образом 
изъятые предметы, которые могли бы являться вещественными 
доказательствами, не истребуются следователями.

К тому же должностные лица, расследующие преступления, 
совершенные осужденными в учреждениях уИС, не всегда при-
нимают процессуальные решения об использовании предметов, 

З. сакаева
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изъятых при проведении режимного досмотра или обыска, в 
качестве вещественных доказательств. Информация, получен-
ная при производстве досмотра и обыска, не всегда в полном 
объеме реализуется в процессе расследования, что отрицательно 
сказывается на установлении всех обстоятельств совершения 
преступления.
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

азаматтық қоғам мен әлеуметтік нарықтық экономикаға 
негізделген, ашық сыртқы саясаты бар құқықтық демократиялық 
мемлекетті құру біздің елімізде заңдылық пен құқық тәртібін 
нығайтуды талап етеді. Сонымен қатар біздің қоғам өмірінің 
барлық саласында жүріп жатқан қайта құру кезеңінде әр түрлі 
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жағымсыз құбылыстармен, яғни құқық, адамгершілік және мораль 
нормаларынан ауытқумен күресті күшейту мәселелері ерекше 
өзекті болып табылса, адамның өміріне, денсаулығына және жеке 
басына қол сұғушылықты болдырмау ерекше мәні бар мәселе 
болып табылады [1].

Дене мүшесіне зақымдаушылық жасау сотталғандар тарапы-
нан наразылық білдірудің дәстүрлі әдісіне айналып отыр. атап 
айтқанда бас бостандығынан айыру орындарында сотталғандардың 
өздеріне ашаршылық жариялауы, жаппай түрде дене мүшесіне 
зақымдаушылықтар жасау болып табылады. Көбінесе сотталғандардың 
мұндай әрекеттері бірнеше жасақтарда, камераларда мұқият жос-
парлы түрде алдын ала ішінара дайындықпен сотталғандар өздері 
ұйымдастырады. Сонымен қоса, сотталғандар мұндай әрекеттерді 
басқа мақсаттарға жетуі үшін қолдануы мүмкін, олар:

- белгіленген ережеде қарастырылмаған жеңілдіктерді өзіне 
талап ету;

- ұстау жағдайын өзгерту;
- режимді босаңсыту және мекеме аумағында емін-еркін жүріп-

тұру;
- ҚаЖ қызметкерінің қызметіне кедергі келтіру;
- ТМ, ТИ әкімшілігінің беделін түсіру;
- басқа да өзіне қажетті мақсаттарға жету.
ҚР ІІМ ҚаЖ Комитетінің ақпараттары бойынша топтық дене 

мүшесін зақымдаушылық келесідей  көрініс тапқан: 2009 жылы 
- 10 дерек, 2010 жылы - 9 топтық дерек, 1 массалық дерек, 2011 
жылы – 11 топтық дерек, 5 массалық дерек, 2012 жылы – 17 дерек. 
аталғанның негізінде, сотталғандардың топтанып дене мүшесіне 
зақым келтірушіліктердің өсіп отырғанын көреміз.

Назарға алатын мәселе, топтық дене мүшесіне зақым келтірушілік 
жасайтын тұлғалар өздерінің мақсаттарына жету үшін қылмыстық 
беделдерін қолдануы мүмкін. Бұл үшін олар ТМ әкімшілігін, 
құқық қорғау қызметкерлерін және қоғамды өздеріне назар ау-
дарту мақсатта бір уақытта «кесілу» туралы мәлімет «тарату» 
деп аталатын әрекет жасайды.

«ТМ қызметкерлерімен жүзеге асырылатын профилактикалық 
жұмыстардың нәтижелілігін арттыру үшін, аутоагрессиялық акті 
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Бас бостандығынан айыруға сотталғандар арасындағы өзін

жасаған тұлғалардың ерекшеліктерін, ең алдымен олардың әлеуметтік-
демографиялық, қылмыстық-құқықтық және пенитенциярлық-
криминологиялық мінездемесін білу маңызды». Бұл дене мүшесіне 
зақымдаушылық жасаушы сотталғандарды анықтау үшін, сондай-
ақ жеке және топтық профилактикалық жұмыстар жүргізу үшін 
қажет.

Көп жағдайда күйзеліс,  қорғанышы жоқтығын сезіну, 
сотталғандарды әкімшілік қорғай алатындығына сенбеушілік 
немесе зардап шегушілік сияқты жағдайлар дене мүшесіне зиян 
келтіруге итермелейді. Сондықтан қызметкерлерге сенімділікті 
қалпына келтіру үшін арнайы контингенттер арасында шаралар 
қабылдауда дене мүшесіне зақымдаушылық жасау және өз өзіне 
қол жұмсау профилактикасы өзекті фактор болуы мүмкін. Осын-
дай шаралардың бірі - өз өзіне зиян келтірудің әрбір фактісі бой-
ынша тергеу қасиеттерін көтеру, басқа сотталғандар тарапынан 
күштеу саясатын және дене мүшесін зақымдаушылық зардаптарын 
қысқарту болып табылады.

Профилактикалық жұмыстардың нәтижелілігін арттыру үшін 
қарсы аутоагрессивтік әрекеттерді ұйымдастырушы және басқа 
тұлғаларды сондай құқыққа қарсы әрекетке айдап салушы озат 
статусты сотталғандарға аса назар аудару қажет. Олардың басым 
қауіптілігі болып, олар көлеңкеде көрінбей қала отырып, жаппай 
дене мүшесіне зақымдаушылық жасауды ұйымдастырушылар болуы 
мүмкін. Бұндай категориядағы сотталғандармен жұмысты осы 
сипаттағы әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілікте болатын 
қылмыстық заңнама арсеналдарын міндетті түрде жұмылдыру 
қажет [2].

Қорытындылай келгенде, бас бостандығынан айыру орындарындағы 
сотталғандардың дене мүшесіне зақымдаушылық жасамауды 
ескерту мәселелерін шешудің өткір және нақты, стандартты 
дәйектемесі жоқ. Сотталғанның бір өзі немесе топтасып дене 
мүшесіне зақымдаушылық жасау жағдайының әрқайсысы жеке 
сипатқа ие. Сотталғандардың дене мүшесіне зақымдаушылық 
жасамауды шешу мәселелері нақты оқиғалар мен жағдайларда 
алдын алуда көбінесе мекеме қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне 
байланысты болып келеді. Қылмыстық ортада жатқандарды аталған 
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«аурудан» емдеудің басты шешімі (дене мүшесін зақымдаушылық, 
массалық түсінбеушілік және т.б.) әлеуметтік-экономикалық, 
психологиялық, адамгершілік, қоғамды сауықтыру сияқты жұмыстар 
жүргізу болып табылады.
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Самарский юридический институт ФСИН России, г. Самара

В настоящее время уголовно-исполнительная система вы-
полняет задачи по подготовке и повышению квалификации со-
трудников, специфика которых предъявляет особые требования 
к личностным и профессиональным качествам поступивших 
на службу ФСИН России. учитывая современные требования 
уголовно-исполнительной системы, ей необходимы качественно 
подготовленные и пригодные для несения службы высококва-
лифицированные специалисты-кинологи.

Необходимо отметить, что в настоящее время важнейшую 
роль приобретают служебные собаки в деятельности силовых 
структур. Стоит обратить внимание на значение служебных 
собак в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, где 
кинологическая служба уИС – одна из самых мощных среди 

3 секция   А.А. Талынева
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аналогичных служб других силовых структур Российской Фе-
дерации. 

В настоящее время уголовно-исполнительное законодатель-
ство определяет кинологическую службу в подразделение, на 
которое возложены обязанности в соответствии с Наставлением 
по организации кинологической службы Федеральной службы 
исполнения наказаний, утвержденным приказом ФСИН России 
№ 336 от 29 апреля 2005 г.

В настоящий момент особое значение в практике деятель-
ности Иу представляет оборот запрещенных вещей и предметов  
[1], среди которых ключевое место занимают средства сотовой 
и мобильной связи. Совершению нарушения режима отбыва-
ния наказания, проноса и хранения запрещенных предметов, 
в том числе средств мобильной и сотовой связи, наряду с дру-
гими обстоятельствами, способствует некачественный обыск 
лиц, поступающих в исправительные учреждения впервые, 
после встречи с родственниками, адвокатами и иными лица-
ми, а также их вещей. Полагаем, что в сложившихся условиях 
основной задачей уИС и кинологической службы в частности 
будет являться подготовка и применение служебных собак по 
поиску указанных средств. В этом деле собака имеет особое 
преимущество перед человеком, так как у нее развито острое 
обоняние, тонкий слух, хорошее зрение, что делает ее работу 
по обнаружению запрещенных предметов намного эффективнее, 
чем у сотрудника уИС.

успешное решение сложных и многообразных задач по при-
менению служебных собак в уИС вызвало необходимость даль-
нейшего совершенствования системы подготовки кинологов 
со служебными собаками, внедрения новых передовых форм 
и методов работы в этой области. При подготовке служебных 
собак по поиску запрещенных предметов следует проводить 
качественный отбор собак по рабочим качествам, проводить 
дрессировочные и воспитательные работы.

В основе дрессировки и воспитания собаки неотъемлемым 
принципом является человеческий фактор. Сотрудник кинологи-
ческой службы профессионально подготовленный, заинтересо-

Применение методики дрессировки служебных собак 
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ванный и стремящийся вложить весь труд в собаку, несомненно, 
добьётся высоких результатов. К сожалению, на сегодняшний 
день большинство сотрудников не имеют профессионального 
кинологического образования из-за ограниченного количества 
специализированных образовательных учреждений. Кроме того, 
недостаточно качественный подход сотрудников к своим служеб-
ным обязанностям, что значительно сказывается на воспитании 
собак, на ее работоспособности и в дальнейшем на статисти-
ческих показателях кинологической деятельности. 

Перед тем как кинолог приступит к общему курсу дрессиров-
ки, ему необходимо найти общий контакт с собакой, т.к. сама 
процедура знакомства со служебной собакой носит индивиду-
альный характер. Результат деятельности расчета «человек – 
собака» на службе уИС всецело зависит от действий кинолога, 
где служебная собака выступает в роли инструмента. 

В учебно-воспитательном процессе сотрудниками ФСИН 
России проводились неоднократные отборочные этапы по обще-
му курсу дрессировки, а также по выработке у собак навыка 
активного, заинтересованного поиска и обнаружения спрятанных 
и ухищрено замаскированных предметов в различных местах с 
дополнительной закладкой различных раздражителей, используя 
рекомендации по отбору собак по различным качествам. Вслед-
ствие отбора собак по рабочим качествам происходит выработка 
навыка по поиску средств мобильной и сотовой связи.

Неоднократно проводились мероприятия, в которых активно 
проявляют себя кинологи на различных практических ситуациях, 
а также на соревнованиях. Так, на базе ФКу ИК-43 ГуФСИН 
России по Кемеровской области 25 август 2015 года были про-
ведены соревнования специалистов-кинологов, занимающихся 
подготовкой собак по поиску средств сотовой связи и нарко-
тических веществ. 

В целом же представляется, что специалисты должны хо-
рошо знать особенности применения служебных собак, требо-
вания, предъявляемые к кинологам и собакам, и учитывать их 
в процессе тренировки. Тренировать собак нужно в условиях, 
которые чаще всего встречаются на службе (работе), причем 

А.А. Талынева
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ведомстволыҚ жоғары оҚу орындарында 
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Ғылыми жетекшісі: Р.А. Медиев,
криминалистика кафедрасының аға оқытушысы,

ҚР ІІМ М. Бөкенбаев атындағы ақтөбе заң институты 

Қазақстан Республикасының Президенті өзінің «Қазақстан-
2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауындағы 5-бөлімнің 4 
тармағында жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге басты 
назар аударған [1].

Бүгінгі күні ақпараттық технологиялар қарқынды дамып, 
біздің өмірімізді түбегейлі өзгертуде. Бұл ретте, ақпараттық 
технологияларды кеңінен қолдану, қоғамды киберқылмысқа, яғни 
мемлекеттік ақпараттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін қатерлерге 

систематически, а не от случая к случаю. Нельзя упрощать 
условия, а также переносить запланированное время трениров-
ки (день, час) без крайней необходимости. Тренировка должна 
проводиться в разное время суток, при различной погоде и на 
разных участках местности. Решение задач в ходе тренировки 
обязательно должно давать «удовлетворение» собаке, чтобы 
повысить ее заинтересованность в работе. Чтобы собаки могли 
безотказно работать в разной обстановке и быть вполне полно-
ценными служебными собаками, им требуется систематически 
плановая тренировка. 
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З.Г. Тюлюкбаева

әсер етеді. 
Киберқылмыспен күресу мақсатында және азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарын сақтау үшін, қазіргі кезеңде 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша 
Қазақстан Республикасының заңнамасы айтарлықтай жетілдірілуде. 
Осыған орай, ведомстволық жоғары оқу орындарында курсант-
тарды киберқылмысқа қарсы іс-қимыл бағдарламасы бойынша 
оқыту қажеттілігі туындап отыр. 

Сондай-ақ, қазіргі кезде біздің қоғам ақпараттық және 
коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдаланатынын 
ескере отырып, біліктілікті арттыру мен кадрларды қайта даярлауға 
компьютерлік қылмыстардың алдын алу, жолын кесу және тексеру, 
сондай-ақ электрондық дәлелдемелерді қылмыстық істер бойынша 
дәлелдеуде қолдану әдістемесінің тәртібін енгізу қажет. 

Көптеген қылмыстық істерді тергеу кезінде, тергеушілер мен 
жедел қызметкерлер компьютерлік әлемнің қиындықтарына тап 
болады. Бұл жағдайды ескере отырып, тергеу ерекшеліктерін, со-
нымен қатар, киберқылмыс бойынша қылмыстық істерді зерттеу 
бағдарламасын әзірлеу қажет. 

Курсанттар мен практикалық қызметкерлерді бұл тұжырымдама 
бойынша оқыту мынадай мақсаттарды көздеуі тиіс:

1. Қызметкерлерді және курсанттарды халықаралық стандарттарға 
сәйкес бастапқы даярлау және қайта даярлаудан өткізу.

2. Киберқылмыс және электрондық дәлелдемелерді қолдану 
бойынша негізгі білім беруде курсанттардың барынша ықтимал 
санын қамту.

3. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің ақпараттық қауіпсіздік 
саласындағы қылмыстарды анықтау мен тергеу бойынша кәсіби 
біліктілігін арттыру.

Ведомстволық жоғары оқу орнында курсанттар заңгерлік 
білім ала отырып, сонымен қатар, алған білімдерін болашақта 
практикалық қызметте қолдану дағдыларын да үйренуі тиіс. 
Мұндай дайындық, олардың күнделікті полиция қызметіндегі 
кәсібилігіне кепіл бола алады. ақпараттық технологиялар қазіргі 
қоғам өмірінде маңызды роль атқарады, сонымен қатар игілікті 
мақсаттармен қоса, құқыққа қарсы қызмет ретінде де пайдаланы-
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лады. Сондықтан, ішкі істер органдарының болашақ қызметкері, 
кем дегенде ақпараттық технологиялардың қолданылуы мен 
киберқылмыстар туралы базалық білімі болуы тиіс.

Киберқылмысты зерттеу бойынша базалық курсынан өткен 
курсанттар:

1) жасалған қылмыстың қылмыстық заңнама ережелеріне 
сәйкес дұрыс саралауы;

2) аталған санаттағы қылмыстарды тергеу барысында қажетті 
тергеу іс-әрекеттерін өткізуі;

3) компьютерлік жүйелерден қажетті ақпаратты іздеу және 
алуды шеберлікпен жүргізу, содан соң оны тиісті түрде дәлелдеме 
ретінде қылмыстық іске тіркеуі;

4) халықаралық заңнамаға сәйкес, киберқылмысты алдын 
алу бойынша басқа мемлекеттердің құқық қорғау органдарына 
қажетті көмек көрсетуі тиіс.

Оқыту курсы аяқталған соң, курсанттар киберқылмыс және 
электрондық дәлелдемелер және қызметкерлердің бұл дәлелдемелерді 
қандай жағдайда қолдануы, қандай материалдық нормалар қолдануын, 
сондай-ақ тергеуді жүзеге асыру үшін неғұрлым тиімді әдістердің 
базалық біліміне ие болады деп ұсынылады. 

Мысал ретінде, киберқылмысты алдын алу үшін курсанттарды 
дайындау бойынша базалық білімінің типтік модулін көрсетуге 
болады: 

Бірінші блок. Киберқылмыс туралы: неге киберқылмыс 
алаңдаушылық туғызады? «Киберқылмыс» дегеніміз не?

- Киберқылмысты алдын алу бойынша практикалық қызметкердің 
міндеттері.

- Халықаралық және Қазақстан Республикасының компьютерлік 
қылмыстар бойынша заңнамасы.

екінші блок. Компьютерлік технология:
- Интернеттің негізгі принциптері, терминдер глоссариі.
Үшінші блок. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша 

компьютерлік қылмыстардың түсінігі мен түрлері:
- Компьютерлік жүйе мен деректерге қарсы қылмыстар, 

компьютерлік алаяқпен бұрмалау (фальсификация), контентке 
байланысты компьютерлік қылмыстар (балалар порнография-

Ведомстволық  жоғары оқу орындарында киберқылмыспен
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сы, ксенофобия, нәсілшілдік), зияткерлік меншік құқығының 
бұзылуына байланысты компьютерлік қылмыстар.

Төртінші блок. Электрондық дәлелдемелер:
- Электрондық дәлелдер туралы: анықтау және олардың си-

паттамалары, электрондық дәлелдемелерге қойылатын талаптар, 
криминалистикалық компьютерлік сараптама.

Бесінші блок. Компьютерлік қылмыстарды тергеу әдістері:
- Заңдық және аумақтық құзіреті, компьютерлік деректерді 

жедел сақтау, компьютерлік деректерді іздеу және алу, контент 
және трафик туралы деректерге тосқауыл қою, компьютерлік 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары. 

алтыншы блок. Халықаралық ынтымақтастық:
- Халықаралық ынтымақтасты дамыту үшін Киберқылмыс 

туралы конвенция; 
- Жалпы принциптер, байланыс тармақтарының рөлі, құзыретті 

органдарға өзара құқықтық көмек көрсету.
Жетінші блок. Нәтижелерді бағалау және қортындылау:
- логистика және материалдар.
Киберқылмыстарды зерделеу сабақтары онлайн режимде немесе 

аудиторияда өткізілуі қажет. Сабақ өткізу кезінде аудиторияда 
презентациялар көрсетілуі үшін компьютерлік техниканың болуы 
жеткілікті, себебі бұл бағдарлама практикалық жаттығуларды 
қажет етпейді, дегенмен, криминалистикалық компьютерлік экс-
пертиза туралы және тергеу әдістері, терминдер глоссариі, со-
нымен қатар басқа да мәліметтер болуы тиіс [2].

ӘДеБИеТТеР ТІЗІМІ
1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2050» стратегиясы: қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты: Қазақстан Республикасының 
Президенті – елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауы // егемен Қазақстан. – 2012. – 15 желтоқсан. 

2. Судьялар мен прокурорлардың киберқылмыс мәселелері 
бойынша бағдарлама тұжырымдамасы. 8 қазан 2009 ж. // www.
coe.int/cybercrime

З.Г. Тюлюкбаева



201

5 секция.
ҚұҚыҚ Қорғау органдары 
Қызметкерлерінің психологиялыҚ-
педагогикалыҚ және әскери дайындығы

секция 5.
психолого-педагогическая
и боевая подготовка сотрудников 
правоохранительных органов 

психологическая зависимость 
от наркотиков и профилактика 

наркомании

Д. Абраев, 
курсант 3 курса

Научный руководитель: Т.А. Волошина,
заместитель начальника кафедры ПиП, 

магистр психологии, подполковник полиции,
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Проблема преодоления наркомании одна из самых наболевших 
и сложных в современном мире. Мало кто задумывается над тем, 
что проблема психологической зависимости сегодня оказалась 
едва ли не самой запутанной и трудноразрешимой из всех стоя-
щих перед человечеством затруднений. Зависимость в широком 
смысле слова - это та или иная форма рабства, ограничивающая 
возможности человека и умаляющая его способность к самораз-
витию. Любая из известных зависимостей, будь то тяжелейшая 
наркомания или патологическая ревность, оказывается главной 
преградой на пути человека к полноте самореализации во всех 
сферах жизни. Зависимости - это психологические причины 
всевозможных катастроф и раздоров, разрушений и заболева-
ний. В традиционной наркологии наркомания рассматривается 
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как хроническое неизлечимое заболевание с периодическими 
ремиссиями (периодами неупотребления) - более или менее 
продолжительными [1, с. 21].

Современная наркология ориентирована преимущественно на 
прекращение физической зависимости и изменение реактивности 
организма в ответ на прием наркотического вещества. В пода-
вляющем большинстве случаев лечение сводится к госпитализа-
ции больного, лишению его возможности принимать наркотики, 
проведению дезинтоксикационной и общеукрепляющей терапии с 
использованием фармакотерапевтических средств. Такое лечение 
направлено на купирование абстинентного синдрома и разрушение 
физической зависимости. При этом психическая зависимость, 
играющая в развитии наркомании важнейшую роль, остается 
вне досягаемости для используемых воздействий. Наркологией 
и психиатрией используются также методы гипнотического 
внушения отвращения к принимаемому наркотику и методы 
выработки отрицательного условного рефлекса на вещество, 
которым злоупотребляет пациент. Полноценной социально-
психологической реабилитацией зависимого в государственных 
наркологических учреждениях медицинские работники не зани-
маются, поэтому при выписке из наркологического стационара 
пациент остается психически зависимым от наркотика и легко 
возвращается к его употреблению [1, с. 543].

Риск возникновения наркотической зависимости происходит 
в три стадии.

Социальная зависимость – когда человек еще не начал упо-
требление наркотиков, но вращается в среде употребляющих, 
принимает их стиль поведения, отношение к наркотикам и 
внешние атрибуты группы. Желание не быть отторгнутым может 
быть столь сильным, что заслоняет привычные представления, 
изменяет поведение. Неотъемлемое условие этой стадии заболе-
вания – наличие группы. Единственным способом предотвраще-
ния дальнейшего развития заболевания является своевременное 
выявление и разрушение группы [2, с. 62]. После начала упо-
требления наркотиков формируется психическая зависимость 
– болезненное стремление принимать препарат, с тем, чтобы ис-
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пытать определенные ощущения или снять явления психического 
дискомфорта. Многие наркологи убеждены, что психическая 
зависимость, сопутствующая любой форме наркозависимости, 
– основное препятствие в преодолении наркомании. Психиче-
ская зависимость возникает во всех случаях систематического 
употребления наркотиков [1, с. 12]. Ее признаки: ясно выра-
женное постоянное желание продолжать употребление данного 
вещества, добывая его любыми путями; тенденция увеличивать 
дозу приема, обнаруживая рост устойчивости; возникновение 
индивидуальных и социальных проблем. Перерыв в употре-
блении наркотика вызывает чувство тревоги и напряжения, но 
нет тяжелого физического дискомфорта. Внешние проявления 
сформировавшейся психической зависимости: создание соот-
ветствующего круга общения с людьми, злоупотребляющими 
наркотиками; начало употребления наркотического средства в 
одиночку и поиск заменителей в случае его отсутствия. Субъ-
ективные проявления психической стадии зависимости: по-
стоянное стремление к повторному употреблению, нарушение 
сна, снижение настроения, раздражительность, неспособность 
сконцентрировать внимание, депрессия [2, с. 75].

При более продолжительном употреблении наркотиков фор-
мируется физическая зависимость, которая характеризуется 
непреодолимым, т. е. компульсивным, влечением к наркотику, 
потерей контроля за принимаемой дозой, физическим ком-
фортом в состоянии интоксикации и проявлением синдрома 
лишения, т. е. абстинентного синдрома, в случае прекращения 
приема наркотического средства. Прием наркотиков нарко-
маном с длительным стажем осуществляется не столько для 
эйфоризации, сколько для выравнивания своего физического 
состояния при синдроме лишения наркотика, т.е. абстиненции. 
Синдром отмены проявляется обычно через 12 – 48 часов по-
сле прекращения приема наркотика. Состояние абстиненции 
доставляет наркозависимому физические страдания: сильней-
шие спазмы внутренних органов и мышц, нарушение функций 
желудочно–кишечного тракта и сердечнососудистой системы, 
слюнотечение, повышенную секрецию желез. Такие явления 
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сопровождаются и психическими симптомами: бессонницей, 
подавленностью, разбитостью, чувством тревоги и страха, при-
ступами истерии, психомоторным возбуждением. Все помыс-
лы человека в состоянии абстиненции направлены только на 
одно – во что бы то ни стало, любой ценой найти и ввести себе 
определенную дозу наркотика, быстро снимающего страшные 
симптомы абстиненции. Самым болезненным проявлением фи-
зической зависимости является ломка [2, с. 117]. 

В подавляющем большинстве случаев  именно психическая 
зависимость является основной и единственной причиной по-
стоянных рецидивов употребления наркотических веществ.

Профессиональные группы лиц, работающие в области про-
филактики наркотических зависимостей, нуждаются в выработке 
такого подхода, при котором будет происходить насыщение 
качественной информацией о всех последствиях употребле-
ния наркотиков и одновременно предлагать ему альтернативу. 
Профилактическая работа должна быть направлена на форми-
рование личности, способной самостоятельно и независимо, 
эффективно и ответственно строить свою жизнь, конструк-
тивно решать жизненные проблемы и формировать ценности 
здорового образа жизни [3, с. 198]. Предложить альтернативу 
употребления наркотических веществ может общество, в ко-
тором культивируются ценности семьи и брака, свободы как 
осознанной необходимости, ценности личного и общественного 
здоровья, уважения к окружающим. Молодым людям должна 
быть предложена модель преодоления их жизненных трудностей 
без применения наркотических веществ. Такое преодоление 
проблем, если оно поощряется в обществе, с возрастом обычно 
закрепляется как позитивный жизненный опыт, и повышает 
наркоустойчивость личности.
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Чтобы быть настоящим юристом, надо уметь говорить. опытные 
юристы, как правило, хорошо знают, что и как можно сказать 
в конкретной ситуации. Юрист находится в постоянном поис-
ке разумных и мирных способов решений. В любом обществе 
именно юристы призваны обеспечить разработку, применение 
и исполнение определенных правил.

Юридическое мышление всегда выражается в языке, так как 
требуется точно передать многие детали и подробности чело-
веческих отношений, указать путь к справедливому решению. 
По сути, в юридическом языке должна быть зафиксирована вся 
профессиональная картина мира [1]. Под юридическим рас-
суждением подразумевается последовательность констатации, 
имеющих значение и четко соединенных друг с другом в соот-
ветствии с определенными принципами, последовательность, 
которая позволит прийти к выводам и решениям [2]. 

Главные особенности правового мышления – системность, 
оперирование правовыми терминами, которые имеют специфи-
ческий юридический смысл, подчинение принципам права, 
регулирование требованиями закона, логичность, то есть, обо-
снованность законам логики.

исходя из этого задачей юриста становится - определить круг 
фактов, необходимых для решения дела, проанализировать их 
свойства, выбрать норму права и вынести решение, связываю-
щее норму права с конкретным случаем. Юрист рассчитывает 
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прежде всего на законы, на их однозначный смысл, выявляемый 
при толковании, и гарантирует надежность применения норм 
справедливостью своих суждений и своего анализа. 

Юридический язык способен оказывать и обратное влияние 
на правовую систему общества [3]. К использованию слова в 
юридическом языке необходимо относиться с особой осто-
рожностью. Нельзя забывать, что через слова и законодатель, 
и правоприменитель получает доступ к специфическим меха-
низмам управления мышлением и убеждениями людей,к власти 
над общественным сознанием [1].от того, какими способами 
законодатель конструирует правовые понятия, зависит интен-
сивность информационного влияния права и эффективность 
правового регулирования в целом.

Следование внутренним нормам языка придает речи юриста 
необходимую точность, логичность, ясность, чистоту и выра-
зительность. Точность, ясность и чистота речи предполагают 
употребление слова в свойственном ему значении в уместном кон-
тексте. При неумелом отборе слов неизбежны ошибки,придающие 
речи юриста не только неряшливость,но и двусмысленность. 
Явные смысловые различия в каждом конкретном случае по-
зволяют выбрать единственно точное слово.

Юрист – человек, произносящий публичную речь. Главное 
качество оратора - умение публично мыслить, оно не отделимо 
от умения выбрать наиболее яркие слова, помогающие мак-
симально точно выразить его мысль. Значение этого умение 
столь велико, что мы нередко сводим все мастерство оратора 
к языковой культуре,а в ней,в свою очередь,на первое место 
ставим правильность речи [4]. однако проблема значительно 
глубже. Просто правильной речи недостаточно,чтобы увлечь 
аудиторию,тем более, чтобы убедить ее. «Говорить правильно» 
и «Говорить хорошо» - вещи взаимосвязанные, но не совпа-
дающие по значению и объему. В проблеме речевой культуры 
следует выделить три аспекта: стиль устной речи, соблюдение 
основных требований к языку выступления и использование 
особых средств речевой выразительности [5].

Все, что высказывается в юридической практике, так или 
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иначе заканчивается определенным решением, но это решение 
не имеет смысла, если ему не предшествовали продолжитель-
ные дебаты в поисках истины. Таким образом, если речь юри-
ста своему существу есть спор, то умение спорить - одно из 
значимых свойств каждого юриста. Любой спор предполагает 
как выдвижение, так и защиту. Речь должна быть коротка и 
содержательна, словами оратора-юриста должен руководить 
здравый смысл, нельзя говорить бессмысленно. Соблюдать 
уважение к достоинству лиц, избегать предположений о самом 
себе и о присяжных, не допускать, чтобы резкость переходила 
в грубость, но помнить и другое: ненужная вежливость также 
может резать ухо и, хуже того, может быть смешной. Говорить 
просто, но вместе с тем выразительно и изящно… Знать цену 
словам, помнить, что одно простое слово может иногда выражать 
всё существо дела с точки зрения обвинения или защиты [6].

Язык юриспруденции отличается особым словарем, устой-
чивыми фразами и постоянными синтаксическими моделями, а 
также определенной длиной предложения, которая, как правило, 
превышает обычную в связи с необходимостью более точной 
передачи правовой информации. Независимо от последователь-
ности рассуждений, юрист оперирует «правилами, облеченными 
в форму правового языка». 

Возникший этот язык права активно используется в про-
цессе правового воздействия на общественные отношения и, 
соответственно, показывает все изменения, происходящие в 
правовой системе. Ключевые слова в языке права - это всегда 
«сигналы» определенного юридического мировоззрения, выра-
жающие духовно-нравственные идеалы общества и моральные 
принципы, осознанные человеческим разумом и воспринятые 
данной правовой системой. В правовом языке неизбежно от-
ражаются также деформации правосознания, по какой-либо 
причине возникшие в обществе [7]. 

В ходе своей деятельности по защите прав юрист постоянно 
использует устное и письменное слово, которое всегда привле-
кает повышенное внимание. Слабое развитие профессионально 
необходимых языковых навыков, неумение юриста абстрактно 
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мыслить и адекватно выражать мысли всегда может обернуться 
ущемлением прав и законных интересов граждан. В связи с 
чем возникает необходимость совершенствования тех умений 
и навыков, о которых было сказано выше.  
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My name is Beisembai Alua. I am cadet of Kostanai Academy of 
the Republic of Kazakhstan Internal Affairs Ministry after Shyrakhbek 
Kabylbayev. This paper deals with the question of the International 
Criminal Police Organization work. In my opinion all the law enforcement 
officer of the Republic of Kazakhstan and especially Police Academy 
cadets should have a general idea of the INTERPOL. 

The work done by the ICPO is of great value as it allows you to 
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co-ordinate the work of police agencies of different countries of the 
world, getting international experience in the field of criminology, 
drug trafficking, international terrorism. Moreover the 

The police are government officers who enforce the law and 
maintain order. They work to prevent crime and to protect the lives and 
property of the people of a community. Policeman and policewomen 
serve their community in many ways. They patrol streets to guard 
against crime and assist people with various problems. Police officers 
direct traffic to prevent different road accidents. The police are often 
called to settle quarrels, find lost people and aid accident victims. 
During floods, fires and other disaster they help to provide shelter 
and transportation and protection for victims.

INTERPOL is an intergovernmental organization of police authorities 
from about 190 countries. Its official name is the international 
Criminal Police Organization. 

INTERPOL became necessary mainly because of the need for a 
united front for exchange of ideas and methods between the police 
forces in the world.

What is an «international criminal »? The term is simply one of 
the practical conveniences. For example, a man who kills a woman 
in Paris and then takes refuge in say, Belgium, thereby becomes an 
international criminal. 

During the second criminal police congress, in Vienna in 1923, Dr. 
Johannes Schober and the President of Police of than city once again 
voiced the idea of establishing international police co-operation. A 
scheme was approved by 130 delegates and an International Criminal 
Police Commissions with headquarters in Vienna came into being. 
It worked satisfactorily until the beginning of the Second World 
War.

In 1946, the old members of the ICPC which had been disrupted 
by the war, met in Brussels to revive the idea of international police 
co-operation. 

Today INTERPOL includes 190 countries of global membership. 
Each country maintains a National Central Bureau, staffed by national 
law enforcement officers.

The United Kingdom (UK), which is made up of England, Northern 
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Ireland, Scotland and Wales, does not have a national police force. 
Instead, there are 52 separate police forces in England and Wales, 
and a single force in Scotland and in Northern Ireland.

Each force is led by a Chief Constable who is accountable to law, 
to the Home Secretary and to local democratic oversight. Democratic 
oversight is provided by elected Police and Crime Commissioners 
(PCCs) in most areas and by the Mayor’s Office in London.

Law enforcement in the United Kingdom is organized separately 
in each of the legal systems of the United Kingdom: England and 
Wales, Northern Ireland and Scotland. 

Most law enforcement is carried out by police officers serving 
in regional police forces within one of these jurisdictions. These 
regional forces are complemented by UK-wide agencies, such as 
the National Crime Agency, and specialist bodies hosted by regional 
police forces, such as the Specialist Operations directorate of the 
Metropolitan Police.

Police officers are granted certain powers to enable them to 
execute their duties. Their primary duties are the protection of life 
and property, preservation of the peace, and prevention and detection 
of criminal offences. 

In the British model of policing, officers exercise their powers to 
police with the implicit consent of the public. «Policing by consent» 
is the phrase used to describe this. It expresses that the legitimacy of 
policing in the eyes of the public is based upon a general consensus 
of support that follows from transparency about their powers, their 
integrity in exercising those powers and their accountability for 
doing so.

 In the United Kingdom, every person has limited powers of arrest 
if they see a crime being committed: at common law in Scotland, 
and in England and Wales if the crime is indictable– these are called 
«every person powers», commonly referred to as a «citizen's arrest». 
In England and Wales, the vast majorities of attested constables 
enjoy full powers of arrest and search as granted by the Police and 
Criminal Evidence Act 1984. 

All police officers are «constables» in law, irrespective of rank. 
Although police officers have wide ranging powers, they are still 
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subject to the same laws as members of the public. However, there 
are certain additional legal restrictions on police officers such as 
the illegality of taking industrial action and the ban on taking part 
in active politics.

The special police forces that work alongside the separate forces 
include the British Transport Police, the Ministry of Defense Police 
and the Civil Nuclear Constabulary.

The INTERPOL National Central Bureau (NCB) for the UK 
is part of the National Crime Agency (NCA), a powerful body of 
operational crime fighters with the responsibility of leading the 
UK’s fight to cut serious and organized crime. The NCA addresses 
national threats and incorporates the functions of numerous former 
UK organizations, agencies and units in order to tackle serious and 
organized crime. Besides they are responsible for strengthening of 
the UK borders; fraud and cybercrime fighting; protection of children 
and young people.

The NCA also provides a range of support services to police 
forces and law enforcement agencies across the country, including 
the services provided by INTERPOL of Manchester.

Height of officers. In the 19th and early 20th centuries most 
forces required that recruits be at least 5 feet 10 inches (178 cm) in 
height. By 1960 many forces had reduced this to 5 feet 8 inches (173 
cm), and 5 feet 4 inches (163 cm) for women. Many senior officers 
deplored this, believing that height was a vital requirement for a 
uniformed constable.[67] Some forces retained the height standard 
at 5 feet 10 inches (178 cm) or 5 feet 9 inches (175 cm) until the 
early 1990s, when the height standard was gradually removed.

This is due to the MacPherson report of 1999, as the height 
restriction was seen to possibly discriminate against those of ethnic 
backgrounds who may be genetically predisposed to be shorter. No 
British force now requires its recruits to be of any minimum height. 
The shortest officer in the UK, PC Sue Day of Wiltshire Police, is 
4 feet 10 inches (147 cm) tall. The tallest is PC Anthony Wallyn of 
the Metropolitan Police who is 7 feet 2 inches (218 cm) tall. Both 
officers had to have their uniforms specially made for them due 
to their size. In May 1990, the minimum height requirement was 
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dropped by the Metropolitan Police, and all Provincial Police Forces 
followed suit by September 1990.

Police pay. The decision by the Home Secretary to refuse to 
implement, in England and Wales, the recommendation of the Police 
Arbitration Tribunal of a 2.5% increase in pay has caused widespread 
anger, especially as this decision stood in sharp contrast to the 
decision of the Scottish Government to fully implement the award for 
police officers in Scotland by backdating it to 1 September 2007. By 
instead implementing the award with effect from 1 December 2007, 
the Home Secretary effectively reduced it to 1.9%, claiming that 
this was necessary to control inflation, despite the fact that police 
authorities had already made provision for the full 2.5% increase 
from their revenue budgets. There were marches on Westminster by 
off-duty officers as a result.

Kazakhstan became a member of INTERPOL in 1992 on the 
4th of November, at the 61th session of the General Assembly of 
INTERPOL, held in Dakar. In July 20, 1993 the National Central 
Bureau of INTERPOL in Kazakhstan was created according to the 
Resolution of the Cabinet of Ministers of our Republic.

At present INTERPOL is an independent department of the central 
apparatus of the Internal Affairs Ministry of the Republic of Kazakhstan, 
Supporting and developing contacts with 190 countries – participants 
of the INTERPOL, NBC of Kazakhstan work closely not only with 
similar structures in the Commonwealth of Independent States, but 
also with the central bureaus of Bulgaria, Sweden, Portugal, Canada, 
Thailand and many other countries. 

Summarizing everything mentioned, I would like to point out 
that the question of world police cooperation is of great value. For 
me it has been very interesting to study the issue, concerning the 
police work in some English speaking countries. And I hope I will 
continue that work future.
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особенности профессионального общения 
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З. Бекенова, 
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Научный руководитель: Т.А. Волошина,
заместитель начальника кафедры педагогики и психологии,

магистр психологии, подполковник полиции,
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Специфика деятельности сотрудника оВД заключается в том, 
что сотрудники не только осуществляют свою профессиональ-
ную деятельность в социуме, но и постоянно взаимодействуют с 
людьми недостаточно социализированными, дезадаптированными, 
имеющими криминальные ценности. Социально-психологические 
условия такой деятельности несколько отличаются от условий 
работы в другой сфере и детерминируют трудности, влияющие 
на взаимодействие в профессиональном общении, как между 
сотрудниками, так и в процессе решения профессиональных 
задач (осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми). Сле-
довательно, общение из фактора, сопровождающего служебную 
деятельность, превращается в категорию кардинальную, про-
фессионально значимую [1].
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Сотрудники оВД общаются с самыми различными категориями 
граждан, обладающими своими индивидуальными особенностя-
ми, типом темперамента и характера, различным жизненным 
опытом, разным культурным уровнем, со своими убеждениями, 
интересами, целями, мировоззрением. Естественно, что для по-
вышения эффективности общения, выступающего важнейшим 
условием успешности решения оперативно-служебных задач, 
сотрудник должен быть универсалом в общении, уметь общаться, 
располагать к себе и устанавливать психологический контакт как 
с учетом всех вышеуказанных индивидуально-психологических 
особенностей граждан, так и с учетом их возрастных, нацио-
нальных, половых особенностей [2].

основными факторами, которые влияют на эффективность 
общения в профессиональной деятельности сотрудников оВД, 
являются следующие:

1. Личность самого сотрудника. особенно такие качества, 
как общительность, умение изучать психологические особен-
ности собеседника и использовать эти данные, умение и го-
товность устанавливать контакт даже при неблагоприятных 
обстоятельствах, умение разговорить человека, поддержать 
беседу и вести допрос при необходимости даже в течение дли-
тельного времени.

2. Психологические особенности и психические состояния 
людей, с которыми сотрудники вступают в общение.

3. условия общения, в ходе которых оно происходит.
4. Содержание оперативно-служебных задач, то есть, ради 

чего собственно происходит общение [1].
Эффективность общения напрямую зависит от знания его 

психологических особенностей, этапов и наличия у участ-
ников взаимодействия конкретных психологических умений. 
Современные психотехнологии (нейролингвистическое про-
граммирование, психокинетика, психоконфликтология и др.) 
представляют возможность психологически грамотно подходить 
к профессиональному общению. 

анализ структуры профессионального общения  сотрудников 
позволяет выделить четыре основных этапа: 
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1) Психическое «чтение» особенностей поведения, внешнего 
облика, использование имеющейся информации о конкретном 
человеке и составление первичного психологического портрета 
взаимодействующего лица.

При непосредственном наблюдении за человеком предме-
том психического «чтения» являются его вербальные и не-
вербальные акты поведения: речь, ее содержание, логичность, 
продолжительность, экспрессивность, мимика и пантомимика, 
жесты; движения, позы человека. Важное значение имеет анализ 
внешнего облика человека: особенностей его одежды и манеры 
одеваться, аккуратность в ношении одежды, следование или 
игнорирование моды. 

2) Поиск психологических предпосылок эффективности обще-
ния и создание благоприятных условий для межличностного 
контакта.

Этот этап профессионального общения характеризуется дей-
ствиями сотрудника, направленными на создание соответствую-
щих условий и психологических предпосылок эффективной 
коммуникации. 

3) интеракция и воздействие в процессе профессионального 
общения на других лиц со стороны сотрудника оВД с целью 
решения оперативно-служебных задач.

4) оценка результатов общения и планирование дальней-
ших контактов с определенными лицами (правонарушителями, 
гражданами, сотрудниками правоохранительных органов, ру-
ководителями, подчиненными) [1].

Таким образом, профессиональное общение необходимо 
сотрудникам оВД в процессе их работы с гражданами, колле-
гами по службе, руководством. Процесс овладения навыками 
профессионального общения у сотрудников оВД сложен и 
длителен во времени, но каждый сотрудник оВД должен стре-
миться оттачивать свое психологическое мастерство, изучать  
современные психотехнологии взаимодействия.

Поэтому представляется совершенно необходимым изучение 
основных психологических характеристик профессионального 
общения работника правоохранительной службы с целью по-

Особенности профессионального общения сотрудников 
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вышения его профессиональной компетентности. 
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ұлттыҚ ырымдар мен тыйымдардың 
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Халқымыз ғасырлар бойы даланың қатал табиғатымен бетпе-
бет келгенде, шапқыншы жаумен шайқасқанда, бейбіт өмірдің 
мамыражай тірлігінде жинақталған, бай тәжірибесінен көрген 
– түйген қорытындысы ретіндегі ырым-тыйым сөздердің ұрпақ 
тәрбиесінде қазір де мәні жойылған жоқ. Ізгілікті аңсаудан туған 
ырымдар, бәле-жала кесапаттан сақтандыратын тыйымдардың 
тәрбиелік мәні өте зор. ырымдар мен тыйымдар халқымыздың 
әлеуметтік өмірінде, тұрмыс-тіршілігінде жас буын тарапынан 
бұлжымай орындалып отырған. Тыйым сөздерді заң ретінде 
қабылдаған. Егер осы мәселеге тереңірек көз салсақ,  ырымдар 
мен тыйымдар құқықтық норма деңгейінде қолданылғанын 
аңғарамыз. Әлеуметтік өмірдегі түрліше қарым-қатынаста 
адамдардың әрекеті үстінде көрсететін мінез-құлқын анықтайтын, 
жалпыға міндетті ережелердің жиынтығы ретінде танылады. 
Міне, осындай деңгейде ырым-тыйым сөздерді халқымыз пай-
даланып, баршаға бірдей, міндетті түрде орындатқан [1]. Мұның 
өзі қоғамдағы үлгі-өнеге, әдептіліктің негізгі қағидасы болып 
қалыптасқан. Сондықтан, қазіргі біздің ортамызда олқы соғып 
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отырған имандылықтың, сұйылып бара жатқан адамгершіліктің 
негізі болып саналатын тыйым сөздер кесел мен кесапат атаулы-
дан, жүгенсіздік, тәртіпсіздік атаулыдан сақтандырушы қалқан, 
инабаттылық пен ізгіліктің қайнары еді.

Қазақтың тыйым сөзі – ол ұлттық тәрбие көзі, яғни  қазақ 
халқы баласын кішкентай кезінен жақсылыққа үйір, жаман 
әдеттерден аулақ болсын деп тыйым арқылы баласын тәрбиелеуде, 
халқымыздың қанына сіңген тектілігі, адамгершілігінің жоғары 
болуы, әртүрлі келеңсіз көріністерден, әбес  қылықтардан аулақ 
болуын үнемі басшылыққа алып отырған. Мәселен, «ақты баспа» 
дейді. ақ дегеніміз не? Бұл – сүт, айран, қатық, қымыз, шұбат… 
осының барлығы ақтың құрамына кіреді. Өйткені ол – сүт. 
Мал өзінің төлін алғашқыда сүтімен асырайды. адам баласы 
анасының сүтімен жетілетін болса, малдың төлі де – сол, өзінің 
енесінің ақ сүтімен жетіледі. Мал да өзінің ұрпағын сүтімен 
өсіреді. оның үстіне біздің қазақ төрт түлік малдың қадірін жан 
– жақты білген, өзінің өміріне тірек еткен. Қазақ – малды көп 
ұстаған халық. ақтың қадірін, өзгелерге қарағанда, дәл қазақ 
халқындай жақсы білетін әрі қадірлейтін халық  кемде – кем 
шығар. «ақты баспа», «ақты төкпе» деп үлкен кісілер айтып 
жатуының басты бір себебі мал желінінің ісіп кететіндігімен 
түсіндіріледі [2]. Сонымен қатар алғаш найзағай ойнағанда, 
көктемнің алғашқы жауыны жауған кезде, киіз үйдің босағасына, 
керегелерінің басына ырымдап ақ жағады екен. Мұның астарын-
да көктен жаудырсын, жерден өндірсін, ақ мол болсын, береке 
болсын деген ізгі тілек жатыр. Қазақ ұғымындағы ақ атаулы 
– азықтың тамақ қана емес, ол шынымен қаншама төлді өсіріп 
отырған қасиетті сүт болып табылады. Сондықтан ананың ақ 
сүтін ардақтай білетін қазақ халқы малдың сүтін де қадірлеген. 
осылайша қазақ танымында «ақ» сөзімен тығыз байланысты 
ұғым өте көп. Мәселен, «ақ жаулықты ана», «ақ сақалды қарт», 
«ақ сүт», «ақ неке»  дегендей, ақ сөзімен байланысқан ұғымдар 
тазалықты, пәктікті айғақтайды.

Кейбір тыйым сөздер жағымсыз, келеңсіз әрекетті тоқтатуға, 
жат пиғылдан, орынсыз қылықтан, теріс мінезден сақтандыруға 
бағыттала қолданылған. адамдардың бойындағы адамгершілік, 
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имандылық қасиеттерінің өлшеміндей деңгейде пайданылған. 
Бұл тыйым сөздердің мән-мағынасының қаншалықты екенін 
аңғартса керек. Мысалы, күлді баспа, ақты төкпе, көкті жұлма, 
ұяны бұзба – бұл  сөздер жоғарыда айтқан ойымыздың толық 
дәлелі болады. Тыйым сөздер балалардың есі кірген кезден-ақ 
қолданылғандықтан, ойы айқын, жас ерекшелігіне сай түсінікті, 
нақты тұжырымдарды білдіреді. Балаларды ертеден-ақ жа-
ман әдет, жат қылықтан сақтандырады. Есі жаңа кірген кез-
ден басталып ержеткенге дейін құлағында жүріп, жүрегінен 
орын алатыны сөзсіз. Мұндай өнегелі, мейірімді сезімге, 
адами құндылыққа үйрететін бұл сөздердің естілуі қаталдау 
болғанымен, жас баланың жанына төгер шуағы мол, нұрлы. 
Қысқа да нұсқа, айтылу екпіні де ерекше тіркестер шоғыры жас 
адамды сол айтылғанды орындауға еріксіз мойын ұсындырғандай. 
Өйткені ойлы, мағынасы терең бұл сөздер баланың өмірлік есте 
сақтауына да жеңіл. Бұл талдап, талқылауды қажет етпейтін, 
сөзсіз орындалуға тиісті өмірлік міндеттей мәнді тұжырымдар. 
оны үлкендердің ұрпағына сөзсіз орындатуы халықтың бала 
тәрбиесіндегі ұстанымы болған. атаның тілін бала қайтару, 
айтқанын орындамау адамшылық жолдан таюмен тең саналған. 
Мұны көргенсіздік, шектен шыққандық деп білген. Сондықтан, 
әр жас ата салтынан аспай, айтқаны қалтқысыз орындалған. Міне, 
қазақи тәрбиенің құдіретті ерекшелігі осы жерден көрінеді. ата 
салтын тәрбие үдерісінде басшылыққа алудың мәні де осыдан 
көрінеді. осы дәстүр қайта қолға алынса, ата-ананы тыңдамайтын 
бала, тыңдата алмайтын ата-ана болмас еді деп ойлаймыз.

Қазақ халқының дәстүрлі ырымдары мен тыйым салуларында 
ғибрат, өнеге аларлық мәдениеттілік пен тазалыққа баулитын 
ниет қоюлар аз емес. Мысалы: «Желіні баспа, аттама; сүттің, 
қымыздың, тамақтың бетін жауып қой; шайтан өлген адамның 
өкпесін салып кетеді; құрықты аттама; итті құрықтама; ауылға 
қарай шаппа; адамы жоқ болса да, үйге сәлем беріп кір» деп 
кете береді.

Ертедегі дәстүр бойынша жастардың қолын қусыртпайтын, екі 
қолын артына ұстатпайтын, екі кештің арасында жатқызбайтын, 
таңертең күн шықпай тұрғызатын. «Күн шыққанша жатқан адамды 
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періштелер өліге санап кетеді» дейтін. Жерді тепкізбейтін, ошақтан 
шоқ шығартпайтын, пышақты шалқасынан жатқызуға рұқсат 
етпейтін. Біреудің кемістігіне (соқырлығына, саңыраулығына, 
шолақтығына т.б.) күлдірмейтін, келеке, етпейтін. Қос қолын 
төбесіне қоюға, дауыс шығарып есінеуге, адамға қарап керілуге 
тыйым салынатын [3]. 

«Қызға қабақ шытпа, ол уақытша жүрген қонағың» деп үйретеді. 
Бұл тыйымда анаға, қызға, жалпы әйел қауымына деген құрмет 
жатқан жоқ па? Сонымен қатар, эстетикалық тәрбиеге қатысты 
адамның сыртқы көрінісінің жарасымдылығы мен жүріп-тұру 
әдебіне байланысты бір алуан сөздер бар. олар: шашыңды жайма, 
тақымыңды көрсетпе, езуіңді керме, талтайып отырма, шаш-
тырнағыңды өсірме, бөркіңді теріс киме, кіндігіңді ашпа.

Халқымыздың қанына сіңген тектілігі, адамгершілігінің 
жоғары болуы, әртүрлі келеңсіз көріністерден, әбес қылықтардан 
аулақ болғаны – осы  қазақтың тыйымының арқасы, яғни тыйым 
сөздердің мән-мағынасына тереңнен үңіліп, бой ұрсақ, оның 
астарында маңызды да, мәнді, адам баласына, әсіресе, жас, 
өскелең ұрпаққа қажетті асыл дүниелер жатқандығын аңғаруға 
болады. Халқымыздың ғасырлап жасаған қазынасын шағын 
мақалада қамту мүмкін емес әрине, десекте ұлтымыздың асыл 
қазынасы-тыйым сөздерді пайдалана отырып, қазіргі ұрпақ 
бойына әсіресе, жас, өскелең ұрпаққа қажетті асыл дүниелерді, 
халқымыздың дәстүрлі ырымдары мен тыйым салуларында 
ғибрат, өнеге аларлық мәдениеттілік пен тазалыққа баулитын 
ниет қоюлар аз емес екенін және оның тәрбиелік маңызының 
зор екенін жеткізіп, сол құндылықтарды дарытсақ дейміз.
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В современных условиях деятельности органов правопорядка 
жизненно необходимо повышение профессиональной подготовки 
сотрудников, в том числе в области организации профессиональ-
ных контактов.

На сегодняшний день вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, 
что создание привлекательного, положительного имиджа является 
важной составляющей любой профессиональной деятельности. 
Формирование привлекательного и положительного имиджа полно-
правно может считаться частью культуры профессионала. 

Повышению имиджа сотрудников правоохранительных органов 
следует уделять не меньше внимания, чем добросовестному ис-
полнению ими своих служебных обязанностей. и если последнее 
зачастую остается «невидимым» для окружающих, то имидж 
большей частью относится к внешней стороне профессиональной 
деятельности и, следовательно, чаще подвергается обсуждению 
и оценке со стороны не только подчиненных, но и граждан, а 
также средств массовой информации.

обретение профессионального имиджа не должно служить са-
моцелью. однако обладание им составляет весьма существенную 
личностную и профессиональную характеристику сотрудника 
правоохранительных органов, имеет глубокий практический 
смысл. 

Важнейшим элементом формирования имиджа сотрудника 
правоохранительных органов является культура его делового 
общения. 

6 секция         Б. Галиев
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Содержание общения прямо влияет не только на нравствен-
ные воззрения сотрудников правоохранительных органов, но 
и на качество их служебной деятельности. Поэтому знание и 
владение этикой делового общения являются показателями их 
профессиональной культуры, степени их соответствия современ-
ным требованиям. умение общаться с людьми - это важнейшее 
профессиональное качество, которому человек обязан учиться и 
которое он должен совершенствовать всю свою жизнь.

Культура человека наиболее ярко и непосредственно проявля-
ется в его речи. В определенном смысле культура речи человека 
и манера выражать свои мысли и чувства являются его визитной 
карточкой. Первое представление о человеке и его первоначаль-
ная характеристика, как правило, формируются на основании 
впечатления, которое возникает от речевой манеры собеседника, 
поэтому для работника правоохранительных органов, одной из 
обязанностей которого является воспитательное воздействие на 
людей, культура речи приобретает особое значение. 

Культура речи - это и культура мысли, и характеристика 
культурного уровня, и свидетельство нравственной цельности 
человека. Чтобы хорошо писать или говорить, надо, прежде 
всего, правильно думать и поступать. Запутанность выражений 
говорит о запутанности мыслей, о нечеткости взглядов и убеж-
дений. Бедность мышления, его противоречивость, ошибочность, 
иными словами, отсутствие культуры речи свидетельствуют о 
недостаточности общей культуры, знаний, начитанности и от-
рицательно сказываются как на авторитете сотрудника органов, 
так и на эффективности его воспитательной деятельности [1].

известно выражение М.М. Бахтина: «Все слова пахнут про-
фессией». у каждой профессии свой язык, своя лексическая 
система. Профессиональная речь не является самодостаточной 
языковой системой, она тематически ограничена проблематикой 
соответствующей области практики. Количество профессиона-
лизмов зависит от степени развитости соответствующего произ-
водства. К сожалению, сотрудники зачастую плохо формулируют 
свои мысли, не умеют грамотно, понятно, по существу задавать 
вопросы, толково на них отвечать – кратко, точно и именно на 
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тот вопрос, который был поставлен. Грамотная профессиональная 
речь – это базовый элемент общей культуры.

На рост профессионализма непосредственным образом влияет 
развитие речевой культуры: усиливает мотивацию достижения, 
влечет за собой развитие положительных личностных и профес-
сиональных качеств (профессиональная креативность, работоспо-
собность, способность ставить цели, регулировать деятельность, 
быстрее овладевать необходимыми знаниями и т.д.). Повышая 
культуру речи, сотрудник овладевает профессионально значимыми 
речевыми умениями и навыками: выступать публично; строить 
монологическую речь; организовывать профессиональный диалог 
и управлять им; адекватно переводить устную речь в письменную 
форму (документировать различные обстоятельства); ставить 
вопросы; обосновывать и правильно формулировать решения в 
нормотворческой и правоприменительной практике; адекватно 
отражать в документах обстоятельства и события, попадающие в 
сферу профессиональной деятельности; безошибочно толковать 
смысл словесных сообщений, содержащих правовую информацию 
или информацию, имеющую правовое значение; применять спе-
циальные знания о языке и речи для наиболее полного изучения 
мотивации сферы поведения либо идентификации личности; 
эффективного использования знаний о слове для правового вос-
питания населения [2].

Речевая культура профессионала – это оптимальное исполь-
зование средств и возможностей языка для достижения профес-
сионально значимых целей в процессе коммуникации. Это такой 
уровень развития личности, при котором ею достигается наиболее 
полное и свободное владение знаками языковой структуры, ре-
чевыми средствами регулирования социальных, межличностных 
отношений с целью достижения оптимального результата в про-
фессиональной деятельности.

В правоохранительной деятельности сотрудникам нередко 
приходится сталкиваться с людьми, которые не заслуживают до-
брожелательного отношения к себе. Но в этом случае на первый 
план должна выйти корректность, то есть умение держать себя в 
рамках общепринятых приличий в любых ситуациях [3].
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Этикет, такт и культура поведения сотрудника правоохрани-
тельных органов есть показатель его нравственной воспитанности 
и свидетельство его общей культуры, важнейшее условие уста-
новления правильных взаимоотношений между сотрудниками и 
гражданами, создания отношений доверия, благожелательности, 
солидарности. Поэтому овладение правилами и нормами культу-
ры делового общения, служебной этики и этикета должно стать 
внутренней потребностью каждого сотрудника [1]. 

Юридическое образование – шаг к утверждению себя как лич-
ности в области реализации права. Юридическое образование 
должно обеспечить знание и понимание речи и мастерства, не-
обходимых для практикующего работника, включая понимание 
правовых и этических обязанностей, прав и основных свобод 
человека, признанных законодательством страны и междуна-
родным правом.

Таким образом, профессиональная роль сотрудника правоохра-
нительных органов многосторонне влияет на личность, предъ-
являя к человеку определенные требования, преобразует его 
облик, как внешний, так и внутренний. Сотрудник в процессе 
деятельности сталкивается со сложными задачами, от решения 
которых иногда зависит жизнь и здоровье граждан, он подвер-
жен различным психологическим стрессам, многостороннему 
социальному контролю. Профессиональная деятельность сотруд-
ников правоохранительных органов очень важна для общества, 
она социально значима, но, к сожалению, имеет низкий статус 
в связи со сложившимися в нашем обществе приоритетами и 
стереотипами [4].

Стремление сформировать позитивный имидж сотрудника 
правоохранительных органов должно опираться на результаты 
практики и современных исследований, указывающие на то, что 
лучший имидж у того, кто хорошо работает и внимательно от-
носится к заявлениям и обращениям граждан, опирается на их 
помощь и всемерно стремится к установлению с ними доверитель-
ных отношений. общение с людьми - основа профессиональной 
деятельности сотрудника правоохранительных органов, поэтому 
непременным условием его высокой квалификации является 
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коммуникативная компетентность.
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Бүгінгі таңда алдымызда тұрған мақсат - өзге тілді топтарда 
қазақ тіліне үйрету ғана емес, сонымен қатар алдымызда отырған 
тіл үйренушілердің болашақ алдындағы ұлт жауапкершілігін 
ұғынып, ертең үшін бүгін ойланар кезі келгенін ұғындыру болып 
саналады. Бұл барлық отандастардың рухани және материалдық 
тығыз байланыста болуы және өзі туып-өскен жерге деген 
патриотизмді нығайтудың қайнар көзі болары хақ. 

отандастарымызды ұлтжандылық, халқымыздың ғасырлар 
бойғы мәдениетін, салт-дәстүрін, құқықтық жүйесі мен 
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бостандығын сыйлауға тәрбиелеу және тіл мәдениетін дамы-
тып, үштілділік принципін іске асыру, мемлекеттік, ресми және 
шет тілдерін меңгерту. Бүгінгі күні өзекті мәселелердің бірі 
болып отыр. Бұл мәселелер нақты іске асу үшін зор еңбекпен 
қажымас қайратты қажет етеді. Курсанттарға берілетін жұмыстар 
курсанттың күнделікті өмір ағымымен, қазіргі немесе болашақ 
мамандығымен өз үйлесімін тапса, қазақ тілін үйренуге деген 
қызығушылығы артып өздері алғалы отырған мамандықтың 
қыр-сырын меңгеру мүмкіншілігінің жоғарылайтыны белгілі. 
Қазақ тілін үйренушілер өз білім деңгейлеріне қарай бастауыш, 
жалғастырушы және тереңдетілген топтарда жалғастыруда. 
Жалғастырушы топта оқитын курсанттардың тілді білу деңгейі 
жоғары және күнделікті сөйлеу дағдылары қалыптасқан. алайда, 
күні бүгінге дейін әлі де ресми тілдің көмегіне сүйенетін кездері 
де аз емес. Бұған себеп курсанттың сөздік қорының аздығы. 
Сөздік қорды жетілдіру мақсатында атқарылатын жұмыстардың 
барлығы тек қазақ тілі сабағында ғана емес басқа да мамандыққа 
қатысты оқытылатын пәндермен пән аралық байланысты тығыз 
жүргізілсе және сол пәндерде берілетін сөздер екі тілді (қазақ 
және орыс) қатар беріліп отырса, курсанттың сөз байлығының 
дамуына жол ашылар еді. 

Ұлы ғалым ахмет Байтұрсынов былай деген екен: «Жақсы 
мұғалім деген атқа түрлі әдістерді меңгеріп, соларды оқытуда 
қолдана білу арқылы ғана жетуге болады. Сонымен қатар, бірнеше 
әдісті меңгеріп қана қоймай, табанда өзі қажет әдісті тауып, пай-
далана білу керек» [1]. Сөз байлығын жетілдіру тіл үйренушінің 
мүмкіндігін арттырады, сонымен қатар мақсатқа жету жолында 
оқытушының көмегіне сүйенері анық. оқытушының басты 
мақсаты –  курсантты немесе студентті ауызекі сөйлесуге үйрету, 
осы бірегей мақсатта іріктеу, құрамдастыру, видеоөзгертулер 
және де басқа түрлі тәсілдерді аянбай қолданады. осыған 
байланысты оқыту әдістемесін таңдау мәселесі өзекті болып 
табылады.

Коммуникативтік әдіс біріншіден, қарым-қатынасқа де-
ген жүрексінуді жоюға бейімделген. осы олқылықтың орнын 
толтыруға септігі тиер деген үмітпен жалғастырушы топтардағы 
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практикалық қазақ тілі сабақтарында Ф. оразбаеваның қатысымдық 
әдіс негізінен тікелей қарым-қатынас арқылы тілді үйретуді 
жүзеге асырады [2]. Тілді меңгеруде курсант пен оқытушының 
бір-бірімен кездесуі, ауызекі тілдесуі, яғни, тікелей қатынасы 
болмаса, сөйлесім әрекетінің болуы мүмкін емес. Жалғастырушы 
топтарға қазақ тілін оқыту кезінде қандай бағыт-бағдарды 
ұстану керек, оған қатысты жасалынатын жұмыстар мен тапсыр-
маларды жүзеге асыруда бұл жұмыс түрлерінің оқушылардың 
мамандығында алатын орны мен маңыздылығына мән берген 
жөн. Шағын шығармалар жазады. осы жұмыс түрлерімен қатар 
сабақта қатысымдық әдісін қолданып, аймақтық компоненттік 
пайдалануда жаттығу, тестілеу, шағын шығармалар түрлендіріп 
беріледі. Бұл тапсырмалар курсанттың оқыған – тоқығанын 
ұмытпауға жақсы ықпал етеді және тапсырманы шығармашылықпен, 
асықпай сапалы орындауға көп пайдасы бар. Тақырыптың 
өзектілігі негізгі бір сабақта орындалуы мүмкін емес, керісінше, 
бірнеше сабақта, тіптен сабақтар жүйесіне, практикалық түрге 
де созылуы мүмкін. Мысалы, жазғы тапсырмалар: «Жазғы де-
малысым», «Менің күн тәртібім», «Менің оқу орным», «Менің 
мамандығым» атты тақырыптарда осы жүйелікті байқауға болады. 
Курсанттардың демалыс уақыттарын қалай өткізетіндерін айта 
келе Қазақстанның табиғатын, демалатын орындарын сипат-
тап айтып береді. Бұл да сабаққа қызығушылығын арттыруға, 
жауапкершілік сезімдерін дамытуға үлкен үлесін қосады. 

Тілді үйретудің басты түйіні, кілті – қазақ тілінде сөйлесе 
білу, өз ойын жеткізе білу. ол әрбір сабақта осы қарастырылып 
отырған аймақты компонентті тақырыбына тілдесе білуден ба-
сталып кез келген ортада пікірлесуге дейін жетеді. Сондықтан 
оқытудағы әр түрлі жұмыстар орталық өзектен пайда болып 
келіп, басты түйінге айналып соғып отыруы керек.

Қорыта келе, іздену, тиімді әдістерді тауып, пайдалана білу, 
сабақ барысында үнемі түрлі әдістерге сүйеніп отыру керек 
екендігі қазіргі таңда әр оқытушыға мәлім.
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Фразеология термині белгілі бір тілдегі фразеологизмдердің тұтас 
жиынтығы деген мағынамен қатар, тіл білімінің фразеологизмдерді 
зерттейтін саласы деген ұғымда да қолданылады. Ісмет Кеңесбаевтың 
авторлығымен шыққан «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі» 
қазақ фразеологиясына ғана емес, қазақ тіл біліміне де қосылған 
елеулі үлес. Ісмет Кеңесбаев аталған сөздіктегі қазақ тілінің 
фразеологизмдері туралы жазған мақаласында фразеология туралы: 
«Сөз байлығын тексеретін тіл білімі саласын лексикология деп 
атайтын болсақ, фразеологизм байлығын тексеретін тіл білімі сала-
сын фразеология деп атау әбден орынды», – деп жазады [1, 589 б.]. 

Қазақ тілінің фразеологиясын зерттеуші ғалымдардың қай-қайсысы 
болмасын өз зерттеу жұмыстарында, мен де өз шағын ғылыми 
еңбегімде бұл еңбекті басшылыққа алдым. Қазіргі қазақ тіл білімінің 
бір саласы ретінде танылып отырған фразеология – құрылымы мен 
құрамы тұрақты, даяр қалпында қолданылатын бейнелі тұрақты 
тіркестердің қазіргі жай-күйін және тарихи қалыптасуын зерттейді. 

Фразеология жеке лингвистикалық пән ретінде XX ғасырдың 
40 жылдары қалыптасты. Филология саласының ғалымдары Әсет 
Болғанбайұлы мен Ғабдолла Қалиев «Қазақ тілінің лексикологиясы 
мен фразеологиясы» атты еңбекте: «Фразеологизмдердің өз алдына 
дербес лингвистика саласы екендігін танытатын негізінен үш 
белгісі бар. олар: 1) даяр қалпында жұмсалу белгісі, 2) мағына 
тұтастығы, 3) тіркес тиянақтылығы», – деп жазады [2, 187 б.]. 
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Тілдегі фразеологизмдердің жасалуына сан түрлі құбылыстар, 
ұғымдар, түсініктер себеп болған. Солардың бастыларына тоқтала кетейін: 

1) Көптеген фразеологизмдердің жасалуына адам ойында 
корытылған құбылыстардың нақтылы бейнесі негіз болған. 
Мысалы, жауыр болды (әбден мезі қылды, ығыры шықты) деген 
тұрақты тіркестің негізінде көп мініліп, арқасы жара болған 
аттың бейнесі елестейді. Басында аттан шыққанымен, қазіргі 
мағынасы қайта жасалынып, адамға байланысты айтылады. 
арс етті (беттен алды, қарсы келді) деген фразеологизмнің 
негізінде иттің адамға қарсы келіп, айбат шегуі жатыр. Кейіннен 
бұл мағына адамға катысты айтылатын болған. от ала кел-
ген кісідей деп, асығыс-үсігіс, мұрнына су жетпей жүрген 
кісіге айтылады. Бұл тұрақты тіркестің о бастағы от ала келу 
мағынасы ұмытылып, қазір адамның өзіне тікелей қолданылып 
кеткен. Сол сияқты ағынан жарылды, айдап салды, астынан 
су шыққандай, асығы алшысынан түсті, ат басына күн туды, 
атқа мінер, ат-тонын ала қашты, жілігі татымайды, аяғынан 
тік тұрды, аяғының ұшынан басты, аяқ-қолын жерге тигізбеді, 
бал ашты, беті бері қарады, дәмін татты, ет жемесе де, 
сорпа ішкендей болды, еттен өтіп, сүйекке жетті; етігімен 
су кешті, жағасын ұстады, жанбай жатып сөнді, аузынан 
ақ май ағызды, жатып ішер, жерге түкірді, жер шұқыды, 
жол көрсетті, жібі түзу, исі мұрнына кірмейді, кәрі қойдың 
жасындай жасы қалды, қаймағы бұзылмаған, орнын сипап 
қалды, өңін айналдырды, өті жарылды, көшсе көш басында, 
отырса от басында, су татиды деген фразеологизмдердің жа-
салуына да, сөз жоқ, адам ойында қорытылған құбылыстардың 
нақтылы бейнесі себеп болғандығын танып білуге болады. 

2 )  Б і р қ ы д ы р у  ф р а з е о л о г и з м д е р  ө л ш е м д і к 
ұ ғ ы м д а р д ы ң  н е г і з і н д е  п а й д а  б о л ғ а н .  М ы с а л ы : 

а) уақыт-мерзім өлшемдері: күн шыға, сәске түсте, тападай 
тал түсте, шаңқай түсте, түс ауа, күн бата, күн ұясына кіргенде, 
қас қарая, ымырт жабыла, қызыл іңірде, іңір караңғысында, 
ел жата, түн ортасында, таңға жақын, тауық шақырғанда, 
таң ата, құлқын сәріде, таң аппақ атқанда, ақ қар көк мұзда, 
ұзын сарыда, мал балалап жатқанда, ел қосқа шыққанда, ит 
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басына іркіт төгіліп жатқанда, ел жайлауға көшерде, күзем 
алып жатқанда, ел күзекте отырғанда, соғым сойып жатқанда; 

ә) көлем өлшемдері: бір топ (ошар) жан, бір тайпа ел, рулы 
ел, бір қора қой, бір үйір жылқы, бір қоспақ (келе) түйе, бір 
көген қозы, бір желі құлын, бір мая шөп, бір ұрттам су, бір 
қанат ши, бір шумақ жіп, бір кесек киіз, бір жайым құрт, бір 
білем май, бір асым ет, бір шайлық сүт, бір тілім нан, бір 
қайнатым шай, бір шағым қант, бір саба қымыз, бір атым 
насыбай, бір қарын май, бір қап астық, бір шана шөп, бір 
шайнек шай, сыңсыған қалың орман, жер қайысқан қол, т. б.;

б) ұзындық, қалыңдық, тереңдік өлшемдері: бармақ қазы, сала 
құлаш жіп, қол созым жер, таяқ тастам жер, бір табан жақын, 
ат шаптырым, айлық жол, кісі бойы, оқ бойы, ат кекілінен, бір 
кез, бір шақырым, иек асты, түстік жер, бір көш жер, көз көрім 
жер, арқан бойы, тұла бойы, өн бойы, есік пен төрдей, аспан мен 
жердей, жырта (кере) қарыс, бір сүйем, сынық сүйем, бір құшақ» т.б.

Қазақ халқы революцияға дейін ұзақ уақыт көшпенділік 
дәуірді басынан өткізгендігі белгілі. олар жаз жайлауда, қыс 
қыстауда, күз күзекте бірден-бірге көшіп-қонып жүргенде уақыт 
мерзімін, ұзындық пен көлемді қалай өлшеп білген деген заңды 
сұрау туады. Сол заманда қазақтар уақытты сағатпен нақтылап 
өлшемегенімен, секунд, минут, сағат деген уақыт өлшемдерін 
шамамен дәл болжай білген. Мәселен, секунд ұғымын қас қағым, 
кірпік (қабақ) қаққанша, көзді ашып-жұмғанша, демнің арасында, 
табан аузында - деп, дене мүшелерінің қимыл-қозғалысы арқылы 
білдірген. Секунд деп айтпағанымен, секунд ұғымын айнытпай 
дәл түсініскен. Минут пен сағатты бие сауым, сүт пісірім, шай 
қайнатым, ет асым сияқты нақтылы мөлшерлі уақытпен білдірген. 

уақыт-мезгіл өлшемдерінде қас, кірпік, қабақ, көз, ауыз, дем 
сияқты адамның дене мүшелерінің қимыл-қозғалысы пайдала-
нылса, ұзындық пен қалыңдықты өлшеуге елі, сүйем, қарыс, 
табан, адым, тұтам, құшақ тәрізді атаулар қатысқан. Мәселен, 
жылқының қазысын өлшегенде пышақ сырты, қыл елі, жарты 
елі, шынашақ, бір елі, бармақ, екі елі, үш елі, төрт елі, сынық 
сүйем, табан, сере деп талдайды. Бұл өлшемдер ел арасында 
әлі күнге сақталған. Тігінші, үйші, етікші, ұста, ағаш ұстасы 
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дегендердің бәрі де метрлік өлшем тұрмыс тәжірибесіне әлі 
ене қоймаған кезде негізінен жоғары да аталған өлшемдерді 
қолданған. Бірақ әрқайсысы әр түрлі өлшемге пайдаланылған. 
Мәселен, ендей матадан киім пішкенде құлаш, қарыс, сүйем, елі 
жұмсалған. Жіпке қарыс, тұтам, құлаш, сала құлаш, ал шашылып-
төгілетін және жұмыр нәрсеге жұтым мен құшақ қолданылғын.

3) Бірсыпыра фразеологизмдер діни ұғымдар мен ескі 
әдет-ғұрыптарға байланысты жасалған. Мысалы: ант су 
ішті, аруақ (құдай, дәм) атсын, бата қылды (оқыды), бір 
тарының қауызына сыйғызды, дін мұсылман ағайын, жаз-
мыштан озмыш жоқ, жан берді (тапсырды), жан таласты, 
жетісін берді, қырқын берді, заманақыр, қыл көпір, зәмзәм суы, 
зікір салды, иманды адам, иман жүзді, иманы жолдас болсын, 
кәусар суын ішті, кешу айтысты, пірге қол тапсырды, т.б.

4) Кейбір тұрақты тіркестердің, жасалуына аңыздар мен 
түрлі ұғымдар, өткен тарихи оқиғалар негіз болған. Мыса-
лы: қайда барса да Қорқыттың көрі, есімханның ескі жолы, 
Қасымханның қасқа жолы, ердің құны, нардың пұлы, есте жоқ 
ескі мезгілде, жазған құлда шаршау жоқ, жар салды, сауын 
айтты, жыланы қайтты, ер кезегі үшке дейін, ер қаруы бес 
қару, күл төбенің басында күнде жиын, жеті атасынан қара 
көк, шынжыр балақ шұбар төс, қара нар, қамқа тон, ат-шапан 
айып, ақ сүтін көкке сауды, теріс батасын берді, жерұйық, 
қой үстіне бозторғай жұмыртқалады, қойтұяқ жамбы, т. б.

Қорыта келгенде, фразеологияның теориялық, практикалық 
мәселелерін, шығу арналарын зерттеуді бұл күндері тілшілер қауымы 
мықтап қолға алып отыр. адамның түрлі ситуацияларға байланысты туын-
дап отыратын көңіл-күйі тілдегі фразеологиядан да өз көрінісін табады.
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одной из наиболее сложных задач системы исполнения на-
казаний является корректирующее воздействие на личность 
осужденного, исправление тех ее черт, которые привели к кон-
фликту с социумом, законом. Психологи пенитенциарной системы 
при выполнении этой задачи часто сталкиваются с серьезными 
сложностями. Большинство осужденных, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы, находятся в крайне негативном 
психоэмоциональном состоянии. испытывают чувство тревоги 
и раздражения в связи с невозможностью удовлетворения своих 
потребностей. Эти процессы в большей степени происходят с 
осужденными, впервые попавшими в места лишения свободы. В 
таких случаях поведение регулируется с помощью механизмов 
психологической защиты.

В настоящее время психологи уделяют особое внимание 
поиску и внедрению новых индивидуальных форм работы, 
обеспечивающих оказание психологической помощи каждому 
осужденному с учетом его индивидуально - психологической 
характеристики. Решение поставленной задачи невозможно 
без применения в пенитенциарной психологии современных 
технологий, таких как, например, арт-терапия.

арт-терапия – метод психотерапии, использующий для лечения 
и психокоррекции художественные приемы и творчество, такие 
как рисование, лепка, музыка, фотография, кинофильмы, книги, 
актерское мастерство, создание историй и многое другое [1]. 
арт-терапия - один из самых мягких и в то же время глубоких 
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методов в арсенале психологов и психотерапевтов. Метод арт-
терапии можно отнести к наиболее древним и естественным 
формам коррекции эмоциональных состояний, которым многие 
люди пользуются самостоятельно - чтобы снять накопленное 
психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Цель 
арт-терапии - проработка переживаний, которые препятствуют 
его нормальному самочувствию и общению с окружающими. В 
первую очередь - это переживания, возникающие в результате 
беспокойства, страха, обиды, неуверенности в себе, скован-
ности, нерешительности в общении, неумения постоять за 
себя, неспособности контролировать свои чувства. игровое 
пространство, изобразительный материал и образ являются 
средством психической проекции. Проекция разрушительных 
и саморазрушительных тенденций, чувств на изобразительный 
материал и образ позволяет «дистанцироваться» от них и до-
стичь определенной степени контроля над ними. Кроме того, 
эти тенденции и чувства могут стать предметом анализа и 
осознания. одна из задач арт-терапии - помочь осужденному 
узнать и научиться выражать собственные чувства, а артефакты, 
возникающие в ходе этого процесса, имеют лишь прикладное 
значение - служат материалом для анализа переживаний, их 
породивших и поиска путей решения. 

Терапия искусством считает, что создаваемые нами худо-
жественные образы отражают процессы, протекающие в бес-
сознательном [1]. Этот символический язык позволяет свободно 
выражать свои страхи, желания, внутренние конфликты, вос-
поминания детства, нереализованные мечты. Заново переживая 
их, таким образом, мы получаем возможность исследовать их и 
экспериментировать с ними. С помощью искусства глубинные 
переживания выражаются свободнее и легче, чем во время 
рациональной психотерапии. они не вытесняются, а субли-
мируются (переводятся) в творчество. Нередко используемый 
метод арт-терапии оказывается единственным инструментом, 
проясняющим неосознаваемые чувства и переживания осуж-
денных, имеющие огромное значение, спрятанные в глубинах 
бессознательного. В ходе работы у осужденного активно за-
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действуется правое полушарие [2].
Преимущества арт-терапии перед другими формами пси-

хотерапевтической работы с осужденными, содержащимися в 
местах лишения свободы, заключаются в следующем:

- арт-терапия является средством преимущественно невер-
бального общения, потому осужденные с недостаточно развитой 
речью, с отставанием в интеллектуальном развитии могут вы-
разить свои чувства и отношения посредством изобразительной 
деятельности;

- арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызыва-
ет у осужденных положительные эмоции, помогает преодолеть 
апатию, фрустрацию, последствия психологической травмы (вне 
зависимости от вербального контакта), сформировать более 
позитивную жизненную позицию;

художественный образ может быть предметом проекции, 
разрушаться или сохраняться без причинения ущерба, является 
экологичным по отношению к себе и другим людям;

- арт-терапия является средством свободного самовыраже-
ния (появляется доступ к проявлению подавленных чувств) 
и самопознания, что в условиях изоляции от общества очень 
важно [3].

арт-терапевтические техники направлены на достижение же-
лаемых изменений в психологическом самоощущении, выработку 
гуманно-ориентированных моделей поведения, эмоциональную 
поддержку. В процессе работы ликвидируется или снижается 
защита, которая существует при привычном вербальном кон-
такте, поэтому в результате арт-терапевтического воздействия 
осужденный правильнее и реальнее оценивает свои ощущения 
и восприятие окружающего мира.

Применение методов арт-терапии в исправительных учреж-
дениях приобретает очень большую популярность, так как этот 
метод психологической работы, как нельзя лучше, подходит в 
работе с различными категориями осужденных, в связи с их 
индивидуально-психологическими особенностями.

Арт-терапия как метод психокоррекционного
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адам баласының әрқайсысының өз өмір жолы болаты-
ны тәрізді, кез келген халықтың, қоғам мен мемлекеттің өз 
тарихи ғұмыры бар. Ұлы тарихымен қоса тәуелсіздігі бар, 
тәуелсіздігімізді тұғырлы ететін Қазақстанды ары қарай көркейтетін, 
Елбасымыздың елге артқан үмітін ақтайтын бұл бүгінгі ұрпақ, 
яғни-жастар. Еліміздің Президенті Н. Назарбаев мемлекеттік 
идеология мәселесін ұдайы есте ұстауымызды ескерте келе былай 
деп жазған: «Қазақстанда тұратын әрбір адам өзін осы елдің 
перзенті ретінде сезінбейінше, оның өткенін біліп, болашағына 
сенбейінше біздің жұмысымыз ілгері баспайды. Сендер, тәуелсіз 
қазақ елінің білімді жастары, өз соқпақтарыңды салып, оны 
елді дамуға бастайтын даңғыл жолға айналдыруға тиіссіңдер. 
Қазақстанның болашағы-жастардың қолында». Бұл сөздің қыр-
сырына үңілетін болсақ талай мәнді-мағыналар, сындарлы сая-
сат жатқандығын түсіну көзі ашық көкірегі ояу азаматқа қиын 
болмас. Яғни, жастарға ұлттық тәрбие беру мен қоса жоғары 
білімді, патриот етіп тәрбиелеу үшін тек мектеп қана емес, 
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отбасының алатын орны бөлек. алайда ата-аналарымыздың 
бала тәрбиесі жайлы көзқарастарында елеулі қателіктер де 
көрініс беруде. оған мысал бүгінгі таңдағы жас-жеткіншектер 
арасындағы қылмыс және имансыздыққа соқтыратын мінез-
құлықтың бұзылуы санының артуы. Бұл жерде бүгінгі ұрпақтың 
бірбеткей, безбүйрек имансыздығы неде деген сұрақ туындайды. 
Ұрпақ  мүддесіне бейжай қарамай мемлекетіміздің гүлденуіне 
ұлттық құндылықтарымыздың өркендеуіне өз үлесімізді қосуымыз 
келсе тәрбиені шаңырақтан, ата-аналардан бастағанымыз жөн 
болар. Қазіргі қазақ баласының мінез-құлқының қалыптасуында 
отбасылық тәрбие басым болуы керек. Әрине ол шанырақтан 
бастау алады. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соңы ілерсің» - және 
«отан отбасынан басталады» деген мақалдар да тектен-текке 
айтылмаған.

отбасынан басталған тәрбие бертін келе баланың санасына 
әсер етіп, одан болашақты елін, жерін сүйетін ұлтжанды аза-
мат өседі. Жалпы, ұлт деңгейінде қарайтын болсаңыз, кеңестік 
дәуірде бізде тәрбие өзінің тарихи-ұлттық, жалпыадамзаттық 
негіздерінен айырылып, жасанды жалған бағытта жүрді. Соның 
нәтижесінде әдеп, инабат адамдық парасат туралы түсініктер 
бұрмаланып, қоғамдық құлық іштей ыдырап, шынайы адамдық 
қасиеттің қадірі кетті. Сөйтіп бұрыңғы КСРо-да оның ішінде 
ұлттық республикаларда әдептілікке мән бермеу, ұлттық тәрбиенің 
бағзы заманынан бері қасиет тұтылып, қастерленіп келе жатқан 
қағидаларын тәрк ету жаппай әдетке айналып, адамдар қарым-
қатынасының бұл аса маңызды саласында жұтаңдық сұрақсыздық 
бел алды [1].

Ұлттық әдеп-ізет дәстүрлі коммунистік ықыласпен алма-
стырылды. Сөйтіп, адамдардың бойынан ұлттық сипат атаулы 
бірте-бірте алыстатыла берді. Соның нәтижесінде адамдар ұлттық 
түп- тамырын, тегін ұмытып, біркелкі кейіпсіз түрге түсті. ол 
қазақ ұлтының санасында қабілетсіздікті, жасқаншақтықты ту-
дырды, яғни «ол нәрсені мен істей алмаймын» деген сенімсіздік, 
жалтақтық пайда болды. ал үлкен ұлағатты әдеттердің барлығын 
өткеннің қалдығы деп түсіндірді. Кеңес дәуірінде отбасының 
құндылығы да мүлдем басқаша қалыптасты. Біз әлі содан арыла 
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алмай келе жатырмыз. Сондықтан, қазақ халқының тәрбиелік мәні 
күшті салты мен әдеп ғұрпын, ұлағатты ата-бабаларымыздың 
қалдырып кеткен үлгісін қайта жаңғыртуымыз керек. оның 
үстіне келеңсіз тағдыр талқысына шыдай алмай, қазақтың әдет-
ғұрпына жат қылықтарға, мысалы, нашақорлық, өз-өзіне қол 
жұмсауға (суицид) баруда. Мұндай келеңсіз жағдайлар өтпелі 
кезеңде тәрбиелік құндылықтарымызды жоғалтып алуымыздан, 
екіншіден  ұлттық тәрбиенің негізі болып табылатын тарихи 
жеті ата, әке, ана, яғни ұлт ұйытқысы болған тұлғалардың 
жастарға  маңызы зор [2].

Қазіргі таңдағы тағы бір үлкен мәселе, ол жаңа отау құрған 
отбасыларының ажырасу көрсеткіштерінің саны, тастанды тірі 
жетімдердің көбеюі. Бұл дегеніміз біздің ұлттық дәстүрімізге жат, 
әрбір азаматты ойландыратын, мемлекеттің мол қамқорлығын 
қажет ететін түйткіл мәселе. Тәуелсіздігіміздің жиырма бес 
жылдығы, еңсесін көтерген шақта ұрпақ тәрбиесіне ерекше 
көңіл бөліп, мемлекеттік маңызды іс қатарына қойып қарайтын 
деңгейге қол жеткіздік. Ежелгі грек жырауы Гомер эпосының 
қаһарманы ахиль сияқты, аяғын өз жеріне, өзінің ұлттық бол-
мысына басып тұруы керек. ақын Қасым аманжоловтың:

«Туған жер топырағынан тіп-тік өскен
Қара емен, қасарысқан мен бір қазақ», - дегендей, өршіл рух 

пен асқақ сезім де соған меңзеп тұрған жоқ па? Яғни, өскелең 
ұрпақ өз халқының мәдениетін, ғұрып-салтының, дәстүрі мен 
тәрбиесінің, ұғым түсініктерінің топырағында өсіп өнуі, өркен 
жаюы керек. Өз халқының, елінің әдеп-инабатын, салт санасы-
нан қол үзген адам басқа бір елдің әдеп-ғұрыптарын қабылдауға 
мәжбүр болады. Өйткені адам қашанда әдеп-дәстүр жүйесінде 
өмір сүреді, соларды басшылыққа алып отырады [3].

Әдептілік, ар имандылық байырғы ата дәстүрден бастау 
алмаса, ар-намыс, ұят, турашылдық, жаңашырлық, адалдық, ақ 
пейілділік, жауапкершілік туралы ұғымдар жанымыз бен тәнімізді 
түгел көмкеріп, берік орын  алмаса, экономика да мәдениет те, 
білім беруде мүдделі жерден шықпайды деп ойлаймыз.

Тәрбие дұрыс болмаса, адам баласы жақсылық пен жамандықтың 
додасына түсіп, қайсыбір себептерге байланысты күші басым 
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жаққа ауып кетуі мүмкін. Қай қоғамда да тәрбие ұлттық жолға 
қойылса, сол қоғамның абыройы жоғары, тұрмысы да бақытты. 
Егер қоғамда тәрбиесіздік етек алса, жақсылық атауының сағы 
сынып, жанарымен жер шұқып қалады, құндылықтар орын 
ауыстырады.  

Ұлттық тәрбие аға- ұрпақтан жеткіншек ұрпаққа берілетін, 
ал жеткіншек ұрпақ оқып үйренетін, бойына сіңіретін, дамытып 
кемелдендіретін, рухани ынта мен еңбекті қажет ететін қасиет. 
Бұған халықтың тәрбие рөлін көрсететін «әке көрген оқ жонар, 
шеше көрген тон пішер» деген мақалы ақ дәлел. 

Солардың бәрінен шығатын ортақ қорытынды: адамның 
қандай болмағы, кім болмағы тәрбиеге, ортаға тығыз байланы-
сты. Жүрегінде ұлттық сезімі жоқ, «мен қазақпын» деуге, өзінің 
ана тілінде сөйлеуге, ата-салтын құрметтеуге намыстанатын 
азаматты нағыз адам немесе абай атамыз айтқандай: «толық 
адам» деуге бола ма? [4].

Әбу Насыр әл Фараби: «адамға біліммен қатар, тәрбие берілуі 
керек, тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың хас жауы», деген 
екен. Ұрпақ тәрбиесінде ежелден қалыптасқан халқымыздың 
жақсы дәстүрлерін оқып, үйрену, өнеге тұту, жас ұрпақты ізгілікке 
баулу үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ұлттық тәрбиенің 
құдыретін қанша айтсақ та тауысу мүмкін емес. осындай ұлы 
тәрбие ізгіліктері бала кезден бастау алмаса, кейін уақыт өте 
келе қиынға соғатыны-дәлелдеуді қажет етпейтіні ақиқат.

Қазақтың айтулы қоғам кайраткері Мұстафа Шоқай былай 
дейді: «Ұлттық мәдениеттен жұрдай рухта тәрбиеленген ұрпақтан 
халқымыздың кажеті мен мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат 
шықпайды». Яғни, елдің туын көтерген, тәуелсіздік талаптарын 
орындау ісіне батыл бетбұрыс жасаған бүгінгі таңда азаматтық 
игіліктерді, халқымыздың ғасырлар бойы армандаған мәдени - 
рухани мұраттары мен ұлттық тәлім-тәрбие саласындағы, білім 
жүйесіндегі ізденістерін көрсету-басты міндетіміз [5].
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известно, что деятельность сотрудников оВД характеризу-
ется такими ситуациями, которые отличаются наличием в них 
факторов, обладающих силой влияния на людей и их деятель-
ность, именуемых экстремальными. В последние годы наблю-
дается тенденция повышения экстремальности деятельности 
оВД, связанная с задержанием преступников, освобождением 
заложников, применением оружия, обеспечением правопорядка 
в период массовых мероприятий, стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций. 

Результаты комплексных исследований психологов показали, 
что такие факторы, как ненормированный рабочий день, по-
стоянный контакт с асоциальными элементами, необходимость 
полной отдачи психических и физических сил при пресечении 
преступлений снижают функциональные резервы организма, 
вплоть до их полного истощения. Это определяет высокие 
требования к психической сфере личности сотрудников оВД, 
их стрессоустойчивости и психологической готовности к дея-
тельности в экстремальных условиях.

5 секция  Ч. кальмухамбетов

2. Құсайынов а. Әлемдегі және қазақстандағы білім беру 
сапасы. - алматы, 2013. - 93-97 б.

3. Әдеп-инабаттылық дәрістері. - алматы: «Рауан» баспасы, 
2001. - 14 б.

4. Мырзахан а. Ел болудың жолы - ұлттық тәрбие // «ана 
тілі». - 2011. - 7-8 б.

5. оқушы бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыруда 
мектеп пен ата-ананың рөлі //http//40-Astana-mektep.kz.



239

Следовательно, длительное воздействие стрессогенных факто-
ров, наличие постоянной витальной угрозы для жизни, высокая 
вероятность гибели или ранения, травматизации предъявляют 
высокие требования не только к уровню профессиональной под-
готовленности, но и к психологическим качествам личности, 
обусловливающим психологическую готовность к деятельности 
в экстремальных условиях.

особое место нужно выделить социальным катаклизмам (мас-
совые беспорядки, террористические акты, захваты заложников 
и самолетов, действия незаконных вооруженных формирований, 
групповое сопротивление силам правопорядка и др.). 

Подобные ситуации, условия, обстоятельства оказывают 
на всех, в том числе и на работников правоохранительных 
органов, сильное психологическое воздействие и именуются 
обычно экстремальными (боевыми) (особыми, исключитель-
ными, чрезвычайными). они создают большие сложности в 
решении профессиональных задач, сказываются на успешности 
действий, требуют от персонала психологической устойчиво-
сти, особой подготовленности, особого умения действовать 
при таких условиях. 

обычно экстремальными ситуациями называют состояния 
жизнедеятельности, которые опасны для жизни, здоровья граж-
дан и вызывают психологическую напряженность. 

Попав в экстремальные условия, каждый работник испы-
тывает большие, а порой и предельные нагрузки, наблюдая за 
всем происходящим и выполняя необходимые профессиональ-
ные действия. он много и напряженно размышляет, оценивает, 
делает для себя выводы, принимает решения, продумывает 
способы поведения и действий, мобилизует собственные силы 
и возможности, преодолевает внутренние трудности и колеба-
ния, подчиняет свое поведение долгу, решению поставленных 
задач и т.п. То, что происходит в его психике, неизбежно от-
ражается на качестве его профессиональных действий, причем 
не однозначно. 

«Подготовленный сотрудник преодолеет препятствие в экс-
тремальной ситуации, быстро сориентируется и направит свои 
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знания на обеспечение безопасности граждан и себя, а непод-
готовленный сотрудник может получить постстрессовое пси-
хическое расстройство, нарушить дисциплинарный устав или 
правила поведения с гражданами, что обязательно приведет к 
нежелательным последствиям. Внезапное попадание психологи-
чески неподготовленного сотрудника во внештатную ситуацию 
приводит к нарушению привычного ритма общественной жизни, 
дезорганизует работу, подвергает угрозе личную безопасность, 
жизнь и здоровье людей, усугубляет криминогенность обстановки 
и нередко подрывает профессиональный авторитет сотрудников 
правоохранительных органов среди населения [1].

Среди основных направлений подготовки сотрудников поли-
ции, в целях правомерного применения огнестрельного оружия, 
нужно выделить следующее:

1. Полицейский должен четко знать основания и правила 
применения огнестрельного оружия (когда, в каких ситуациях 
применяется, либо запрещено применение). На инструктаже 
перед заступлением в наряд на службу руководитель каждый 
раз повторяет основные положения вышеуказанных правил. 
Проверка знания правил применения оружия должна осущест-
вляться ежеквартально.

2. Полицейский должен умело владеть оружием. Для этого 
в системе боевой и служебной подготовки должны быть ор-
ганизованы специальные занятия по изучению материально-
технической части оружия и практические занятия по при-
менению оружия. Хорошо зарекомендовали себя тренировки 
сотрудников на специальных тренажерах (стрельба лазером, 
в условиях, приближенных к боевым – зрительные и звуковые 
эффекты).

3. Полицейский должен знать, что о каждом случае примене-
ния оружия он обязан немедленно сообщить непосредственно-
му руководителю, рапортом в письменном виде – руководству 
подразделения и прокурору.

4. В любом случае по факту применения оружия полицейским 
возбуждается служебное расследование, по результатам которого 
выносится решение о правомерности применения оружия. 
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5. отличное знание теории и владение оружием является 
основанием для формирования уверенности полицейского в 
том, что он применить оружие только в ситуациях острой не-
обходимости, правомерно.

6. Полицейский должен также быть уверенным, что в случае 
правомерного применения оружия его права защищены зако-
нодательством. 

7. В течение служебного расследования полицейский должен 
сохранять спокойствие, быть уверенным, что во всем правильно 
разберутся.

8. Если в результате применения оружия полицейским 
имеются жертвы, полицейский должен быть направлен на 
установку: стрелял в ситуации острой необходимости, когда 
действительно существовала реальная угроза; потерпевший 
от моих действий – не добропорядочный гражданин, а право-
нарушитель, представляющий реальную угрозу для общества 
и моего здоровья [2].

Чаще всего, действия сотрудника, применяющего и исполь-
зующего оружие, сопровождает экстремальная ситуация, а она, 
сама по себе оказывает сильное психологическое воздействие 
на людей. В одних случаях экстремальные факторы могут сы-
грать мобилизующую роль, в других – напротив, дезоргани-
зующую. 

Таким образом, подготовка будущего специалиста оВД за-
ключается не только в развитии его тех или иных физических 
качеств, умений и навыков, необходимых в профессиональной 
деятельности, но и в психологической подготовке, заключаю-
щейся в повышении сопротивляемости организма действиям 
эмоционального напряжения. Здесь необходимы наблюдатель-
ность, самоконтроль, подвижность (гибкость) мышления. Такая 
подготовка способствует настройке интеллекта в экстремальной 
ситуации на объективную оценку обстановки: применение ог-
нестрельного оружия возможно лишь в условиях чрезвычайной 
опасности для окружающих или самого сотрудника полиции.

Важным моментом является и необходимость знания психо-
логии правонарушителя, поведение его в различных условиях, 

Боевая подготовка сотрудников полиции – требование



242

прогнозирование его действий. Например, следует знать, что 
человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имеет 
более низкий болевой порог и зачастую не испытывает страха 
перед оружием, не осознает его. Полицейский должен уметь 
определить уровень и состояние алкогольного и наркотического 
опьянения и стресса у правонарушителя, быть готовым к при-
менению огнестрельного оружия с учетом его психического и 
физиологического состояния [3].

При психологической подготовке сотрудника полиции к 
применению огнестрельного оружия возможно применение 
приемов визуализации. Полицейские должны на занятиях с 
психологом либо в индивидуальном порядке отрабатывать наи-
более часто встречающиеся в практике ситуации, с применением 
огнестрельного оружия для защиты граждан от преступных 
посягательств.
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наука как одна из сфер деятельности 
курсанта в образовательном процессе

Ә.Ж. Келес, М.М. Ахмадьяров,
курсанты 5 курса

Научный руководитель: М.О. Кулбаев, 
старший преподаватель, магистр уТехо, полковник полиции,

Военный институт Национальной гвардии РК

«Учиться нетрудно, если у тебя 
добросовестные наставники, 

и ты сам умеешь учиться»
цицерон, 55 год до н.э.

Наука - это сфера человеческой деятельности, функцией 
которой является выработка и теоретическая систематизация 
объективных знаний о действительности. Дефиниция «наука» 
включает в себя как деятельность по получению нового зна-
ния, так и результат этой деятельности - сумму полученных к 
данному моменту научных знаний, образующих в совокупности 
научную картину мира. Термин «наука» употребляется также 
для обозначения отдельных отраслей научного знания.

Целями науки является описание, объяснение и предсказание 
процессов и явлений действительности, составляющих предмет 
ее изучения, на основе открываемых ею законов. Будучи неот-
ъемлемой частью от практического способа освоения мира, наука 
как производство знания представляет собой специфическую 
форму деятельности.

Научная работа имеет своей целью получение нового науч-
ного знания. именно в процессе этой работы вырабатываются 
и систематизируются объективные знания о действительности. 
Научная работа характеризуется: плановостью деятельности; 
творческим процессом (плюрализм научного мнения); внедрением 
результатов проведенных исследований в практику; активным 
научным общением; доведением нового научного знания до 
самых широких кругов научной общественности; большими 
умственными нагрузками; строгим соблюдением этических 

5 секция  Ә.Ж. келес, М.М. Ахмадьяров



244

Ә.Ж. келес, М.М. Ахмадьяров

норм; применением современных технических и информаци-
онных средств в ходе проведения своей работы.

Результаты научной работы описываются и оформляются как 
различные виды литературной продукции. К ним относятся: 
реферат, научный отчет, тезисы доклада, журнальная научная 
статья, диссертация и др.

успех научной работы во многом зависит от личности на-
учного руководителя. С научным руководителем тесно связана 
«научная судьба», в данный момент нас - участников военно-
научных кружков Военного института НГ Республики Казахстан, 
по крайней мере, на ближайшее время в процессе нашей учебы. 
С хорошим руководителем, таким, которого по праву называют 
«учителем» с большой буквы, отношения сохраняются, как 
показывает опыт, на всю жизнь.

успешное осуществление научной работы зависит от мно-
гих факторов, в том числе и индивидуально-типологических 
особенностей личности. На наш взгляд, к таким качествам 
можно отнести способность, память, наблюдательность и во-
ображение.

Способности - одно из наиболее общих психологических 
понятий. Способности - это индивидуально-психологические 
особенности личности, являющиеся условием успешного вы-
полнения той или иной продуктивной деятельности [2]. По 
мнению М.З. Бора, способности, имеющие врожденный харак-
тер, и способности, приобретаемые весьма динамичны и могут 
изменяться в весьма значительном диапазоне [3].

Вдумчивость, пытливость, критичность, самостоятельность, 
настойчивость и другие качества личности нужно развивать 
всем. они важны для любого специалиста, в том числе и для 
специалиста, занимающегося научной и др. деятельностью.

Для научной деятельности важным вопросом является опреде-
ление направленности своей деятельности. Для её установления 
необходимо ответить самому себе на вопросы: «Чего я хочу?» 
и «Почему я это хочу?»

Способности развиваются тренировкой таких базисных эле-
ментов изысканий, как поиск путей проверки гипо¬тез и до-
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казательств истины.
Продуктивность научной деятельности тесно связана с воз-

можностями памяти, которая представляет собой процессы ор-
ганизации и сохранения прошлого опыта, делающие возможным 
его повторное использование в деятельности или возвращение 
в сферу сознания. Память характеризуется следующими каче-
ствами: скорость запоминания, скорость забывания, объем за-
поминания, длительность сохранения и точность сохранения.

В литературе подчеркивается особая важность умения запо-
минать лишь строго необходимое и основательно забывать до 
поры до времени менее существенное и менее необходимое. 
Сохранение знаний преимущественно связывается с долго-
временной памятью.

Наблюдательность является одним из основных эмпириче-
ских методов исследования и представляет собой способность 
человека, проявляющаяся в умении подмечать существенные, 
характерные, в том числе и малозаметные, свойства предметов, 
явлений и процессов. Наблюдательность предполагает любоз-
нательность, пытливость и приобретается в жизненном опыте. 
Наблюдение включает элементы теоретического мышления (за-
мысел, система методических приемов, осмысление и контроль 
результатов) и количественные методы анализа (шкалирование, 
факторизация данных и т.д.). Точность предустановленных 
рамок наблюдения зависит от состояния знаний в исследуемой 
области и поставленной задачи.

Между наблюдательностью и памятью существует опреде-
ленная связь. она выражается в том, что во всяком наблюдении 
есть сопоставление того, что познается и с тем, что известно. 
Наблюдательность связана с возможностью успешной его на-
стройки на восприятие информации, относящейся к сознательной 
цели, и оно тем эффективнее, чем интенсивнее и продолжи-
тельнее. Развитие любознательности - важная задача формиро-
вания исследовательских установок и адекватного восприятия 
действительности.

Важную роль в процессе научной работы играет воображе-
ние - психический процесс создания образа предмета, ситуа-
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ции путем перестройки имеющихся у людей представлений. С 
помощью ощущений, восприятия, мышления человек узнает о 
свойствах и связях вещей, процессов, закрепляя все это в памяти 
в виде образов, мыслей. именно образы, представления, удер-
живаемые памятью, являются тем строительным материалом, 
из которого формируются новые образы - образы воображения. 
они делятся на такие виды: 1) объекты не наблюдаемые, но в 
принципе доступные для созерцания; 2) объекты недоступные 
прямому восприятию на данном уровне развития науки и техни-
ки, в отношении которых известны условия, необходимые для 
непосредственного восприятия; 3) объекты, не наблюдаемые в 
силу ограниченности органов чувств; 4) объекты, существую-
щие только в виде потенции; 5) объекты, присутствие которых 
принципиально невозможно. С воображением связаны догадки, 
интуиция, способность находить новые пути, способы решения 
задач.

основой воображения является чувственность, а мышление 
в нем играет ведущую программирующую роль, поскольку оно 
формирует цели и задачи исследовательской деятельности.

Воображение способствует развитию творческих способно-
стей, раскрывает творческую активность, гибкость мышления, 
ителлектуальный потенциал. оно в процессе познания выполняет 
три важнейшие функции: а) познавательную; б) эвристическую; 
в) прогностическую.

Деятельность воображения всегда соотносится с реальной 
действительностью. оно, осуществляя связь между чувственным 
и рациональным, способствует заполнению пробелов в познании, 
включается в состав ассоциации, догадок и гипотез.

В процессе научной деятельности воображение выступает в 
единстве с мышлением. Его включение в процесс этой деятель-
ности определяется степенью неопределенности проблемной 
ситуации, полнотой или дефицитом информации, содержащейся 
в исходных данных задачи. В практике выделяют три особых 
типа проблемных ситуаций:

- вообще отсутствует предшествующий опыт. Решение такой 
задачи осуществляется перебором вариантов, методом проб и 
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ошибок;
- имеется некоторый опыт, но объем его не позволяет ре-

шить задачу. Её решение лежит в создании на основе анализа 
настоящих условий не имевшейся ранее специальной схемы 
решения задачи;

- имеются различные виды опыта, схемы и стандартные 
формулы решения.

Ситуация всегда содержит конфликт как проявление противо-
речия между тем, что имеется, и тем, что нужно достичь. од-
нако она содержит не только конфликт, но и элементы, которые 
позволяют построить решение. анализ проблемной ситуации 
позволяет расчленить её на известное и неизвестное (искомое), 
поставить цели и сформулировать задачи.

В работе при решении задачи рекомендуется следующая 
схема постановки вопроса: Что неизвестно? Что дано? В чем 
состоит условие? Не встречалась ли раньше такая задача? Есть 
ли какая-нибудь родственная задача? Нельзя ли воспользоваться 
ею. Нельзя ли применить её результат или использовать метод 
решения?

Воображение тесно связано с интуицией. В психологии по-
нятие «интуиция» трактуется как знание, возникающее без осо-
знания путей и условий его получения, в силу чего мы имеем 
его как результат непосредственного усмотрения. К её чертам 
относят внезапность, непосредственность с сопутствующим им 
простотой и изяществом решение. интуиция есть умение связать 
известное с искомым, неизвестным. она позволяет выходить 
за пределы наличного знания, переходить от знаний об одних 
предметах к знанию о других. интуиция во многом зависит от 
силы воображения, способностей комбинировать, абстрагиро-
вать, принимать решение в условиях неопределенности.

Таким образом, у курсанта, занимающегося научной работой, 
должны быть развиты на достаточном уровне вышеназванные 
индивидуально-типологические особенности, которые позволят 
ему успешно решать поставленные задачи в области научной 
деятельности.

Наука как одна из сфер деятельности курсанта
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әскери терминдерге тән ерекШеліктер

И. Құдайберген, 
2 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Ғ.К. Қожағұлова, 
тілдік дайындық кафедрасының бастығы, ф.ғ.к., доцент,

ҚР Ұлттық Ұланының Әскери институты

Жоғары әскери оқу орындарында оқитын курсанттардың кәсіби 
қазақ тілі пәні бойынша мақсаттары - кәсіби тілді дамытып 
меңгеру, сөйлеу қабілеттерін жетілдіру, кәсіби сөз байлықтарын 
толықтыру болып табылады. Ұсынылатын тапсырмалардың 
орындалуы кәсіби білікті, білім жүйесін қалыптастырады және 
болашақ маманның тұлғалық қасиетін дамытады. Сабағымызда 
әскери терминдермен жұмыс тапсырмалары біршама орын ала-
ды: олардың мағыналарын анықтау, әр түрлі сөз тіркестерімен 
және сөйлемдермен әңгімелер құрастыру. Сондықтан әскери 
терминдерге тән ерекшеліктерге тоқталайық. Ғалымдар әскери 
терминологияны ғылыми-техникалық терминнің бір түрі деп 
қарайды. алайда, әскери терминнің өзіндік ерекшелігі ашылмаған 
деген пікір айтқан С.и. Парпаровтың пікірі мұны анықтай 
түседі: «Военный термин - это слово или номинативное сло-
восочетание, употребляемое в той или иной области военного 
дела для обозначения специфических для данной области по-
нятий» [1, 6 б.].

Қазір ғалымдар арасында әскери терминологияны жүйелі 
дәлелдеу өріс алды. Мысалы, Н.Б. Ветловтың пікірінше: «Во-
енная терминология представляет собой упорядоченную сово-
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купность военных терминов языка, которые отражают стратегию 
использования вооруженных сил, в целом видов и родов воиск, 
а также оперативно-тактического использования объединений, 
соединений, частей, подразделений, с их организацией, воору-
жением и техническим освещением» [2, 30 б.].

Келтірілген анықтама әскери терминдер құрамының өзіндік 
белгілі жүйесі барын байқатады. Мәселен, олар әскери қару-жарақ 
атаулары, әскери атақ, дәреже атаулары, әскери орындар, бөлімдер 
мен бөлімшелер атаулары, әскери іс-әрекет, пәрмендер, әскери 
киім-кешек жабдықтарының атаулары. олай болса, әскери тер-
миндер - жүйелі негізде, белгілі мақсатта жасалған сөздер. 

Ғылымда В.С. Лоттеден бастап дәлелденіп, көпшілік ғалымдар 
таныған жүйелілік белгісінің әскери терминдерге тән қасиет 
екенін кез келген әскери терминнің мағынасы мен оның құрамы 
көрсетіп тұрады, өйткені әскери терминнің мағынасы да, құрамы 
да өте тұрақты. Мәселен, аға лейтенант дегендегі лейтенант 
сөзін термин құрамынан алып тастап, құрамын өзгертсе ғана, 
ондағы аға сөзі әскери терминдік мәнін жояды. 

Әскери терминдер жалпы термин атаулының бір мағыналық 
белгісіне толық сай келеді. Мәселен: ефрейтор, пушка, бомба, 
полк, адмирал, кадрлық офицер, жауынгер, рота кезекшісі, ша-
буыл, әскери құрама т.б. осы сияқты әскери терминдер әскери 
терминология жүйесінде бір мағынаны ғана білдіреді. Әскери 
терминология жүйесінде олар басқа мағынада қолданылмайды. 
Бұл - әскери терминдердің өзіндік бір белгісі. 

Әрбір әскери терминнің өз анықтамасы болады, ол әскери 
терминнің нақты мағынасын ашып, басқа мағынада қолданылмауын 
қамтамасыз етеді. Терминнің бұл белгісі оның бір мағыналық 
белгісін бекітеді. Әскери терминнің анықтамасы оның әскери 
іс ортасында түсініксіздік, екіұштылық болмауын қамтамасыз 
етеді. Әскери қызметпен байланысты адамдардың бәрі (әскери 
қызметшілер, әскери жоғары оқу орнының оқытушылары) әскери 
терминнің анықтамасын білуге міндетті және әскери терминді 
анықтамасына сай қолдануы қажет. 

Әскери іс ортасында термин дәл ұғымды нақты білдіруі онда 
жиі болатын бұйрықтардың орындалуын қамтамасыз етеді. 

Әскери терминдерге тән ерекшеліктер
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Жауынгерлік бұйрық беруші де, оны орындаушы да бұйрықтың 
дәл мәнін нақты түсінсе ғана іс нәтижелі болмақ. Бұйрыққа бай-
ланысты даңқты қолбасшы Б. Момышұлының мынадай пікірін 
келтіре кетуді жөн көрдік: «Бұйрық орындаушыларға жетерліктей 
дәл түсінікті түрде берілуі тиіс. Бұйрықтың орындалуын, оның 
бұрмаланып кетпесін немесе ойлағандай етіп жүзеге асыры-
луын міндетті түрде тексеру керек». Терминнің қысқа, ықшам 
болуы, әрине, қажет-ақ, бірақ оны әскери терминологияда іске 
асырудың мүмкіншілігі төмен. 

Ш. Құрманбайұлы терминдер тілдің сөзжасам заңдылықтары 
бойынша жасалуын терминнің белгісі ретінде айтқан. Бұл тұрғыда 
қазақ тілінің әскери терминдері бұл талапқа сай жасалған деп 
айтуға болады. Мысалы, бағыттаушы (направляющий), барлау 
(разведка), барлаушы (разведчик), бүркеніш (маскировка), жарғыш 
(взрывник), кезекшілік (дежурство) т.б. Әскери терминдер тер-
минология талабына сай келетін жүйелі тілдік құбылыс, яғни 
ол жалпы терминология жүйесінің өзіндік бір саласы.

Қазақ тілінде  әскери лексиканы, оның мағыналық құрылымын 
зерттеу мәселесі жолға қойылғанымен, әскери терминдердің 
сөзжасам жүйесі арнайы мәселе етіп көтерілген емес. орын 
алған осы жағдайлар әскери терминологияны бір жүйеге келтіру 
болып табылады.

Шетел сөздері де уәждемелік қызмет атқаруға қатысады. 
олар көбінесе әскери техникаға қатысты сөздер. орыс тіліндегі 
қалпында, сол күйінде өзгеріссіз қабылданған сөздер аз.

Зерттелген материал бүгінгі курсанттың ертеңгі маман ретінде 
болашақта еңбек ететін саласына қатысты әскери терминдерді 
игеріп, оларды мемлекеттік тілде сауатты жазып, ғылыми, ауызекі 
сөйлеу тілінде қолданып үйренуіне, сондай-ақ курсанттардың 
жеке тұлға ретінде шығармашылық қабілеттерін дамытып, кәсіби 
түрдегі сөздік қорын қалыптастыруға септігін тигізеді.
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Вхождение Казахстана в мировое виртуальное пространство 
является одним из важных стратегических условий обеспечения ее 
конкурентоспособности. В то же время наметившееся и растущее 
непонимание между сторонниками и противниками интернета, 
иначе говоря интернетизированной и неинтернетизированной 
частями общества, влечет за собой все более усугубляющееся 
расхождение, при котором функционирование языка в интер-
нете – речь пойдет о русском - рассматривается как наносящее 
ущерб и вредящее русскому языку и русской культуре.

Да, сеть интернет стала средством общения для многих лю-
дей. Это открытое коммуникативное пространство, в котором 
царят собственные законы, в том числе и языковые. Посещая 
различные сайты, чаты, общаясь по электронной почте, мы 
замечаем, что в виртуальном пространстве люди забывают 
или намеренно игнорируют правила русского языка. В чатах, 
форумах, живых дневниках, сообщениях электронной почты и 
ICQ тексты пишутся «на бегу» и выглядят примерно одинаково: 
без знаков препинания, часто без прописных букв, с многочис-

минимума по специальным видам перевода (на материале не-
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ленными сокращениями и опечатками. 
Здесь надо оговориться, что речь идет о разговорных жанрах 

интернета. Скажем, на сайте какого-нибудь Министерства или 
крупной компании посетитель столкнется с обычной письменной 
речью. иначе обстоят дела в таких речевых сферах, как форумы, 
ICQ, блоги, комментарии к блогам, чаты. именно этот фрагмент 
интернета оказывается наиболее интересным для изучения. 

Кстати, что обозначает само слово «чат»? оказывается, еще 
в 30-е годы прошлого столетия в русском языке появилось вы-
ражение «беседа у камелька», произошедшего от английского 
выражения «фрайзи чат», введенного в оборот Ф. Рузвельтом, 
который употребил его 12 марта 1933 года в качестве названия 
радиорепортажа [1]. осколок данного выражения чат несет 
смысловую нагрузку всего выражения, обновляя свое содержа-
ние: поболтать, излить душу на сайте, возможность поделиться 
своими мыслями в виртуальном «комфортном» режиме, сидя 
дома, в любимом кресле. Этот тип общения предполагает пере-
вод большой части коммуникации (устного общения) в область 
письма, передачу не только объективной информации, но и 
эмоционального отношения, позитивной энергии, участия, со-
чувствия, желания поделиться радостью или печалью. 

итак, в жизни мы используем два языка - сложный письмен-
ный и простой устный. интернет породил третий язык - про-
межуточный. он соединил в себе точность первого и краткость 
второго. Его иногда называют сетеяз по аналогии с оруэлловским 
новоязом. Это язык посланий, чатов, живых журналов и всего 
самовозрастающего содержания интернета. Есть и другое на-
звание этого языка - «падонкаффский», или «олбанский йезыг» 
(албанский язык, не путать с официальным языком албании), 
распространившийся в Рунете в начале 2000-х годов стиль 
употребления русского языка с фонетически почти верным (с 
некоторыми исключениями вроде медвед, зайчег, креведко и 
т. п.), но орфографически нарочно неправильным написанием 
слов (т. н. эрративом), частым употреблением ненормативной 
лексики и определённых штампов, характерных для сленгов. 
Чаще всего используется при написании комментариев к тек-
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стам в блогах, чатах и веб-форумах. Сленг породил множество 
стереотипных выражений и интернет-мемов.

«олбанский йезыг» очень быстро развивается и изменяется 
каждый день, поскольку в нем отсутствуют нормы как таковые 
и каждый пользователь способен повлиять на его развитие пу-
тем использования новых слов и вариантов сокращений. Слова 
типа аська или мыло давно перестали быть неологизмами и 
вошли в разговорный язык. Сетевой жаргон уже практически 
превратился в диалект, непонятный для непричастных. Напри-
мер, деревенской бабульке в жизни не понять переписку под-
ростков по аське или в чате. а растущая доступность техноло-
гий увеличивает влияние интернета на современный русский 
язык все сильнее и сильнее. о спросе на третий язык говорит 
популярность такого монстра сетевого общения, как Твиттер. 
ограничением длины твита до 140 символов лаконичность там 
возведена в абсолют. 

Кстати, манера изложения зависит от возраста пользователя и 
его адресата: чем они моложе, тем более их общение насыщено 
различными сокращениями. Язык виртуальной коммуникации 
очень редко употребляется коммуникантами старше 35 лет. 

интересная вещь: статья в блоге, написанная правильным 
академическим языком, обладает двумя огромными минусами. 
Ее мало кто читает, точность делает ее скучной. Но это еще 
полбеды. обязательно найдется перфекционист, который в ком-
ментах начнет уточнять мелкие детали или тонкости применения 
определенного термина. Предметом замечания становится не 
мысль автора, а современный русский язык или профессио-
нальный сленг. из вежливости автор отвечает, и обсуждение 
статьи превращается в занудный наукообразный спор, который 
похоронит несколько комментов по делу, и который больше 
никто не будет читать.

Получается любопытное следствие: Бог интернета - это 
краткость и доступность мысли. В жертву ему можно принести 
все, считают многие, - точность, красоту, стиль. 

общение в интернет-чатах является торопливым и предельно 
упрощенным. об этом свидетельствует близкий к телеграфному 
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синтаксис, отказ от заглавных букв, знаков препинаний, ис-
пользование большого количества остроумных сокращений. об 
упрощении характера общения также свидетельствует широкое 
использование разговорно-обиходной лексики. Появляются но-
вые формы выражения эмоций: использование заглавных букв 
для обозначения крика, вербальное описание эмоциональных 
состояний в скобках (grin; shrug). Слова-пародии рождались 
одно за другим. автор, чье мнение было воспринято на ура, 
удостаивался одобрения «аффтар жжот!», а тот, чьи слова вы-
зывали возмущение, получал окрик: «В Бобруйск, жывотное!»; 
удивление выражалось словом «ватэтада»; негодование - «убей-
сибяапстену»; безвыходная ситуация получила определение 
«коттострофа» и т.д. Смайл, или смайлик - пиктограмма, изобра-
жающая эмоцию, в последнее время используется повсеместно. 
Смайлы обозначают интернациональные понятия, поэтому они 
не воспроизводят текущую речь, не отображают грамматических, 
фонетических и других особенностей естественного языка. они 
предназначены для того, чтобы более богато и разнообразно 
дополнять смысл высказывания, уточнять его экспрессивно-
интонационную окраску [2]. 

очень часто в интернет-переписке используется способ 
усечения основы, т.е. собеседники могут оборвать слово, не до-
писать окончание. К таким словам относятся, например, че, тя, 
мя, ти, дава, ясн, наверн, прям, споки ноки… Ряд исследователей 
относят их к орфографическим ошибкам, так как они передают 
лишь фонетический облик слова. Другие исследователи говорят 
об общей тенденции сокращения слов в интернет-переписке. 
Рассмотрим, например, слово «че». По нашему мнению, его 
можно отнести к словам, засоряющим нашу речь. Количество 
его употребления не зависит от возрастной категории, в каждом 
возрасте их процент примерно одинаковый. В чатах очень часто 
используется слово «комп». оно прочно закрепилось не только 
в интернете, но и в повседневной жизни [3]. 

В советское время в русском языке существовало множество 
аббревиатур. Но со временем этот процесс пошел на убыль, ак-
тивизировавшись лишь в 90-е годы XX века. именно в интернет-
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пространстве образованию аббревиатур был дан новый толчок. 
Связано это, в первую очередь, с экономией пространства и 
скоростью набора текста. Стали возникать новые аббревиатуры. 
Среди самых известных можно назвать IMHO, что означает In 
my humble opinion - по моему скромному мнению. оно суще-
ствует и в русском варианте и записывается как иМХо. Такие 
аббревиатуры получили название транслитерация. Есть и другие 
английские аббревиатуры, которые часто используются в русских 
текстах, например LOL, что значит «очень смешно» [4]. 

Также в интернет-языке встречаются междометия, которые 
являются важным способом выражения чувств. Междометия 
являются заменителями известных определенных выражений 
и целых предложений. Вместо какая гадость! можно сказать 
тьфу или брр, вместо тише, не шумите! - тсс, вместо подите 
сюда, послушайте - эй или pst и т.д. угрожают ли междометия 
засорением нашему языку? В целом, считаем, нет. Письменная 
речь становится более эмоциональной именно благодаря меж-
дометиям. Единственное, что тревожит - это то, что самым по-
пулярным междометием является блин, т.к. это слово-паразит. 
Другим словом-паразитом является ну. Так же, как и блин, оно 
употребляется довольно часто. 

Таким образом, междометия пользуются популярностью сре-
ди молодежи, они удобны в своем использовании, динамичны 
и экспрессивны, однако, как говорилось выше, есть междоме-
тия, засоряющие язык. К их употреблению надо относиться 
осторожно. 

Небольшую часть интернет-переписки составляет жаргонная 
лексика. Для молодежи наиболее характерен молодёжный жаргон 
(или сленг). Это социальный диалект людей в возрасте 12-22 лет, 
возникший из противопоставления себя не столько старшему 
поколению, сколько официальной системе. он бытует в среде 
городской учащейся молодежи и отдельных замкнутых группах. 
у детей, подростков и ребят постарше всегда было стремление 
отгородиться от «взрослой», общепринятой культуры и чем-то 
выделиться, то есть, на наш взгляд, молодежь, пользуясь сло-
варным составом «падонкаффского языка», хочет подчеркнуть 
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собственную продвинутость, современность, посвященность. 
Жаргонная лексика наиболее часто используется при написании 
комментариев к текстам в блогах, чатах и интернет-форумах. 
Самое популярное слово - слово фига и все от него произво-
дные (нафиг, офигеть, зафиг). Второе по популярности - капец 
(в переводе на разговорный язык - кошмар). 

о языке интернет-пространства можно говорить и писать очень 
много, но в рамках данной статьи невозможно отобразить все 
стороны этого, так сказать, нового явления в лингвистике.

В связи с появлением нового языка закономерно возникает 
вопрос: «Влияет ли общение в сети на нормы русского языка?» 
и здесь мы встречаем два противоположных мнения. одно из 
них высказано доктором филологических наук Дуличенко а.Д. 
на одном из форумов, посвященных проблемам развития рус-
ского языка: «Самое опасное в этом явлении, на мой взгляд, 
заключается в том, что, паразитируя на ресурсах нашего языка, 
этот, с позволения сказать, «инетязык» разрушает его систему, 
традиции и, наконец, лишает его души. Почему он так быстро 
завоевывает пространство? Как раз потому, что в нем нет пра-
вил, нет законов - нет норм, что очень даже устраивает совре-
менного молодого человека, чья душа не приучена трудиться. 
Молодежь отвернулась от литературы: ведь чтение - это труд, 
труд тяжелейший, в котором участвуют ум, сердце, весь набор 
чувств. В то же время чтение - самое эффективное обучение 
языку. а наши с Вами ученики все переживания пушкинской 
Татьяны в сети «зашифруют» в три слова. Я думаю, что во-
прос «Влияет ли общение в сети интернет на нормы русского 
языка?» мы должны были обсуждать лет 20 назад. Сегодня же 
самое время думать о том, что делать, чтобы «инетязык» не 
стал национальным языком русского народа, государственным 
- России» [5]. 

Второе мнение выражено Э. Берном, исследователем в об-
ласти языка: «Язык СМС-сообщений - не причина неграмот-
ности современной молодежи, а зеркало. В нем отражаются 
многие негативные процессы, произошедшие с культурой на-
шего общества за последнее время: падение интереса к чтению 
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хорошей литературы и к чтению вообще, засилье низкопробных 
журналов, выход из подполья криминала, в полный голос заго-
ворившего в печатных и электронных СМи на своем уголовном 
языке…» [6]. 

Собственный опыт общения в виртуальном пространстве 
показывает, что общение в интернете не влияет на снижение 
грамотности. Считаю, что у меня уже сформировалась грамот-
ность и неужели какой-то форум может её испортить? Другое 
дело, что ради экономии времени я часто набираю быстро и не 
проверяю и не перепроверяю, что пишу, поэтому в этом смысле 
может быть грамотность или скорее даже просто правильное 
написание слов иногда и страдает….

Кстати, хочется напомнить о том, что существует специальный 
справочно-информационный портал ГРаМоТа.Ру – «Русский 
язык для всех». На нем предусмотрена программа проверки пра-
вильности написания слов, также на этом портале можно задать 
специалистам вопросы о происхождении того или иного слова 
и ознакомиться с правилами пунктуации в русском языке.

Таким образом, в ХХІ веке - веке прогресса и компьютериза-
ции - интернет-язык является важным средством современной 
коммуникации и, как уже говорилось выше, соединяет в себе 
особенности устной и письменной речи и потому может рас-
сматриваться как один из стилей современного русского языка 
в виртуальном пространстве. «олбанский» язык не является 
сетевым языком. Это язык определенных сайтов. В интернет-
переписке в социальных сетях слова из этого языка встречаются 
не часто и, на мой взгляд, его влияние на речь и грамотность 
в целом преувеличено при условии, что школьная практика 
обучения русскому языку достаточно продуктивна.
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Тілдің осы паремиологиялық қорында ұлттың мұң – мұқтажы 
мен тұрмыстық жағдайлары көрініс табады. Себебі, мақал – 
мәтелдер халықтың рухани өмірімен, өткен тарихымен тығыз 
байланысты және мақал – мәтелсіз тілдегі ұлттық нақышты, 
дүниенің тілдік бейнесінің ұлттық ерекшелігін толық сипаттау 
мүмкін емес.

Қазақтың белгілі паремиолог – ғалымы Ә. Қайдар мақал 
– мәтел туралы былай дейді: «Қазақ мақал – мәтелдерінің 
халықтың өткен өмірі мен бүгінгі болмысын танып білуде 
дүниетанымдық, логикалық, этнолингвистикалық жағынан мәні 
өте зор» [1, 16 б].

Мақал – мәтел табиғаты халқымыздың барша болмысы-
мен қат – қабат астарласып жатыр, мақал – мәтел жасаудың 
принциптері мен мотивтік негіздері ұлттық менталитетке, ежел-
ден қалыптасқан салт – дәстүрге, дүниетанымға, болмыстағы 
заттар мен құбылыстарды абстракция, салыстыру, ұқсату, теңеу, 
қарама – қарсы қою т.б. тәсілдер арқылы танып – білуге ыңғайлы 
обьект болып саналады.

«Мақал мен мәтелдер – ауыз әдебиетінің ең байырғы, ең 
көне түрі; ол ғасырлар бойы халықтың ұқыптап сақтап келген 
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еңбек тәжірибесінің жиыны, ой –пікірінің түйіні, аңсаған асыл 
арманының арнасы, өмір – тіршілігінің айнасы, көнеден жаңаға, 
атадан балаға қалдырып келе жатқан, тозбайтын, тот баспайтын 
өмірлік өшпес мұрасы» - деп анықтайды [2, 37 б]. 

м. әлімбаевтың да бұл құбылысқа деген өзіндік көзқарасы 
мен пікірі бар. ол:

«Мақал дегеніміз өмір құбылыстарын жинақтайтын және 
типтендіретін, бір немесе екі бөлімнен құралып, алдыңғысында 
шарт немесе жалпы байымдау, соңғысында қорытынды, түйінді 
пікір айтатын бітімі бекем, өте ықшам, бейнелі әрі ырғақты халық 
нақылы. Мысалдар: «Тұз астың дәмін келтірсе, мақал сөздің 
сәнін келтіреді», «Кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан 
бол» т.б., ал «мәтел дегеніміз – халық арасында көп тараған, 
қорытындысы болмайтын, тұжырымы тиянақталмаған, қарама 
– қарсы шендестіруі жоқ, ықшам да кестелі халық сөзі: «апама 
жездем сай» т.б.– деп көрсетеді [3, 16 б.].

Қазақ мақал-мәтелдері сонау сан ғасырдан бері келе жатқан 
халқымыздың өшпес мұрасы, сарқылмас қазынасы.  Қазақтың 
сарқылмас байлығын келер ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. 
осы тұрғыдан алар болсақ, диалектілік мақал мәтелдерді анықтап, 
оның мағынасын ашуға көп көңіл бөлуіміз тиіс. Себебі, белгілі 
бір аймақта қолданылатын мақал-мәтелдер көпшілікке белгісіз 
болып келеді. ал, біздің мақсат соны егжей-тегжейлі анықтау, 
оларды тақырыптық топтарға бөліп қарастыру, ел арасында 
ұмытылып бара жатқан немесе мүлдем таныс емес диалектілік 
мақал – мәтелдерді жинақтап, қайта жаңғырту болмақ. 

ұлы жүздің ру-тайпалары туралы мақал-мәтелдер
1. ақша – суанның ұйытқысы. (Ақша – суан ішіндегі бір 

ру).
2. Киіз аяқ айт. (Айт-албан ішіндегі ата. Мәтел сөз ақша 

әулетінің мәмілегер, майдалығына орай айтылған. Әйгілі 
Қожбанбет би осы ақша тасынан шыққан) [5, 19 б.].

3. андас - итке берген жамбас. (Андас – Ұлы жүз жалайыр 
тайпасының ішіндегі он екі рудың бірі).

4. Екей ет жеп кекей,
Жал жеп жайра,

Диалектілік мақал-мәтелдер
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Қыл жеп қира.(Бұл мақалда екей руының мінезін ашатындай 
етіп көрсетіп отыр).

5. Екейде елу бақсы, сексен бақсы,
Болады жын қаққандай кешке жақын.
6. Әзірейіл барда - жаным бар деме,
Жалайыр барда малым бар деме.
Желге пышақ ала жүгірген сары. (Қазақ шежіресінде 

көрсеткендей Албан ішіндегі бір ру).
7. Керең Құдайберді (Құдайберді-суан ішіндегі ру. Бұл атаның 

ұрпағында жақпайтын сөзді естімеген болып отыратын дәстүр 
қалыптасса керек, мәтел сөз соны емеурін еткен).

8. Қаңлы арбаға ханмен бірге мінеді. (Қаңлы руының мәртебелі 
екендігін осы мәтел арқылы көре аламыз.)

9. Қаңлы тұрғанда басқа хан болмайды. (Бұл мәтел қаңлы 
руының мәртебесін асқақтатып көрсетеді).

10. Шақпақ жағып, жанды жараны жағатын қаңлы қызының 
қасиеті бар.(Қаңлы қыздарының көрікті, ақылды және әр 
отбасының түтінін түзу түтететін адал жар болатынын 
сипаттап көрсеткен).

орта жүздің ру-тайпалары туралы мақал-мәтелдер
1. аманғазыны Нәшке қусынады (Аманғазы, Нәшке-қыпшақ 

ішіндегі торы қыпшақтың белгілі адамдары. Аманғазы әумесерлеу. 
Нәшке ақылды адам болса керек. Нәшке Аманғазыны көтере 
мақтап, айтқанын істететін болған. Мәтел сөз осы сияқты 
өмірдегі жағдайларға орай қолданылады).

2. Дүзей жүзге жетпе,
Жүзге жетсең күзге жетпе (Дүзей-арғын, оның ішінде – 

қаракесек, оның ішінде-кәрсөн, оның ішінде – шақшақтан 
өрбіген ата. Шақшақ бірде балаларына батасын бермек болып 
шақырғанда, барлық баласы келіпті де, Дүзей ғана «ей, сол 
алжыған шал не айтар дейсің?» деп келмей қалыпты. Бұған 
налыған Шақшақтың қарғыс сөзі екен дейді. Ана қарғысы – 
боқ, ата қарғысы-оқ деген. Дүзейлер қазірге дейін жүз қара 
шаңырақтан асқан емес) [5, 27б.].

3. Жер жаманы-қопа,
Ел жаманы-тоқа.

Ж.к. Махрубаева
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5. Керейді найза беріп жауға жібер,
Найманды аттандырып дауға жібер,
арғынды нөкерімен тойға жібер. (керейдің батырлығын, 

Найманның сөзге шешендігін білдірсе, Арғынның тойшыл, 
сауықшыл екендігін осы мақал дәлелдеп отыр).

6. Найманның қызы-қымыз,
Жігіті-саумал. (Найман руының қыз жігіттеріне сипаттама 

бере келіп, олардың бойындағы қасиеттерді көрсете білген).
7. Сырдың бойын жайлаған қоңыратым-ай,
Қасқайым Ташкент қарап жол тартуы-ай...
Қысың көмір болғанда, жазың шығар,
Құдайдың осыншама сорлатқаны-ай.
кіші жүздің ру-тайпалары туралы мақал-мәтелдер
адайдың бейіттерін көргенде өлгің келеді. (кіші жүз ру-

тайпаларының арасында, әсіресе, адайлар, арасында бейіт 
соғу, мола салу, құлпы тас орнату дәстүрі айрықша дамыған. 
Үстірт үстіндегі Арал төңірегіндегі байтақ қорым-паниондар 
қазақтық молалық сәулет өнерінің озық үлгілері болып табы-
лады. Әйгілі тұлғаларды даралап жерлеу, сын тастарды әулет 
ата мен там соғу сияқты ежелден бастау алған дәстүр на-
зар аудартады. Қоңырат ауданындағы Дәуіт ата қорымында 
адай қыз-келіншектеріне бірінен-бірі әсем ақшаңқан күмбездер 
шоғыры бөлек соғылады) [5, 30 б.].

1. Қызықты дерек: тіпті қазақтың шоқ жұлдызындай болған 
Әбіш кекілбаевтың анасының бейіті Маңғыстау өңіріне қарасты 
«Қамысбай ата моласында» жерленген екен. сол жердің адай 
руынан шыққан тұрғыны 2 курс студенті Әлкеева Айғанымның 
айтуынша: «Әбіш кекілбаевтың анасының моласы үлкендігі, 
әдемілігі соншалық тіпті алыстан көз тартады, үлкен бір үй 
секілді. Негізінен бұл моланы екі адам сиятындай өте үлкен 
етіп салған екен» - деген құнды деректерді айтқан болатын. 

2. Жеменей, жеменей,
Жеменейдің қыздары
Суға түскен кемедей (кіші жүзден тараған Жеменей 

руының қыздарын өте көркем суреттей келіп, сұлулығында 
шек болмайтындығын осыдан көруімізге болады).

Диалектілік мақал-мәтелдер
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3. Рамаданның өлген өлігі жеті кісіні алдаған (Әйгілі Алдаркөсе 
– Рамадан руынан шыққан екен, сондықтан болар Рамаданнан 
тараған ұрпақтың айлакер, кез келген істің ебін таба алады 
деген тұжырымдамаға келгені).

4. Табын, табын талталы,
Табын қызы қалталы,
Қалтасына қол салсаң,
Он екі уыс талқаны.
5. Тышқан құтырса мысық бар,
Адай құтырса ысық бар.
6. Тазда ұрлық,
Адайда-зорлық,
есентемірде-қорлық.
7. Шөп жаманы-селеу,
ел жаманы-телеу.
Қорыта айтар болсам, ауыз әдебиетінің қазынасында мақал-

мәтелдердің алатын орны ерекше. Мақал-мәтел ел өмірінде орын 
тепкен барлық құбылыстарға тұжырымды, қысқаша қорытынды 
жасаған энциклопедия тәрізді. Мақал-мәтелдер зердемізді ашып, 
ұлттық санамызды оятады, салт-дәстүр, әдет ғұрпымызды терең 
білуге үйретеді. Мақал-мәтел өзінің бейнелі табиғатымен 
көркем сөз өнерінің көрікті де, құнарлы үлгілеріне жатады. 
ауыз әдебиетінің өзге салалары секілді мақал-мәтелдер де за-
мандар барысында сұрыпталған, толысқан, өткірленген. Өмір 
талабына сәйкес келмейтін ұғымдар ысырылып, ең ескірмес 
даналық қана сақталған. ауызша тарағандықтан, көпшілік жал-
пы айтқандықтан мақалды шығарушылардың аты ұмытылып, 
көпшіліктің ортақ рухани байлығына айналған. Мақал-мәтелдер 
халық өсиеті, қазақ халқының тұрмыс-тіршілігімен біте қайнасып, 
ғасырлар бойы қалыптасып, халық жадында сақталып, ұрпақтан-
ұрпаққа рухани мұра болып келе жатқан халықтың асыл дүниесі. 
Сондықтан да мақал-мәтелдерді оқу, оның мағынасын ашу, оны 
ғылыми тұрғыдан тану қажет. Кешегі өткен Кеңес үкіметінің 
кезінде шыққан кітаптардың басым көпшілігі ел қажетіне жа-
рамай қалды. Жағдай осылай екен деп рухани азықсыз қалуға 
болмайды. онсыз біз ұрпағымызды жан-жақты тәрбиелей ал-

Ж.к. Махрубаева
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Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты

Мақал-мәтел жөнінде көптеген еңбектер жинастырып, бүгінгі 
ұрпаққа дәріптеп жүрген белгілі ғалымдардың бірі паремио-
лог – ғалым Ә. Қайдар. Ә. Қайдар мақал-мәтел туралы былай 
дейді: «Қазақ мақал-мәтелдерінің халықтың өткен өмірі мен 
бүгінгі болмысын танып білуге дүниетанымдық, логикалық, 
этнолингвистикалық жағынан мәні өте зор. Себебі, дүниеде, 
қоғамда, табиғатта қалыптасқан құбылыстардың бәріне мақал-
мәтелдердің қатысы бар. Дүние болмысының өзінде о бастан-ақ 
қалыптасқан табиғи реттілік бар. ол реттілік барша заттар мен 
құбылыстарды үлкен үш салаға топтастырып қарағанда ғана 
көрінеді». Сондықтан академик Ә.Қайдар оларды шартты түрде 
«адам», «Қоғам» және «Табиғат» деп атауды ұсынды [1, 4 б].

Ә.Т. Қайдардың мақал-мәтелдері этнолингвистикалық аспектіде 
зерттеуге байланысты ғылыми пікірлері мен тұжырымдарын, 

5 секция  А.М. Мукажанова

маймыз. Сондықтан жас ұрпаққа бұрын қолданыста көп кездесе 
бермейтін мақал-мәтелдерді жинастырып, қалың қауымға кітап 
етіп шығарып, ұсынсақ дұрыс болар деп ойлаймыз.
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сондай-ақ паремиологтардың іргелі еңбектерін теориялық-
методологиялық тұғыр еткен Д. Бегалықызы, С. Қанапина,  
Р. атаханова, Ш.П. Қарсыбекова, М. Мирза, Ж. исаева, Г. Қалиева, 
Р. Жүнісова т.б. зерттеулерінде қазақ мақал-мәтелдері танымдық, 
прагматикалық, этнолингвистикалық, лингвомәдениеттанымдық 
тұрғыдан қарастырылып, жан-жақты талданды. Қазақ мақал-
мәтелдерінің табиғатын зерттеген ғалымдардың бірі  –  
М.о. Әуезов өз ойын былайша топшылайды: «ММ дегеніміз – 
халықтың нақыл сөздері, белгілі бір ойды ықшам түрде ұтымды 
өткір етіп айтып беретін кестелі сөз» - дей келіп, ММ-дің 
айырмашылығы ол: «Мақал толық тұлғалы болады, ойы тұтас 
келеді, мақал сияқты толық түрінде құрылмай, сөз тіркесі, 
қалыптасқан нақышты, орамды сөйлемше түрінде жасалады». 
ММ-дер барлық жағдайда өзінің алғаш қалыптасқан толық 
номинативті түрінде қолданыла бермейді. олар адамдар арасындағы 
қолданысында жазбаша, ауызша, әсіресе ауыз екі тілде тұлғасы 
өзгеріп отыруы мүмкін. Өзгергенде кейде құрамдық бөлшектері 
кеңейіп, кейде қысқарып, ықшамдалып, тиянақталып отырады. 
Мұндай өзгерістер мақал-мәтелтаным ғылымында окказиональ-
ды қолданысқа байланысты өзгеріс деп қарайды. Әдеби тіл 
нормасына сай номинативті қолданыс – узуальды қолданыс. 
ММ-дердің бастапқы қалпында дейді, деген екен, дегендей, 
деп, дей т.б. көмекші етістік арқылы дайын тұрған тұтас та 
күрделі бірлестік ретінде қолданылады. ММ-дердің әдеби тіл 
нормасына сай узуальды қолданысында олардың құрамдық 
элементтері өзінің орын тәртібі бойынша саны мен тұлғасын 
түгел сақтап, тұрақты болып келеді. Кейде узуальды түрде 
қолданылған ММ-дер сөйлеуші адамның ырқымен, қалауымен 
құрамы жағынан адам танымастай өзгеріске ұшырап, тіпті 
бір ММ бойынан бір-ақ сөз сақталып, сол ММ-дің мағынасын 
білдірсе, оны аллюзия құбылысы дейміз.

аллюзия – мақал-мәтел мағынасын оның тұлғасын түгел 
сақтамай, құрамындағы бөлшектерін бұтарлап қолдану арқылы 
жеткізу тәсілі. Бұл құбылыстың табиғатын зерттеуші С.и. Вяльцева 
былайша түсіндіреді: «Это окказионально-трансформированные 
пословицы, подвергшиеся наибольшим структурно-семантичиским 
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изменениям в контексте... Это не только ссылька на какую-
то пословицу, но и опущение значимых ее компонентов, по 
сравнению с оригиналом..." Мысалы: Орамал тон болмайды, 
жол болады деген мақал аллюзия түрінде «Әңгіме дәстүрдің 
орамалында емес, жөн-жоралғасының шама келмес тонында» 
[2, 15-21 б].

Зерттеуші – ғалым С.Ғ. Қанапина «Қазақ тіліндегі мақал – 
мәтелдердің танымдық бейнелілігі (Ғ. Мұстафин, С. Мұқанов 
шығармалары негізінде)» атты монографиялық еңбегінде па-
ремиология жайлы былай дейді: «Тілдегі мақал – мәтелдер – 
мәдениетті тану кілті, рухани және материалдық мәдениеттің 
қалыптасуына қатысатын үлкен күш, мәдени ескерткіші, ұлт 
өмірінің айнасы. ол мәдениеттің жалпы сипатын анықтайды, 
негізгі ақпаратты жинайды, сақтайды және жеткізеді. осыған 
сай тіл әрбір этнос мәдениетінің өзгешелігін, екінші жағынан, 
тіл шеңберінде мәдениеттің ұрпақтан – ұрпаққа жалғасуын 
қамтамасыз етеді. Тіл, соның ішінде мақал – мәтелдер, қазіргі, 
келер ұрпақты үлкен бір тарихи арнаға, бүтіндікке байланы-
стырады» [3, 3 б].

Зерттеуші – ғалым К.Қ. Есіркепова «Қазақ тілінің стилисти-
касы» атты еңбегінде мақал-мәтел жөнінде мынадай ой айтқан 
болатын: «Мақал-мәтел – халықтың қоғамдық құбылыстарды кең 
қамтып, өмірдегі әр қилы қарым-қатынастарды әсерлі, көркем 
бейнелейтін тақырыбы, идеялық мазмұны бай, ең бір мол сала-
сы. Мақал мен мәтелде қамтылмайтын өмір саласы жоқ»,-деген 
болатын. Мақал-мәтелдерден халықтың сергек ойы, тапқырлығы 
көрінеді. Халықтың мақал-мәтелдері қоғамдық өмірдегі түрлі 
оқиғаларды, табиғат құбылыстарын, адам баласының тұрмыс 
жайы, шаруашылық кәсібі, үміт – тілегі, халықтың өмірі мен іс-
әрекеті сияқты алуан түрлі мәселелерді түгел қамтиды. «Тоқсан 
ауыз сөздің тобықтай түйіні» болған мақал-мәтелдер - «аз сөзге 
көп мағына» болсын деген талапқа сай жасалған, айрықша 
мәнерлі сөз өрнегі [3, 13 б].

Қазақ паремиологиясының қалыптасу тарихын 3 кезеңге 
бөліп қарастыруға болады:

1) ХІХ ғасырдың екінші жартысынан ХХ ғасырдың 40-60 

Мақал-мәтелдер - халық мұрасы
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жылдарына дейінгі кезең қазақ мақал-мәтелдерін халық аузынан 
жинақтау, қағаз бетіне түсіру, жеке басылым ретінде шығару 
жұмыстарының жүргізілуімен сипатталады (ы. алтынсарин,  
Ә. Диваев, В. Радлов, Ш. ибрагимов, М. Терентьев, Ф. Катанов, 
В.В. Катаринский, П.М. Мелиоранский, Н.Н. Пантусов, а.Е. 
алекторов, М. ысқақов, а. Байтұрсынов, Ө. Тұрманжанов, Б. 
ақмұқанова, М. аққозин т.б.).

2) Мақал-мәтелдердің ғылыми айналымға түскен кезеңі. М. 
Әуезов, Қ. Жұмалиев, М. Ғабдуллин, Ғ. Мүсірепов, С. Мұқанов, 
Б. адамбаев, М. Әлімбаев, Н. Төреқұлов, Т. Кәкішев, З. Қабдолов, 
М. Базарбаев, С. Қасқабасов, С. Нұрышов, Б. ақмұқанова т.б. 
әдебиетші ғалымдар зерттеулерінде қазақ мақал-мәтелдерінің 
әдеби табиғаты, Р. Сәрсенбаев, Ә. Қайдар, Б. Шалабаев, Ө. айт-
баев, М. Мұқанов, З. Ерназарова, Қ. Бейсенов, Ғ. Тұрабаева, а. 
Нұрмаханов, С. Сәтенова, Д. Бегалықызы, Б. Сағын, С. Қанапина 
т.б. тілші – мамандар зерттеулерінде тілдік ерекшеліктері сөз 
болды.

ХХ ғасырда қазақ лингвистикасында үстемдік еткен құрылымдық 
– жүйелілік парадигма аясындағы зерттеулерде мақал-мәтелдер 
фразеологияның шеңберінде лексика – семантикалық, лексика 
– грамматикалық, құрамдық – құрылымдық, стилистикалық 
тұрғыдан зерттеліп, олардың жалпы құрамдық, мағыналық 
заңдылықтары мен іштей жіктелу принциптері, узуальды және 
окказиональды қолданысы мен стильдік мәнері, шығу төркіні 
мен тілара ауыс – түйістігі, көркемдік – поэтикалық табиғаты, 
ауыспалы – идиомалық мағыналары, эмоционалды – экспрессивтік 
реңкі т.б. мәселелер қарастырылды.

3) ХХІ ғасыр тіл білімінде мақал-мәтелдер паремиологияның 
зерттеу нысанына айналып, анторпоцентристік бағытта қарастырылуда 
[6, 9-10 б].

Мақал-мәтелдер қазақ халқының көнеден күні бүгінге дейін 
жеткен аса бай қазыналарының бірі. Мақал-мәтелдерден халықтың 
тіл байлығын, тұрмыс-тіршілігін көруге болады. Бай сөздік 
қорымыздың ұрпақтан-ұрпаққа ұмытылмай жетуіне көмегі мол, 
септігі зор деп санаймын.

А.М. Мукажанова
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интернет-ресурсы как источники научной 
деятельности курсантов 

и студентов образовательных организаций 
фсин россии

М. Одинцова, 
курсант 4 курса 

Научный руководитель: Р.И. Иваняков, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

кандидат исторических наук, подполковник внутренней службы,
Псковский филиал академии ФСиН России

Поступив в высшее учебное заведение, вчерашние школь-
ники почти не имеют представления о научной деятельности. 
В то же время современные стандарты высшего образования 
предусматривают не только самообразование, но и самое актив-
ное занятие научно-исследовательской деятельностью. 

С учетом этого каждая из образовательных организаций по-
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своему решает вопросы популяризации и активизации научно-
исследовательской деятельности. однако задача усложняется 
тем, что пробужденный интерес к занятию наукой нужно под-
держивать на высоком уровне, по крайней мере, до пятого курса, 
когда выпускник приступит к подготовке выпускной квалифи-
кационной работы, а затем к ее защите. Более того, в процессе 
занятия наукой у каждого курсанта или студента открывается 
широкий выбор темы исследования и направления научно-
исследовательского поиска, возникают вопросы о способах и 
методах ведения научной работы, требованиях к создаваемым 
научным продуктам.

Современные телекоммуникационные технологии и электронные 
ресурсы не обошли стороной образование. Электронные ресурсы 
становятся таким же инструментом познания, как и книга, они 
открывают мир электронной информации курсантам и студентам. 
Это вызвано в первую очередь практичностью использования 
интернета для поиска необходимой информации.

Посещение библиотек постепенно становится менее популяр-
ным в связи с созданием библиотечных фондов в электронном 
формате.

Следует отметить, что начинающим молодым ученым про-
блематично получить доступ к документам, находящимся в 
архивах, и только куратор может им в этом помочь, но при 
этом теряется некая самостоятельность в исследовании. При 
обращении к электронным ресурсам курсанты и студенты эко-
номят время на какие-либо организационные вопросы и больше 
уделяют времени на исследование выбранной темы.

однако, обращаясь к электронным ресурсам при занятии 
научно-исследовательской деятельностью необходимо осу-
ществлять подбор информации на основе ряда критериев: до-
стоверность и надежность ресурса, соответствие возрастным 
возможностям и интересам, общественная оценка, научная и 
художественная ценность и др. 

Современные технологии делают возможным исключительно 
быстрый доступ к богатейшим источникам знания независимо 
от места их хранения, а также обеспечивают оперативный об-
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мен информацией.
Электронная форма представления знания порождает не-

мыслимую раньше мультимедийность, позволяющую совме-
щать друг с другом тексты, изображения, звукозаписи, фильмы, 
базы данных, интерактивные сервисы и т. д. Стремительное 
развитие и активное использование современных информаци-
онных и коммуникационных технологий позволило приступить 
к широкомасштабному переводу накопленной человечеством 
информации в электронную форму и созданию большого числа 
новых электронных информационных ресурсов [1].

Новая форма представления информации позволяет на качествен-
но ином уровне организовать процесс научно-исследовательской 
деятельности. обеспечение публичного доступа пользователей 
к информационным ресурсам стало одной из первоочередных 
задач обслуживания науки, культуры и образования. Сегодня 
становится очевидным, что наиболее эффективно это достигается 
путем создания электронных библиотек и энциклопедий.

В настоящее время существуют различные правовые системы, 
электронные библиотеки и энциклопедии. однако большинство 
из них являются коммерческими и доступ к ним имеют далеко не 
все студенты и курсанты. Эти интернет-ресурсы в большинстве 
случаев содержат достоверную и обновленную информацию, а 
также литературу, одобренную Министерством образования и 
науки Российской Федерации [2].

обращаясь к поисковым системам в интернете, студенты и 
курсанты получают огромный перечень источников, в которых 
содержится интересующая их информация. При этом они стал-
кивают с рядом проблем:

- информация, содержащаяся в некоторых электронных ис-
точниках, является недостоверной;

- устаревшая информация, без указаний на имеющиеся из-
менения и дату опубликования данного материала;

- не все материалы имеют автора и названия, отсюда воз-
никают проблемы с цитированием такой информации;

- у многих статей нарушены авторские права и др.
Перечисленные проблемы связаны в первую очередь с отсут-
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ствием фильтрации поступающей информации в интернет.
В связи с этим можно создать исследовательскую группу 

для выявления страниц, на которых размещена информация с 
нарушением авторских прав, ложная информация и иные фаль-
сификационные документы и материалы.

используя информационные ресурсы, необходимо пом-
нить:

1) об актуальности и достоверности информации, находя-
щейся на сайте, которую можно проверить путем изучения 
даты появления информации, а также просмотрев ссылку на 
первоисточник, указанную внизу;

2) о безопасности сайта, отсутствии баннеров, вирусных 
ссылок;

3) использовании антивирусных программ с функцией за-
щиты компьютера от несанкционированного доступа;

4) необходимости в первую очередь пользоваться электронными 
ресурсами, одобренными Министерством образования и науки 
Российской Федерации, правовыми системами и источниками, 
одобренными государственными органами.

При использовании информации следует также не забывать 
о цитировании.
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Этикет - адам мәдениетінің Құрамдас бөлігі

К. Петрова, 
1 курс курсанты

Ғылыми жетекшіcі: Л.Т. Кинжебаева,
тілдер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Этикет адам мен қоғам мәдениетінің құрамдас бөлігі бо-
лып табылатын адамдардың ішкі қатынастарының пайда болу 
процесін реттейтін өзін - өзі ұстау ережелерінің жиынтығы  [1]. 
Этикет сөзінің шығу тарихы төмендегідей: Франция королі XIV 
Людовиктің қабылдауына келушілерге король сарайының арнайы 
қызметкерлері этикетка деп аталатын бір жапырақ қағаз беретін 
болған. ол қағазда корольді қалай атау керек, оның алдында 
қалай сөйлеу керек, корольдің алдына барған кезде қандай 
қимыл жасауға болады, қандай қимыл жасауға болмайды, т.б. 
қысқаша әдеп ережесі жазылатын болған. Бұл этикеткаларды 
адамдар арасындағы қарым-қатынас пен норма ережелерінің 
алғашқы құжаты ретінде бағалауға болады [1]. Этикет норма-
лары дербес қасиетке ие. 

адамгершілікті мәдени қарым-қатынастың құрамдас бөлігінің 
бірі этикет болып табылады. Сөздікте «Этикет дегеніміз – адам-
дармен қарым-қатынастағы мінез-құлық жиынтығының сыртқы 
көрінісі (қарым-қатынас формасы, өзін-өзі ұстауы, киім-киісі, 
жүріс-тұрысы). Этикет тек дастархан басында немесе қоғамдық 
орында өзін-өзі ұстауы емес, айналасындағылармен өзара қарым-
қатынаста балалық шақтан үйренген, қалыптасқан ережелерді 
сақтау деген сөз. 

Этикет дегеніміз – адамдардың сырттағы қарым-қатынасын 
(қоршаған ортамен қатынаса білу, көпшілік орындарында өзін 
ұстай білу әдебі және т.б.) реттеп отыратын мінез-құлық ережесінің 
жиынтығы. Этикетте әрбір қоғамға тән қатынас формалары 
көрініс табады. Мысалы, дәстүрлі қоғамда бұл салт-жоралар, 
әдет-ғұрыптар, рәсімдер деп аталады. Бүгінгі өмірде этикет 
нормаларының мазмұны қоғамдағы қатынастардың демократи-
зациялануымен және гуманизациялануымен байланысты. Эти-
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кет мінез-құлық мәдениетінің маңызды саласы ретінде тәрбие 
арқылы қалыптасады. Этикет формаларында терең моральдық 
қасиеттер орын алады. Мысалы, «рұқсат етіңіз», «кешіріңіз», 
«рахмет», «өтінемін» және т.б. сөздер тұлғаның моральдық 
қасиеттері ауқымының көлемділігін көрсетеді. Бұл ілтипат 
көрсетудің немесе өткендегі іс-қылығына кешірім сұраудың 
бір көрінісі де болуы мүмкін. Этикет сыпайылық, ұстамдылық, 
сыйластық, ашықтық, әдептілік сияқты қасиеттерді пайдалану-
ды қажет етеді. Сонымен бірге этикет ережелерін пайдалануда 
дөрекілік, бөспелік, арсыздық, әдепсіздік, жүгенсіздікке жол 
берілмейді.

Моральдың құрамдас бөлігі ретінде этикет аса маңызды 
коммуникативтік міндетті атқарады. оның принциптері мен норма-
ларын білу қарым-қатынасты жеңілдетеді, адамгершілікті мәдени 
деңгейге көтереді, достық, махаббат, отбасы қатынастарындағы 
және т.б. адамгершілік құндылықтарды көре білуге, бағалауға 
үйретеді, рухани мәдениетінің, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына 
көмектеседі, моральдық қатынас мәдениетін бағалауда кездесетін 
кейбір келеңсіздіктерге жол бермейді. осы айтылғанның бәрі 
этикеттің, тұлғаның мінез-құлқының сыртқы көрінісі ретінде 
әрдайым тұлғаның рухани дүниесінің ішкі моральдық мазмұнымен 
байланыста болатынын дәлелдейді.

Қызмет барысында, яғни істі жүргізу барысында осы талап, 
ережелерге бағыну, орындау арқылы этикет сақталады. Эти-
кет қызметі адамдардың бірін-бірі түсінісуін реттейді. Кәсіби 
этикетті екі топқа бөлуге болады:

1. Статус бойынша бірдей, бір топтағы мүшелер арасындағы 
қарым-қатынас нормалары.

2. Бағынушы мен басқарушы арасындағы қатынас норма-
лары [1].

Құқық қорғау органдардың қызметкерлердің кәсібіндегі ең 
маңызды мәселе этикет мәселесі. Полиция қызметкері жұмыс жасай 
отырып, ылғи да осындай, проблемалық мәселелерге кездесіп 
қалады. Бұл әсіресе жас қызметкерлерде көп кездеседі. олардың 
қызметін реттеу үшін не істеуге болады? Ең алдымен моральдық 
ұстаным мен сенім болу керек. Екінші жағынан қызметкерлердің 
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ойлау тереңдігі, икемділігі мен қарым-қатынасты дипломатиялық 
тұрғыда ұйымдастыру аса қажет. Сондықтан, қарым-қатынас 
дағдыларын қалыптастыруға көп көңіл бөлу қажет, тыңдаушымен 
контактіге түсу үшін оның көңілін алдымен өзіңе қаратып алуың 
қажет. американдықтар мұны «қатысушы» деп атайды, қалың 
топтың ішінен елді өзіне қарата алатын адам, ол кісі отырған 
жерде ұрыс та басылып қалады. Мұндай дағдыны қалыптастыру 
оңай емес, бұл көбінесе адамның мінезіне, тәрбиесіне, ойлау 
қабілетіне байланысты. Өзінің атына айтылған сынды ақылмен 
шешу бұл адамның өзіне жасаған симпатиясы (құрметі) [3].

Сондай-ақ, бұл көбінесе мұғалім кәсібімен айналысатын 
ортада көп кездеседі. Курсант бір оқытушыға жақсы көңілмен 
қарайды да, екінші бір оқытушыны жақтырмайды. Мұғалімге 
деген жеккөрушілік сабақты жек көрумен байланысады да, со-
сын сол пәннен үлгермеушілік болады. Мұғалімнің жеке басына 
деген қызығушылық болмаса, пәнге деген қызығушылық та 
жойылады. Екінші жағынан басқа адамды өз пайдасына пай-
далану (манипулирование) этикаға жатпайды және психиканы 
жаралайды. Сондықтан, ең алдымен оқытушы өзі басқа адамды 
құрметтеуі, олардың сезімі мен эмоциясын түсінуі қажет, со-
сын барып соны басқалардан талап ете алады. Егер мұғалім 
курсанттарға ұнаса, оны барлық параметр бойынша жоғары 
бағалайды. Психологтар мұны «қыранның самғауы» дейді [3]. 
Бұл бағаны түсіріп алмау үшін оқытушы өз кәсіби шеберлігін 
шыңдауы тиіс. осыдан оқытушының жеке имиджі қалыптасады. 
Жеке имидж – бұл ортаның, белгілі бір топтың берген бағасы. 
алайда ортаның бәрі бірдей әділетті, тәрбиелі, әдепті емес. 
Бірақ мұндай жағдайда имиджіңді жоғалтпай, топқа қарсы 
тұра алатындай болуың қажет. адамдар күштілерге табынғыш 
келеді. Бұрын күшті деп сумаларды айтсақ, қазір интеллектісі 
жоғары адам күшті. ал интеллект дегеніміз тек ББД емес, 
адамның жеке тұлға ретінде көрінуі. оқытушы өзінің жеке 
тұлғасымен, қалай киіну керек, қалай жүру, қалай сөйлеу керек, 
осының бәрі маңызды, өнеге. ол өзі жоқ кезде де курсанттар 
оқытады. Қалай? Курсанттардың жүрегіне, жан дүниесіне жол 
табу арқылы оқытады.

Этикет - адам мәдениетінің құрамдас бөлігі
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Педагогикалық этикет оқытушының сөйлеу мәнерінде де, 
сыртқы имиджінде де жан-жақты байқалады. Этикет нормаларын 
сақтау оқытушының әріптестерімен, курсанттармен қарым-қатынас 
жасауға, өзіне деген сенім ұялатуға ықпалы зор. Курсанттар 
арасында мерейі өседі. Мысалы, курсантқа шын көңілмен мақтау 
айтса, ол курсанттың тек көңілі көтеріліп қана қоймайды, сол 
оқытушыға сенімі орнығады. Немесе дұрыс айтылған сын-
нан курсант оқытушыға ренжимейді, өзінің олқылықтарын, 
кемшіліктерін түзетуге тырысады. Сонымен қатар, этикет нор-
маларын сақтамау, ерекше жарқырап, қызылды-жасылды түспен 
талғамсыз киінсе, курсанттардың арасында ол оқытушыға деген 
сенімсіздік пен жақтырмаушылық пайда болады.

Кез келген адамның сөз этикетін қаншалықты меңгергендігі 
оның кәсіби деңгейінің де көрсеткіші бола алады. адамдар-
мен қарым-қатынас жасау мәдениетін, сөз этикетін жетік білу 
– мемлекеттік қызметшілерге, саясаткерлерге, педагогтар 
мен заң қызметкерлеріне, журналистерге қойылатын негізгі 
талаптардың бірі. Сөз этикетін жетік білу адамның абыройы мен 
құрметінің арта түсуіне, басқалардың ол адамға деген сенімінің 
күшеюіне де ықпал етеді. Тіл мамандары мен тәрбие беретін 
мекеме қызметкерлерінің басқаларды сөз этикеті нормаларын 
сақтауға, оның негізгі талаптарын орындауға үйретіп отыруы 
сөз мәдениетінің ғана емес, қоғамдағы жалпы мәдениеттің 
деңгейінің көтерілуіне көп ықпал етеді [4].

Қорыта келгенде, этикеттің кейбір ұстанымдары, қай ортада 
жүрсе де мынаны есте ұстағаны жөн: ұрыс-керіс, айқай-шу 
шығарып, істі насырға шаптырғаннан гөрі сондай жағымсыз 
эмоционалды күйдің алдын алған жөн. ол үшін ең тиімдісі — 
қай жағдайда болсын сабыр сақтап, қиындықты айналып өтіп 
(оны мәселеге үстірт, калай болса солай қараудан айыра білу 
керек), ұжымда бәріне жағымды ахуал жасай білу.
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пропаганда политики «нулевой 
терпимости»

А. Сагинтаева, 
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Научный руководитель: Р.А. Медиев, 
старший преподаватель кафедры криминалистики, доктор phD,

актюбинский юридический институт МВД РК им М. Букенбаева

«Государство должно следовать принципу нулевой терпимости 
к беспорядку. Мы не должны мириться даже с самыми малыми 
правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это 
нарушает общественный покой, снижает качество жизни. ощу-
щение беспорядка и вседозволенности создает почву для более 
серьезных преступлений. атмосфера нетерпимости к мелким 
правонарушениям – важный шаг в укреплении общественной 
безопасности, борьбе с преступностью» - сказано в послании 
президента Н.а. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан - 2050» [1].

Нулевая терпимость - это отрицательная реакция граждан 
или нежелание мириться даже с самыми мелкими правонару-
шениями. Это может быть и мелкое хулиганство, и выброс му-
сора, поскольку это нарушает общественный покой. ощущение 
беспорядка и вседозволенности создает основу для совершения 
более серьезных правонарушений.

Ежедневно каждый человек сталкивается с различного рода 
мелкими правонарушениями, такими, как выброшенный в не-
установленном месте мусор либо сигаретный окурок, курение 
в подъезде, нарушение тишины после 23-00 часов, управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
мелкие хищения и многие другие правонарушения. Всем из-
вестно, что такие действия неправомерны, но люди оставляют 
это без внимания. К основным причинам подобного безразличия 
можно отнести нежелание портить отношения с правонару-
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шителем, боязнь быть втянутым в длительные процедуры при 
привлечении виновного к ответственности, а также недоверие 
к тому, что органы власти примут необходимые меры.

Глава государства Н.а. Назарбаев поставил задачу формиро-
вания в обществе атмосферы нетерпимости к мелким правона-
рушениям, призвав не мириться даже с самыми незначительными 
правонарушениями. В рамках реализации данного поручения 
органами внутренних дел проделана большая работа, результа-
том которой стал существенный рост количества выявленных 
правонарушений. Согласно статистическим данным, за 5 месяцев 
2015 года зарегистрировано свыше 1,5 млн административных 
правонарушений, что на 55,4% больше, чем в аналогичном 
периоде 2014 года (1 000 863) [2].

Если рассмотреть примеры из зарубежных стран, то, например, 
в Британии премьером Дэвидом Кэмероном ведется политика 
«нулевой терпимости» в отношении уличной преступности. 
Британские власти решилиперейти на программу американского 
типа так называемой «нулевой терпимости» к участникам улич-
ных беспорядков и мародерам [3]. Также постоянный предста-
витель Китая при ооН Лю Цзеи заявил, что китайская сторона 
поддерживает политику «нулевой терпимости» в отношении 
сексуальных преступлений миротворцев, принятую Генеральным 
секретарем ооН и Секретариатом организации, поддерживает 
шаги, предпринятые международным сообществом в ответ на 
эти преступления. По его словам, Совбез и Секретариат ооН, 
страны, направившие миротворцев, и страны, где осуществляются 
миротворческие операции, должны укрепить сотрудничество, 
неизменно проводить политику «нулевой терпимости», реши-
тельно наказывать сексуальные преступления, ни при каких 
обстоятельствах не допускать попустительства [4]. Следующим 
примером может выступить Швеция, в которой активно ведется 
политика «нулевой терпимости» в отношении наркотиков. В 
ходе опроса 91% общественного мнения высказались за сохра-
нение запрета на любые манипуляции с наркотиками, включая 
их употребление [5]. Можно приводить различные примеры 
подобного рода. Что касается нашей страны, то, по нашему 

А. сагинтаева
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мнению, до общества данная политика «нулевой терпимости» 
к мелким правонарушениям не доведена в полной мере, и еще 
стоит отметить то, что одними карательными методами про-
блему бескультурья и мелкого хулиганства не решить. В связи 
с этим нужно проводить следующие мероприятия: 

1. Должны быть устранены условия, способствующие совер-
шению антиобщественных действий. Местными исполнительны-
ми органами должны быть созданы благоприятные условия для 
жизни, обеспечивающие безопасность человека и создающие 
атмосферу комфорта.

2. Нужно проводить пропаганду законопослушного граж-
данина, должны проводиться различные акций совместно со 
средствами массовой информации, с использованием интернета и 
социальных сетей, где граждан будут призывать к поддержанию 
проводимой политики «нулевой терпимости» к мелким право-
нарушениям. особую роль играет привитие доверия простых 
граждан к правоохранительным органам. 

3. Немаловажное значение в устранении таких противо-
общественных действий, как выброс мусора, фантика, окурка 
играет установление на улицах городов по больше мусорных 
ведер. Также установление камер на улицах, в подъездах тоже 
играет большую роль в устранении подобных действий.

4. Правоохранительным органам необходимо совместно ра-
ботать с общественными помощниками и волонтерами, которые 
помогут в вовлечении граждан в обеспечение общественно-
го порядка. Для этого граждан, помогающих в выявлении и 
предупреждении правонарушения, нужно поощрять в денежной 
форме, выделить в определенную сумму от взысканных с право-
нарушителей штрафов.

СПиСоК ЛиТЕРаТуРы
1. Назарбаев Н.а. Стратегия «Казахстан-2050»: новый поли-

тический курс состоявшегося государства: Послание Президента 
Республики Казахстан - Лидера нации Н.а. Назарбаева народу 
Казахстана // Казахстанская правда. – 2012. – 15 декабря.

2. Казахстанская правда. - 2015. - 5 июня. // http://www.

Пропаганда политики «нулевой терпимости»



278
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ҚР Ұлттық Ұланының Әскери институты

Тәуелсіз еліміздің тыныштығын күзетер айбынды әскер бәріміз 
үшін арқа сүйейтін ұлы күш екені белгілі. Ұлттық әскеріміздің 
қарым-қатынас құралы болып табылатын мемлекеттік тілдің өсіп 
өркендеуі үшін әскери терминдер мәселесін зерттеу қажеттілігі 
туып отыр. 

Әскери лексиканың дамуы көне замандардан,  жазба 
ескерткіштерден бастау алып, үнемі дамып, қазіргі дәрежеге 
жеткенін ғалымдардың еңбектері дәлелдейді. Ел егемендігімен 
қатар келген рухани тәуелсіздік бізге ұлттық әскерімізді өз 
ана тілінде сөйлету мүмкіндігіне қол жеткізді. Әскери өнерді 
меңгеру, қару-жарақ пен әскери техниканың ерекшеліктерін игеру, 
саптық пәрмендерді қалтқысыз орындау үшін қазақ тіліндегі 
әскери терминдердің мәні айрықша [1].

Әскери салаға қатысты терминдер бір сәтте пайда бола 
қалған жоқ. олар ғасырлар бойы тірнектеумен жиналды. Қазіргі 
кезде әскери терминдер қалай жасалғаны белгісіз. Әскери 
терминжасамның ғылымдағы жағдайы жалпы теориялық тұрғыда 
нақтыланбаған. 

Қазақ тілінің мамандары термин мәселесіне о бастан-ақ үлкен 
мән беріп, оның дамуына ат салысып отырған. Көне әскери 
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терминдердің қолданысын орхон-Енисей жазбаларынан, М. 
Қашқари, Ж. Баласағұни, Ш. уәлиханов, Ә. Қайдаров, Р. Сыздық 
сияқты ғалымдардың зерттеу жұмыстары мен еңбектерінен 
кездестіруге болады. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштер құрамы Құрлықтағы әскерлер, аэроұтқыр әскерлері, Әуе 
қорғаныс күштері, Ұлттық қауіпсіздік Комитетінің шекара қызметі, 
Ұлттық ұлан сияқты жаңа әскер түрлерімен толыққанын ескере 
отырып, осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, әскери саланың 
мол құрамының мағынасы бірнеше топқа бөлінгген. Әскери 
лексиканы топтарға бөлу барысында Қарулы Күштердің түрлі 
бөлімдер мен әр түрлі құрамалардан және арнайы әскерлерден 
құрылатындығын, сондай-ақ әскери салада ең негізгі құжат бо-
лып табылатын - «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, 
басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жарғыларын» 
да ескерген дұрыс. 

Әскери терминдерге қатысты өзекті мәселе - әскери сөздіктер 
мәселесі. Сөздік жасауда негізгі ұстаным - байырғы қазақ сөздерін 
термин жасауға мол пайдалану, басқа тілден терминдерді бала-
масы болмаған жағдайда ғана қолдану. Қазақстан Республикасы 
Қарулы күштері құрылғаннан кейін ұлттық армияны мемлекеттік 
тілге көшіру мақсатында ғалымдар К. аманжолов пен а. Тас-
болатов «Қазақша әскери терминдердің түсіндірме сөздігі» 
деген атпен сөздік шығарды. Қазіргі кездегі әскери қарулардың 
түрлері жөнінде қазақ тілінде алғаш рет бірталай мағлұматтар 
берілуіне байланысты аталмыш сөздік әскери қызметшілер мен 
жауынгерлер үшін бірден-бір қажетті оқу құралы болды. 

2000 жылы әскери терминдерге арналған «Қазақша-орысша, 
орысша-қазақша терминологиялық сөздік» жарық көрді. Бұл кезде 
ұлттық әскеріміз бен әскери білім беретін оқу орындарымыз бар, 
оның бәрінде іс қағаздары қазақша жүргізіліп, қазақша әскери 
терминдерге сұраныс өте күшейген кез. Сондықтан, аталған 
әскери терминдер сөздігі осы бағытты ұстаған деуге болады. 
Мысалы, авиация, артиллерия, атом, танк, десант, бригада, 
генерал, т.б. осы сияқты халықаралық терминдер аударылмай 
алынған. Әскери терминдер қашанда өзінің нақтылығымен 
ерекшеленетін болғандықтан, аталған терминдердің аударылмай 

Әскери терминологияның ғылымдағы жағдайы
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берілуін терминнің нақты мағынасын бере алатын сөз болмаған 
жағдайда өзгертпей сол күйінде енгізу ұстанымы басшылыққа 
алынғанын байқауға болады. Жалпы алғанда, берілген әскери 
терминдердің  екі жүзден астамы ғана орыс тіліндегі немесе 
орыс тілі арқылы өзге тілдерден енген қалпында алынуына 
қарап, әскери іс саласына қатысты мәселелер жақсы жақтарымен 
бұрынғыға қарағанда көп ілгеріледі деуге болады.

орыс ғалымы а.а. Реформатскийдің «терминдер - ерек-
ше қызмет атқаратын арнайы саладағы сөздер» анықтамасы 
бар.  осындай анықтама Ресей ғалымдарына да, түркологтерге, 
қазақ ғалымдарына да қатысты. о.С. ахманова: «Термин ұғымы 
дегеніміз арнайы ұғымдар мен арнайы заттарды дәл белгілеу үшін 
жасалған (қабылданған, енген және т.б.) тілдегі арнайы (ғылыми, 
техникалық, т.б.) сөздер мен сөз тіркесі» [2, 474 б.].

Ғалым В.Н. Шевчук терминнің бір мағыналық белгісінің 
қайшылығы барын мойындай отырып, әскери терминология-
да терминдердің қолдану аясының тарлығы терминнің көп 
мағыналылығын жоққа шығарады деп шешеді. ал неміс тілі 
әскери терминологиясын зерттеуші ғалым Л.Ф. Парпаров әскери 
терминдер арнайы саладағы ұғым-түсініктердің атауы ретінде 
жұмсалып, синонимдері жоқ, бір мағыналы сөздер болуы керек 
деп қарастырады.

а.а. Реформатский көрсеткен терминнің дерексіздік (аб-
страктность) мағыналығы, эмоцияға қатыссыздығы да ғалымдар 
арасында толық қабылданды деп айту қиын. Соңғы кезде ғылымда 
терминнің анықтамалық белгісіне айтарлықтай мән беріліп 
жүр. Мәселен, В.П. Даниленко терминге мынадай анықтама 
береді: «Слово и словосочетание специальной сферы употре-
бления, являющееся наименованием специального понятия и 
требующее дефиниции» [3,15 б.]. Терминнің қызметі - ерекше 
ұғымды атап, анықтап, оның қолдану шекарасын көрсету. Біз де 
өз тарапымыздан келтірілген анықтаманы дұрыс деп санаймыз, 
өйткені анықтамасыз терминнің шекарасы жойылып, сондай-ақ 
оның нақтылық, дәлдік қасиеті де жоғалады, ал бұл ғылыми 
салалық терминологияның кез келген мүшесінің белгісі болып 
табылады. осы көпшілік ғалымдар айтып жүрген терминнің 

Қ. сағынбек 
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қасиеттеріне Ш. Құрманбайұлы терминге тән қасиет деп тағы  
үш белгі қосқан, олар: 

1) терминнің тілдегі сөзжасам заңдылықтарына сәйкес 
келуі; 

2) терминнің туынды сөз жасауға қолайлы болуы; 
3) эстетикалық талаптарға сай келуі [4, 14 б.].
Әскери терминдер базасын қалыптастыру және оны меңгеру ісі 

елімізде қорғаныс саласында қызмет етіп жатқан азаматтардың 
ана тілінде әскери терминді еркін пайдалануына мүмкіндік 
туғызу болып табылады.
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жаһандануға жұтылып кетпей, «қазақ» деген қасиетті атты 
қадір тұтқан. 

академик ә. Қайдаров былай дейді: «Шетелдегі туғандарымыздың 
тіліндегі байқалатын өзгешеліктер сыртқы әсерден, атап айтқанда, 
аралас-құралас отырған көрші халықтардың тілі мен өмір сал-
ты әсерінен, қоғамдық ықпалынан пайда болған ерекшеліктер. 
Тілдердің әр түрлі дәрежедегі әсерін, тікелей ықпалын мойын-
дауымыз керек»[1, 130 б.].

Ғалым ж. досқараевтың қазақ тілінің қазіргі дамуы мен 
өзекті мәселелеріне арналған теориялық еңбектері өз маңызын 
жоймастан күні бүгінге дейін өзекті болып келеді. Солардың 
ішінде ғалымның диалектологияға қатысты жасаған зерттеулерінің 
мәні ерекше. ол кезеңдегі қазақ диалектологиясының жағдайы, 
ғалымның өз сөзімен айтқанда «қазақ тіл білімінің ең жас және 
кенжелеп қалған салаларының бірі» болды . Ұлт тілінің, әдет-
ғұрпының, ұлттық қасиеттерінің дамуы, таралуы тікелей сол ұлт 
өкілдерінің тек бір территорияда емес, басқа территорияларда 
тұруына байланысты. Сондықтан қазақ тілінің, әдет-ғұрпының, 
салт-дәстүрінің басқа халықтар арасында тең жүруі, таралуы 
ең алдымен қазақ халқының өкілдерінің сол (жат) жерлерде 
шоғырланып тұруымен байланысты. Яғни, егер қазақ шоғырланып 
тек Қазақстанда емес, басқа да мемлекеттерде тұрса, қазақтық 
рухани дүние, қазақша өмір сүру, қазақша болмысты қабылдау 
дамиды. Бұл жағдай тек қазаққа емес, жалпы әлем халықтарына 
ортақ құбылыс [2, 23 б.]. 

Қазақ диалектологиясы жоғары оқу орындарында жеке пән 
ретінде оқытыла бастағанына біраз уақыт болғанмен оған қажетті 
оқулық, көмекші құралдары енді ғана бір ізге түсіп, қалыптасып 
келеді. «Қазақ диалектологиясы» оқулығының қазақ  тіліндегі 
алғашқы басылымы 1967 жылы жарық көрген болатын. Негізгі 
міндет – студенттерді қазақ диалектологиясы саласындағы 
өзекті мәселелермен, тілдегі диалектілік ерекшеліктердің жал-
пы сипатымен және олардың бұрын – соңды зерттелу жайымен 
таныстыру.  оқулықты жазу барысында профессор с. аманжо-
лов, ж. досқараев тарапынан төмендегідей кейбір ескертулер 
айтылған:

Г. сайфуддинова
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- Қазақ тіліндегі барлық говорлар мен диалектілердің таралу 
шегі, тілдік сипаты түгелдей анықталып болмағандықтан, тіл 
ерекшеліктері диалектілік я говорлық көлемде емес, фонетикалық, 
грамматикалық ерекшеліктер негізінде жалпы сипаттама түрде 
беріліп отыр;

- оқулықта қазақ тіліндегі барлық диалектілік ерекшеліктер 
тегіс қамтылды деуге болмайды, өйткені тіл ерекшеліктері 
толық зерттеліп болған жоқ. Мысалы, Қазақстанның солтүстік 
аудандары, Қалмақ аССР-і, Өзбек ССС-і және Монғол Халық 
Республикасындағы қазақтардың сөздік қоры әлі де болса жете 
зерттелмей келе жатыр.

- Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің сипаты, го-
ворлар мен диалектілердің жіктелуі, олардың ұлттық әдеби 
тілге қатысы жайында зерттеушілердің арасында әр түрлі пікір 
бар. Бұл пікірлер түбегейлі шешілмеген мәселелерге қатысты 
болмағандықтан, кейбір жетістік – кемшіліктері көрсетіліп, 
зерттеушілердің жеке көзқарасы ретінде беріліп отыр. Келешекте 
бұл мәселердің жан – жақты зерттелу, шешілу дәрежесіне қарай 
оқулыққа өзгеріс енгізіліп отыр [2, 52 б.].

Кез келген тілге енген сөздің бәрі біркелкі жалпыхалықтық 
сипатқа ие бола бермейді, олардың ішінде актив түрінде 
қолданылатындары да, пассив түрінде жұмсалатындары да 
кездеседі, енді біреулері белгілі аймақтық қолданыста қалуы 
да, семантикалық өзгеріске түсуі де мүмкін, әйтсе де, кірме 
сөздердің қазақ тілінде пайда болуының жолы жалпыхалықтық 
тіл мен лексика үшін ортақ, себебі тіл иесі – біреу, ол – қазақ 
этносы.

Қазақстанның оңтүстік облыстарында қазақтармен бірге 
өзбек, ұйғыр, тәжік халықтары да мекен етеді. Қазақстанда 
тұратын өзбектер тілі де жүйелі түрде  зерттеліп, ауық – ауық 
диалектологиялық экспедициялар ұйымдастырылып, ол жер-
ден жиналған сөздер диалектологиялық сөздіктерге енгізіліп, 
ғылыми еңбектер жазыла бастады. Қазақстандағы өзбектер 
тілінің ерекшелігі, соның ішінде, қазақ тілінің әсері деп таныған 
сөздерді ғана алып, соны тілге тиек етіп отырмыз. Зерттеу ба-
рысында кейбір өзбек сөздері қазақ сөздерімен ұқсас келетінін 

Қостанай облысына Өзбекстаннан қоныс аударған
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аңғардық. олар: жорға, қайтыс болу, керсен, қара қарға, 
аңыз, тайынша сияқты сөздер қатары.

Диалектологияның қалыптасу тарихы этнографиямен тығыз 
байланысты. Өйткені диалектілер мен диалектілік ерекшеліктер 
этнографиялық белгілермен ұштасады. Шынында да, жергілікті 
халықтың әдет – ғұрып, тұрмыс – салтындағы заттар мен ұғымдардың 
атауы болып келетін диалектизмдер аз емес. осы тұрғыдан 
алғанда, диалектілік ерекшеліктер аса маңызды этнографиялық 
белгі болып табылады. Мысалы, Солтүстік Қазақстан облысында 
сүтақы – күйеу баланың қыз шешесіне беретін сыйы, бұл дәстүр 
солтүстік өңірге белгілі болса, өзге аймақтарда мұндай дәстүр 
жоқ. Не болмаса, шілдехана – сәбидің дүниеге келу құрметіне 
жасалатын той екені бәрімізге мәлім. ал, аққайың, аралағаш 
ауылдарында бұл дәстүр фонетикалық ерекшеліктерге ұшырап, 
шылдехана деп қолданылады.

Қостанай өңіріне қоныс аударған өзбекстан 
қазақтарының тілдік ерекшеліктерінің тақырыптық топ-

тамасы

Өсімдік атауларына қатысты диалект сөздер:
әнжір – дәмі өте дәмді, емдік қасиеті бар, адамның миының 

жақсы жұмыс жасауын қамтамасыз ететін өсімдік түрі.
баялыш – жазық далада өсетін, отын ретінде пайдалануға 

өте қолайлы шөп. 
гәрәни – емдік қасиеті бар өсімдік түрі.
кеурек – көктемде өсетін өсімдік түрі, жапырағын мал жейді, 

ортасындағы жемісін адамдар жейді.
көсік – жемісі жердің астында сәбіз сияқты сопақша болып 

өсетін өсімдік.
селеу – малдар жейтін өсімді түрі, шөлді аймақтарда көп 

өседі.
томар – сексеуілдің астыңғы бөлігі. отын ретінде пайдалануға 

да болады.
Шалғам – емдік қасиеті бар, картоп типтес өсімдік. Дәмі 

өте қышқыл болып келеді. 
Шырпы – сексеуілдің қурап қалған түрі.

Г. сайфуддинова
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Жан-жануарларға қатысты диалект сөздер
байғұз – ағаштың басында отырып, дауыс шығарып отыратын 

құс. Байғұздың жаман дауысы жамандықтың белгісі. 
күре – ешектің баласы
пешше – маса. 
тұсақ – қойдың 2 жасар қозысы
Үлек – түйенің еркек жынысты түрі

Тұрмыстық заттарға қатысты диалект сөздер
бастырма – бір жақ қабырғасы ашық, жаз айында салқын 

болатын баспана
бұйда – түйенің мұрындығы
дәке – марлья, бинт.
егер  – ер, аттың үстіндегі адамның отыруына арналған 

орындық
жаба – шөп шабатын айыр
жатақ – су ішіп болған соң қойлардың жататын жері
жүген – аттың ауыздығы. Жүген арқылы атты басқарып 

отырады.
кәтек – тауық қора.
кекпен – жерді қазуда қолданылатын құрал.
күрке – мал жейтін шөпті жинап қоятын кішкене қора
Қауыз  – жерді қазып цементтелген, су құйып қоятын 

құдық.
Қосқол – үлкен балға. 
Қыжым – матаның түрі
лом  – қатты жерді қазуда қолданылатын бір ұшы ұзын 

құрал
мазарат – мола, бейіт
моржы – шыраның (шамның) әйнегі. Моржы арқылы жарық 

түсіп тұрады.
науа  – малдарды суғару үшін су құйып қоятын арнайы 

ыдыс
палшы – бақсы, балгер. 
паныс – шамның бір түрі
пәсеңгі – таразының екі жағы тең болуы үшін салынатын 

зат.
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пешехана (масахана) – масадан қорғану үшін ақ марлыдан 
тігілетін төртбұрышты қорғаныс

пыстан – мылтықтың ішіндегі оғы.
пілік – шыраның (шамның) ортасындағы от жанып тұратын 

қалың мата.
пірезен – жаңбыр суы өтпеу үшін үйдің үстіне төселетін 

қатты, қалың мата сияқты зат
сәтін – жылтырақ мата.
сестырна – су құюға арналған үлкен бөшке
сүрме – қыз-келіншектер қас, кірпігін өсіру үшін жағатын 

зат
тандыр – нан пісіруге арналған ошақ секілді, саз балшықтан 

жасалған 
тапшан – жазда далада жатып демалуға арналған ағаштан 

істелетін жатар орын
туым – малдың туатын кезіндегі жайлы қоныс
Шөпшек  – от жағатын кезде қолданылатын отынның 

ұсақтары
Шыра – керосинмен жанатын шам
Шырдан – қозының мәйегі (қарыны). 
Шыт – матаның түрі
пақта (мақта) - басында қауашақты ақ ұлпа өсетін техникалық 

дақыл.

Ыдыс-аяқ атауларына қатысты диалек сөздер
алжапқыш  – белдемше, әйелдердің тамақ істеген кезде 

беліне байлап алатын белдемшесі.
әтешкір – шоқ қысқыш құрал.
бәк – ет қайнатуға арналған үлкен ыдыс
елек – ұн т.б. заттар елейтін елеуіш.
итаяқ – итке тамақ беретін ыдыс
кекпір – темірден жайпақтап жасалған тесік ожау
керней – самаурынның, пештің қаңылтырдан жасалған 

үрлемелі құралы
күршек – су ішетін ыдыс
Қақандоз – қоқысты (мусорды) алуға арналған ыдыс
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ләл табақ – бесбармақ салатын үлкен табақ
леген, ләгән – кір, қол жуатын кішірек ыдыс (тазик).
нымкесе – сорпа құйып ішуге арналған тереңдеу келген 

үлкен ыдыс.
патнос – паднос, самаурынның астына қоятын ыдыс.
пияла – кесе.
сапал кесе – сұйық тағам құюға арналған үлкен кесе.
сүзгіш – сүттің бетіне түскен шаң-тозаңды сүзіп алатын 

зат
тапа – үстіне от жағып нан пісіретін ыдыс.
тегеш - ағаштан жасалған шұңғыл табақ, аяқ тегене, яғни 

жалпы мағынасы ыдыс. 
Үнелек – ұнды елейтін елек
Шапқы , шаппа – бәкі, пышақтың кішкентай түрі.

Тағам атауларына қатысты диалект сөздер
бадам – жаңғақтың сопақша болып келген бір түрі.
бәрәкөш – жаңа туған қозының еті
бұжы - қарын ішіне ет, сарымсақ, бауыр, картоп қосып 

жасалған тамақ.
быжыма – ыстық нанға май жағып жасалатын тамақ.
быламық – ұннан істелетін тағам.
жарма – наурыз көжеге салынатын тағам. 
зуала – иленген қамырдың кішкентай үзіндісі
кәді, ас кәді – асқабақ.
Қайыс – қамыр салынып жасалатын тамақ. Кейбір аймақтарында 

майсалма деп те аталады. 
Қамыртұрыш – дрожжи, қамырды ашытатын ашытқы
Қаттама  – қамырды оқтаумен жазып, бетіне май жағып 

бүктеп пісіретін нан
пәтір нан – арасына май жағып пісірілетін жұқа нан
сумалак – наурыз мерекесінде бидайды ұзақ қайнату арқылы 

дайындалатын тағам. 
тандыр нан – тандырға пісірілетін нан
тұздық – бешбармақтың қамырының бетіне құятын арнайы 

пісірілген пияз
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Үзбен – қамырды жұқалап кесіп дайындалған тағам.
Шәккі – сүзбе. 
Шәмбе – шайдың қалдығы
Шөрдәнек – жаңғақтың бір түрі

Киім-кешек атауларына қатысты диалект сөздер:
герзабай етік – қыста киетін қалың, су өтпейтін етік. 
жаулық – орамал деген мағынада қолданылатын сөз.
күбәйкі  – ер адамдардың қыс мезгілінде киетін қалың 

киімі.
тымақ – ер адамдардың қыс мезгілінде киетін бас киімі.
ұлтарақ – аяқ қиімнің ішіне су өтпеуі үшін салынатын киіз 

сияқты зат.
Шарқат – жаңа түскен келіннің 40 күн бойы тағып жүретін 

орамалы
Салт-дәстүр, әдет-ғұрыпқа қатысты диалект сөздер
жарысқазан – әйел босанған кезде дәстүрлі түрде жастардың 

ойын-сауық құратын жиыны
сәлем салу – әрбір келіннің парызы. иіліп сәлем беру арқылы 

өзінің инабатты, ибалы екенін білдіреді. 
тәтті шай – жаңа түскен келіннің қолынан үлкен кісілер 

жиналып ішілетін алғашқы шай. 
тоғыз – баяғыдан келе жатқан кәде, қыз артынан келетін 9 

дана мата, шапан.
тұтқа шаю – ауырып қалған адамға есіктің тұтқасын шай-

ып соның суын ішкізу. Тіл немесе көз тиген кезде жасалатын 
ырым.

Шілдехана – сәби дүниеге келген кезде жасалатын жиын.
Қоржын – ұзатылған қыздың қайын жұрты алып келетін 

маталар.

Адамның мінезіне қатысты және олардың сөйлеу тіліндегі 
диалект сөздер:

әккі – жаман мінез, қырсық адам
берешек – қарыз мағынасында. Мысалы: сіз маған берешексіз 

– сіз маған қарызсыз (белгілі бір затқа ғана қатысты айтыла-
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ды).
дастархан тақтау – дастархан жасау
дат басу – тат басу
кәуіс-кәуіс – сауын түйені шақыруда айтылатын қаратпа 

сөз.
Қайырлы болсын – өмірден өткен кезде туыстарына айты-

латын жұбату сөз.
пәм – түйсік, түсінік. Мысалы: пәмі жоқ екен – түсінігі 

жоқ екен. 
пәтия, пәте  –  бата.  Мысалы: Пәтия берейін – бата 

берейін.
пәтуасыз – текке, босқа, мағынасыз. Мысалы: пәтуасыз 

сөйлей бермеңіз – текке сөйлей бермеңіз.
сәскей – түстен кейінгі уақыт. Сағат 3-4 аралығы.
соңара  –  со сын,  кейін ,  артынан деген  мағынада 

қолданылады
Қорытындылай келе, Қостанай өңіріне Өзбекстаннан қоныс 

аударған қазақтардың тілдік ерекшеліктері бұрын – соңды 
зерттелмеген тақырып болғандықтан, қандастарымыздың тілдік 
ерекшеліктерін зерттеп, олардың тілінде кездесетін диалект сөздерді 
жинақтап, сөздік құрастырып шығаруды мақсат етеміз. 
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отансҮйгіШтік - заман талабы

М. Сейілбек, 
2 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі : Г.К. Мадина,
педагогика ғылымдарының магистрі, азаматтық қорғау майо-

ры, ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты

Патриотизмді ұлттың тілі, діні  тығыз байланысып, астасып 
жатқан ұғым деп қарастырған дұрыс болар. Дәл бүгінгі шақта 
көтеріліп отырған маңызды мәселелер қатарында жастарды 
патриоттық сезімге баулып, өсіру өзекті мәселе болып саналады. 
Қазақстанның кез келген азаматын отансүйгіштік, патриоттық 
рухта тәрбиелеудің орны бұрын да ерекше болған, бүгін де 
маңызын жойған емес. Кез келген елдің дамуы саналы азаматтар 
қатарының көбеюімен де байланысты. Себебі болашақ – қазақ 
жастарының қолында. ал осы жолда тайсалмай, елім үшін деп 
ерінбей еңбек ететін болсақ, өз үлесімізді қосарымыз анық. 
Келешекте ел тізгінін қолға алатын жастардың барынша білімді, 
жан-жақты, білікті болуы қаншалықты маңызды болса, олардың 
отанына деген сүйіспеншілігінің мол болуы басты қажеттілік 
болса керек. Өйткені, елін, жерін сүймеген азамат отанына 
адал қызмет ете алатыны күмән тудырады. Ұлтының патриоты 
болған адам ана тіліне бей-жай қарай алмайды. ал өз тілінде 
де, өзге тілдерде де еркін сөйлейтін маман қай кезде де еліне 
пайда келтіре алатыны анық. Қазіргі тәуелсіздік жағдайында 
патриоттыққа баулу – айрықша маңызға ие мәселелердің бірі 
болып отырғаны да сондықтан [1].

2050 жылға қарай біз Қазақстанның кез келген азаматы ертеңгі 
күнге, болашаққа өте сенімді болатындай саяси жүйе құруымыз 
керек. Біздің  сырт елден гөрі отанында өмір сүргенді артық 
көретіндей, өйткені, өз жерінде өзін жақсы сезінетіндей болуға 
тиіс. Біздің еліміздің әрбір азаматы өзін өз жерінің қожасы 
ретінде сезінуге тиіс». Қазақта «Бөтен елде сұлтан болғанша, 
өз елінде ұлтан бол», «Ер бір өледі, ез мың өледі» деп, айтқан 
сөздері әр адамға рух беріп, отанын сүюге баулиды.
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Патриотизм феноменін үшке бөліп қарастырған жөн дейді 
отандық ғалымдар. ол: мемлекеттік, ұлттық және жеке түрлер. 
оның біріншісі бүгінгі таңда аса маңызды саналып отырған – 
жаңа қазақстандық патриотизм. Бұл елімізде мекен етіп жатқан 
жүз отызға жуық ұлт пен ұлыстардың елге деген сүйіспеншілігі 
тұрғысында қарастырылады. Жалпы, кез келген адам патриоттықты 
бесіктегі шақтан бастап бойға сіңіре бастайды. Бұл жерде 
отбасылық тәрбиенің де, балабақша мен мектеп, жоғары оқу 
орындары мен ондағы білім беруші ұстаздардың да үлесі зор. 
Сондай-ақ, жұмыс істеу барысында қоғамдық ұйымдардың не-
месе басқа да орталықтардың ықпалы болары сөзсіз [2].

Тілі - қазақ тілі. ана тілінің қадір-қасиетін терең түсінетін. 
Қазақша ойлап, қазақша сөйлейтін, жаза білетін, тілінің дамуын 
мақсат тұтатын жанашыр. Жастарын ең алдымен иманға, содан 
кейін елін-жерін, ұлтын сүюге тәрбиелейтін ата-ана .

Қазақ ұлты - Қазақстан мемлекетінің негізін қалаушы мәртебелі 
ұлт. Қалған ұлттар диаспора болып саналады. Қазақ ұлты басқа 
ұлттардың дамуы мен тілін, дінін, салт-дәстүр, әдет-ғұрпын 
сақтауға кедергі келтірмейді. Басқа ұлт өкілдерінің қазақ ұлтының 
тілі мен дінін, салт-дәстүр, әдет-ғұрпын, ұлттық болмысын 
сыйлауын құрметтеуін талап етеді. 

Қазақ тілі - мемлекеттік тіл, диаспоралар мен аз ұлттардың 
тілі мемлекеттік тіл бола алмайды. Барлық қазақстандықтар 
мемлекеттік тілді білуге және оның дамуына үлес қосуы міндетті. 
Қазақ ұлты басқа ұлттардың өз тілін сақтауы мен дамытуына 
қарсы болмайды.

Қазақтар - мұсылман ел. ислам діні қазақ ұлтының тарихи 
діні, сенім-нанымдарының түпқазығы болып саналады. Дін-
мемлекеттік саясаттың негізгі бағытының біріне айналуы тиіс. 
Қазақстан мемлекеті дәстүрлі діндердің дамуына жағдай жа-
сайды, дәстүрлі емес діни ағымдар мен секталардың жұмысына 
тосқауыл қоюы тиіс [3].

Қазақстанның азаматтығы. Шет елдерден оралған қазақ 
ұлтының өкілдері кедергісіз Қазақстан азаматтығын алады. 
Басқа шет елдік ұлт өкілдері Қазақстан мемлекетінің дамуы 
мен қазақ ұлтына ерекше еңбегі сіңген болмаса уақытша виза 
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алуы тиіс.
Өзін ұлтының патриотымын деп санайтын әрбір азамат 

қазақ ұлтының мүддесін кез келген артықшылықтар мен жеке 
басының мүддесінен жоғары қоюы тиіс. Қажет болса жанын да 
қиюы керек. Ұлт патриоттары қазақ қызын сыйлауды бірінші 
орынға қояды. Біз қыздарымызды сыйлау арқылы ұлтымызды 
сыйлаймыз. Қазақ қызы-қазақтың анасы. ана-болашақ ұрпақтың 
бастауы, қайнар көзі. Бұлақтың басы лай болса, одан таза ұлт 
шығуы мүмкін емес.

отансүйгіштік дегеніміз - біріншіден, өз тарихымызды, 
екіншіден, өз тілімізді - туған халқымыздың тілін білуіміз керек. 
Үшіншіден, атадан  балаға, баладан немереге, немереден ұрпаққа 
жалғасып келе жатқан салт, дәстүрлеріміз, әдет-ғұрыптарды 
білген жөн. Төртіншіден, абай атамыз айтқандай, ұлттық қадір-
қасиетімізді арттыру. Қазақстанның тарихын, дәстүрін, әдеп-
ғұрпын құрметтеп, түсінбесек, олардың ұлттық болмысында 
сүйіспеншілік, ұғынушылық болмаса, онда патриоттық сезім 
оянуы мүмкін емес. Патриотизм грек тілінен - отан, атамекен 
деген мағына береді және адал қызмет етіп, қорғауды мақсат 
тұтатын өз отанына, атамекеніне деген терең тамырын жайған 
ұғым болып саналады. Н.Г. Чернышевский айтқандай: «Өз 
отанына салқын адам бүкіл адамзатқа да опа бермейді». «Па-
триотизм дегеніміз - отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның 
аман-саулықтың қауіпсіздікке тікелей байланыстығын сезіну, 
патриотизм мемлекет деген ұғымды жеке адаммен, яғни оның 
өткенімен, бүгінгі күнімен және болашағымен қарым-қатынасты 
білдіреміз». осыған орай патриоттық тәрбие мәселесі адамзат 
тарихының өн бойындағы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 
жатқан ұлы мақсат болғандықтан,  курсанттардың бойындағы 
отанға деген сүйіспеншілігін, яғни патриоттық санасын дарытуда 
халқымыздың ұлы ержүрек қолбасшы, жазушы, Қазақстанның 
Халық Қаһарманы батыр Б. Момышұлы ағамыздың кейінгі 
ұрпаққа үлгі етіп қалдырып кеткен өсиеттерінің және ерлікке 
толы шығармаларының алатын орны ерекше. К.Д. ушинский 
айтқандай, «Тәрбие дәрменсіз болмауы үшін, ол халықтық бо-
луы тиіс» - дейді, яғни әрбір ұлттың өзіндік дәстүрін, салтын 
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сақтап, сол рухта тәрбиелеуге баса назар аудару қажеттігін 
ескерткен.

Жастар-қоғамның болашақ құрлысшылары. Қоғамның тағдыры 
біздің қолымызда. Біздің отанымыз - Қазақстан. Ендеше біз 
осы мемлекеттің мүддесін қорғайтын патриоттары болуымыз 
керек [4].

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
2014 жылғы халыққа Жолдауындағы Қазақстан тарихына енетін 
10 креативті идеяның біріншісі - патриотизм деген болатын.

Жалпы алғанда, патриоттық сезімнің қай-қайсысының бол-
сын қалыптасуы отбасы тәрбиесінен бастау алатыны белгілі. 
Сондықтан отбасында патриотизмге тәрбиелеу ана тілін үйрету, 
ұлттық мінез-құлықтарын қалыптастыру, ұлттық салт-дәстүрді 
сақтау, шыққан ата тегін білу және сезінуден басталып, халқына 
сүйіспеншілік, тарихи дәстүрлерді сақтау - осының бәрі патриоттық 
тәрбиеге әкелетін жолдар [5].
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Халық тілі тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін білдіретін, 
бейнелі ойды бедерлеп жеткізетін өрнекті сөз орамдарына аса 
бай. Қай тіл болса да оның сөздік қорының мол болуы сол тілде 
сөйлеушілердің қарым-қатынасын жақсартуға, айтайын деген 
ойын терең, мазмұнды етіп түсіндіруге өз септігін тигізеді. Қазақ 
тіл білімінде соның ішінде метонимияның алар орны ерекше.

Қазақ тіл білімінде метонимияға берілген анықтамалар бірізді 
емес. Мәселен, І.Кеңесбаев пен Ғ.Мұсабаевтың анықтауынша, 
«Бір сөздің орнына екінші бір сөздің ауыс қолданылуынан 
шығатын іргелес ұғым метонимия деп аталады». академик 
З.Қабдоловтың тілімен айтсақ, метонимия «өзара шектес заттар-
мен себептес құбылыстардың,  өзара байланысты ұғымдар мен 
шартты сөздердің бірінің орнына бірін қолдану». ал Қ.Жұмалиев 
былай анықтама береді: «Не құбылыстың бір жағы, не аттары 
алынып, өз мағынасында емес, екінші мағынада араларындағы 
жақындығымен бірінің орнына екіншісі алмастырылып қолданылса 
және сол құбылысты түгел көрсете алса, метонимия дейді». 
«Метонимия дегеніміз – белгілі бір заттар мен құбылыстардың 
сыртқы және ішкі мән-мағынасының реалды байланыстылығына 
қарай алмастыру амалы» - дейді Ә. Хасенов.

Л.Нұржекеева өзінің «Метонимияның лингвистикалық табиғаты» 
еңбегінде мынадай анықтама береді: «Мәндік, мекендік, мезгілдік, 
түр-түстік жағынан бір-біріне бүтіндей немесе бөлшектей 
жақындығы бар екі заттың, я құбылыстың бөлшегі орнына 
бүтінін алмастырып айтуды метонимия дейміз». 

Қазақ халқының ірі ғалым лингвисі, әдебиет зерттеушісі, 
түрколог, дарынды ақын, аудармашы ахмет Байтұрсынов та 
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метонимияның әдеби шығармалар үшін айрықша мәні бар 
екендігін атап көрсете келіп, былай түсіндіреді: «арасында 
жақындығы бар екі нәрсенің атын ауыстырып, бірінің орнына 
бірін айту төмендегі түрі болса, ондай ауысу, алмастыру (яғни 
метонимия) деп аталады [1, 32 б]. 

арнайы зерттелмеген, троптарды талдау барысында қазақ 
ғалымдары метонимияның басты қасиеттері жөнінде бағалы 
пікірлер айтқан. ол жайында өзінің «Әдебиет танытқыш» атты 
еңбегінде (1926) алғаш теориялық тұжырым жасаған қазақ 
ғалымы – ахмет Байтұрсынов. Қазақ тіліндегі метонимияның 
лексикалық және грамматикалық басты ерекшеліктерін айқындауға 
қазақ ғалымдары, негізінен, орыс тілін зерттеушілерден үлгі, 
тәжірибе алған. орыс тілінде М.В. Ломоносов, а.а. Потебня, 
М.М. Покровский, В.а. Звягинцев, Д.Н. Шмелев, и.В. арнольд, 
о.С. ахманова, Г. Пауль, С.ульман, Б.В. Томашевский, В.Г. Гак,  
Е.Л. Линзбург, М.Г. араратян, Ю.Д. апресян, Л.и.Рахманова, 
Н.Д. арутюнова, В.и.Корольков, Е.а. Некрасова, М.В. Никити-
на, З.и. Бабицкене, В.а. Сиротина, а.К. Бирих, т.б метонимия 
мәселесіне бірі арнайы, екіншісі өзінің зерттеу объектісі ретінде 
тоқталып отырса, қазақ ғалымдары арасынан Қ. Жұмалиев, І.  
Кеңесбаев, Ә. Қайдар, Р. Сыздықова, Ғ. Мұсабаев, К.аханов, 
а.ысқақов, Ә. Хасенов, З. Қабдолов, Т. Қоңыров, Р. Барлыбаев, 
Б. Хасанов, Ш. Мұхаметжанов, Ә. ахметов т.б метонимияның 
жеке ғылыми-лингвистикалық  объект есебінде танылуына өз 
үлестерін қосты.

Сөздердің дағдылы мағынасынан ауытқып, әдеттегіден тыс, ауыса 
қолданылуымен байланысты «метонимия» және «метонимиялық» 
деген терминдер ежелгі Грециямен Рим заманындағы зерттеу 
еңбектерден белгілі. «Метонимия» термині алғаш рет б.з.д. 
384-322 ж. аралығында , яғни б.з.д. IV ғасырда айтылады. «Ме-
тонимия» - гректің сөзі («metonymіa»), атын өзгертіп, алмасты-
рып атау деген мағынаны білдіреді. Лингвистикалық әдебиетте 
метонимияға берілген анықтамалар түсініктемелер әртүрлі. 
Ең алғаш рет аристотель өзінің еңбектерінде метафора мен 
метонимияның теориясын негіздеді: «Метафора (метонимия) – 
есть перенесение слова с изменением значения из рода в вид, 
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или в форме пропорции». осыған орай айта кететініміз, ежелгі 
(Греция, Рим) және орта ғасырдағы шешендік сөздің өзіндік 
троптарды зерттеу, негізінен, метафора, теңеу, т.б.  мағынасында 
түсіндірілді. Немесе метонимия метафорамен аралас түрінде 
баяндалды, не болса мүлдем көлеңкеде қалып отырды.

аристотельмен қатар Квинтелиан және Цицерон да метони-
мия мен метонимиялық алмастырулардың қызметін түсіндірген. 
Квинтилиан оған мынандай анықтама береді: «она (т.е метони-
мия) обозначает изобретенные предметы именем изобретателя 
и вещи, принадлежавшие кому-нибудь, именем их собствен-
ника. Так мы постоянно слышим, как говорят «Вулкан» вме-
сто огня. Бұдан кейінгілер «метонимия және метонимиялық» 
деген терминдерді троп түрінде ғана емес, сонымен бірге 
сөздердің мағыналарының тарихи өзгерулеріне, заттар мен 
құбылыстардың өзара ортақ жақтары мен белгілі бір қатынасының 
негізінде болған ауысу мағыналарына байланысты қолданған. 
Сөйтіп, лингвисттер метонимияны екі бағытта қарастырған. 
Бірінші бағыттағылар метонимияны троп жүйесіне жатқызып, 
оның семантикалық және стилистикалық ерекшеліктерін ғана 
қарастырады. Екінші бағыттағылар сөз мағыналарының тарихи 
өзгеруіне байланысты пайда болған деп, метонимияны жеке 
метонимиялық қолданыстарды көп мағыналыққа (полисемияға) 
негіздеп қарастырады [2, 75-77 б].

1. Баласының лауазымы ата-анасына да ұнайтын болуы керек, 
өйткені «Вовка командир» деген атты балалардан гөрі үлкендер 
көбірек айтады... («Шырағың сөнбесін», 29 бет.)

2. ...олардың үй-іші бізге жақын араласып кеткен. («Шырағың 
сөнбесін», 45 бет.)

3. осы ауыр әсер жаншып тастады ма, сүлесоқ қалпымнан 
ұзақ уақыт арыла алмай, әйтеуір көппен бірге жүре бердім. 
(«Шырағың сөнбесін», 73 бет)

4. поездағылар вагонға кіруге емес, шығуға таласып жатыр. 
(«Шырағың сөнбесін», 130 бет.)

5. Шығып үлгіргендері тым-тырақай станцияның далалық 
жағына қарай қашып барады («Шырағың сөнбесін», 130 б.).
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The paper is devoted to the evaluation of psychologists’ work at 
law enforcement agencies in countries of Anglo-Saxon legal system. 
As I am a cadet of a «Pedagogy and Psychology» specialization it 
is very important for me to know the peculiarities of psychologists’ 
work in foreign countries. So, I’ve decided to study and analyze 
that issue. 

A psychologist is a professional who evaluates and studies 
behavior and mental processes. Typically, psychologists must have 
completed a university degree in psychology, which is a master's 
degree in some countries and a doctorate in others (e.g., United 
States, Canada and United Kingdom). This definition of psychologist 
is non-exclusive; in most jurisdictions, members of other professions 
(such as counselors and psychiatrists) can also evaluate, diagnose, 
treat, and study mental processes. Some psychologists, such as 
clinical and counseling psychologists, provide mental health care, and 
some psychologists, such as social or organizational psychologists, 
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conduct research and provide consultation services.
Law enforcement is the collective term for professionals who are 

dedicated to upholding and enforcing the laws and statutes that are 
currently in force in a given jurisdiction. There are law enforcement 
jobs that focus on local settings, while others are focused more on 
upholding and enforcing national laws. In addition to enforcing 
laws, the function of legal enforcement also involves managing the 
punishment process for people who are convicted of crimes, up to 
and including managing the process of incarceration.

A criminal psychologist's role within the criminal justice system 
often is to make psychological assessments of incarcerated persons, 
both formal and informal. These professionals are often hired to 
assess the accused person’s motivations, mental status and fitness 
for trial. The psychologist may be called on to evaluate parental 
fitness in child custody cases and interview children about their 
preferences and needs. Psychologists may also be tasked with 
interviewing children and other vulnerable populations who have 
been victimized.

Criminal psychologists may be asked to testify in court, providing 
information on factors such as a defendant’s competency or sanity, 
and can serve as an «expert witnessә on a variety of relevant 
psychological topics. It should be noted, however, that very few 
criminal psychologists are involved in deeming defendants «insane», 
or in assisting with an «insanity defense». Criminal defendants 
are rarely deemed insane by the court system, and the so-called 
«insanity defense» is so unsuccessful and challenging that it is 
rarely attempted.

On the other side of the courtroom, criminal psychologists may 
assist with jury selection for either the prosecution or the defense. 
They may help attorneys form probing questions that are posed 
to potential jurors, and can assist in interpreting responses. After 
a verdict has been reached, a criminal psychologist can provide 
sentencing and treatment recommendations based on his or her 
assessment of the defendant.

In a jail or prison setting, these psychologists evaluate inmates, predict 
their risk of recidivism (re-offending), and make recommendations 
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that can affect their parole status.  Some criminal psychologists 
work with offenders in a therapeutic capacity to modify problem 
behaviors and promote successful rehabilitation. They also work 
with correctional facility staff for assistance with issues such as 
inmate mental health.

Criminal profilers (also called investigative analysts) represent 
a subspecialty within the larger field of forensic psychology. 
Criminal profilers analyze crime scene evidence in order to provide 
investigators with descriptions of unknown offenders. Drawing 
on their knowledge of human behavior and crime statistics, they 
make educated guesses about the offender’s age, sex, occupation, 
personal habits and behavior, which inform the investigations of 
police. These clues help investigators to focus and narrow their 
search. However, these professionals represent a minority of criminal 
psychologists.

To practice as a criminal psychologist, it is necessary to earn 
a graduate degree from a nationally accredited program. Most 
professionals in this field hold doctorates, but a master’s degree 
may be sufficient for some roles, particularly those outside of 
academia. Prior to graduate study, candidates must first earn a 
four-year bachelor’s degree, ideally with coursework in psychology 
and criminal justice. Internships are often provided that involve 
working in correctional facilities or police departments; these 
experiences give applicants a significant advantage and a wealth 
of useful experience.

Admission to a graduate program in psychology is quite competitive. 
A quick review of current program admission statistics reveals that 
applicants should have a GRE of at least 1000 and a GPA of 3.0 in 
order to be admitted to the average program, though competitive 
programs expect scores in the 1200 and 3.5 range, respectively. 
Students can strengthen their applications by working, volunteering, 
interning, or conducting research in the field of psychology.

Most programs offer some form of tuition assistance in return 
for work as a Graduate Research Assistant (GRA), which can 
help students build useful work experience and achieve research 
publication. The average PhD in forensic psychology takes 5 years 
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to complete, though there is significant variation.
Psychologists undergo clinical training during and after graduate 

school. This training involves therapeutic interaction, assessment, 
and psychological measurement, as well as a great deal of relevant 
coursework. Following the completion of required coursework and 
exams, criminal psychology students must complete an internship 
and, typically, a dissertation-level research project.

Criminal psychologists rely on excellent analytical and observational 
skills when conducting research and assessing patients. They also 
benefit from excellent verbal and listening skills, as much of their 
job involves communicating with offenders and others involved in 
the criminal justice system. An ability to interact and communicate 
with a wide variety of people, from police officers to judges to 
incarcerated persons, is essential to the psychologist’s success.

The forensics field exposes psychologists to potentially upsetting 
situations and subject matter, as well as moral quandaries and 
potential abuse. In some positions, psychologists may need to 
view crime scene photos and work closely with people accused of 
violent crimes. Emotional stability coupled with excellent stress 
management skills will help these professionals cope in challenging 
and stressful situations and allow them to maintain professional 
objectivity. A strong commitment to the ethics of their profession 
is essential, as forensic psychologists are often placed in morally 
gray situations with multiple stakeholders (including victims, 
defendants, lawyers, judges, and police officers).

Having analyzed the peculiarities of psychologists’ work at law 
enforcement agencies of some English-speaking countries we can 
conclude that this work is very vital and important and it contributes 
greatly to the effective work of law enforcement agen. 
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нием широкого круга психологических проблем по укреплению 
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дисциплины и законности сотрудников, обеспечению их личной 
безопасности, созданию благоприятного морально-психологического 
климата в служебных коллективах. одним из приоритетных направ-
лений работы пенитенциарных психологов является своевременная 
профилактика различных форм отклоняющегося и деструктивного 
поведения, предупреждение чрезвычайных происшествий, а также 
повышение психологической подготовленности сотрудников.Вме-
сте с тем за последние годы отмечаются негативные тенденции, 
связанные с первичной адаптацией молодых сотрудников, остается 
довольно высоким уровень нарушений уставных требований, в 
том числе уголовно наказуемых, не уменьшается удельный вес 
чрезвычайных происшествий (суициды, алкогольные эксцессы, 
травматизм), ухудшаются общие показатели психосоматического 
здоровья. Причины столь негативной динамики весьма многоплановы 
и связаны, главным образом, с нерешенным комплексом вопросов 
социального, экономического, управленческого характера, лич-
ностными характеристиками сотрудников, качеством воспитатель-
ной работы и медико-психологического сопровождения и т. д. [1].

Тем не менее, можно выделить относительно устойчивые 
факторы, обусловливающие недостаточную эффективность вы-
полнения функциональных обязанностей, а также способствующие 
возникновению негативных явлений различного характера. одной 
из актуальных проблем, стоящих сегодня перед психологами 
пенитенциарных учреждений, является предупреждение про-
фессиональной деформации среди сотрудников уиС. Профес-
сиональная деформация сотрудников тесно связана с различными 
формами отклоняющегося и деструктивного поведения [1].  В 
целях системного анализа и обеспечения организации работы 
по их профилактике имеет смысл объединить их собирательным 
понятием «деструктивные формы поведения» .

1. аллодеструкция т.е. потребность в разрушении и агрессив-
ность, направленные на внешний мир: людей, объекты и пред-
меты (преступность, правонарушения, уголовные преступления, 
повышенная агрессивность и конфликтность, ненависть).

2. аутодеструкция (аутоагрессивность), т.е. потребность в 
саморазрушении: суицидальные попытки, самоубийства, умыш-
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ленное причинение вреда своему здоровью, включая употре-
бление наркотических средств и спиртных напитков.

Деструктивное поведение - это проявление личностью кон-
кретных деструктивных поведенческих актов. оно может быть 
следствием кризисных и пограничных состояний, психотравми-
рующих событий, посттравматических стрессовых расстройств, 
профессиональной деформации, психических заболеваний, лич-
ностных  особенностей,  акцентуаций характера [2].

В настоящее время проблема своевременного выявления со-
трудников, склонных к деструктивному поведению, определена 
как одна из приоритетных в воспитательной и психологической 
работе с кадрами. Поэтому сотрудников, склонных к деструктив-
ному поведению, необходимо выделять в отдельную категорию 
на основании определения риска совершения аутоагрессивных 
или противоправных действий. С данной категорией в каче-
стве профилактических мер должна проводиться постоянная и 
целенаправленная индивидуально-воспитательная и психоло-
гическая работа, анализироваться динамика психологического 
состояния и эффективность воздействия мер воспитательной,  
психокоррекционной работы. 

В ряде случаев (хронический алкоголизм, попытки самоубийств, 
повышенная агрессивность и т.п.) необходимо безотлагательно 
рассматривать возможность дальнейшего продолжения сотруд-
ником службы в органах уиС и принять меры для  оказания 
экстренной медицинской (психиатрической) помощи, лечения. 
Практика показывает, что закономерным следствием проявле-
ний деструктивного поведения и отсутствия соответствующих 
профилактических мер является совершение сотрудниками 
чрезвычайных происшествий [3]. 

Пенитенциарная практика показывает,  что социально-
психологические характеристики выступают важным звеном в 
механизме рационального или адаптивного поведения сотрудни-
ков и относятся к категории наиболее устойчивых параметров, 
определяющих характер и успешность служебной деятельности. 
Дефекты в этой сфере становятся потенциальным фактором, 
способствующим возникновению профессиональной деформа-
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ции и деструктивных проявлений среди сотрудников. Эта кате-
гория, как правило, является наиболее уязвимой и составляет 
так называемую группу риска, за счет которой пополняется 
статистика текучести кадров, чрезвычайных происшествий и 
нарушений законности [1].

На медико-психологическом уровне необходимо анализиро-
вать условия жизни и личностный профиль сотрудников, осо-
бенно склонных к нарушениям дисциплины или иным формам 
дезадаптивного поведения. актуальность такого исследования 
обусловливалась тем, что сотрудники традиционно принадлежат 
к категории лиц с высоким уровнем эмоционально-стрессовых 
нагрузок. Помимо специфических (имеющих особое значение 
для личности) и неспецифических (имеющих значение для 
всех категорий людей) психотравмирующих состояний, на них 
воздействует значительное количество негативных факторов, 
связанных с условиями жизнедеятельности. К ним, прежде все-
го, относятся сверхнормативность и экстремальность условий 
несения службы, необходимость применения оружия на пора-
жение, непредсказуемость оперативной обстановки, постоянное 
общение с криминальной средой и т. д. [4].

Вполне естественно, что перечисленные обстоятельства 
создают психоэмоциональное напряжение, которое в норме 
мобилизует и активизирует адаптивные механизмы саморе-
гуляции личности. однако, при чрезмерном или длительном 
воздействии, превышающем допустимый барьер психической и 
физиологической устойчивости, положительная реакция пере-
ходит в отрицательную [1]. Это, в свою очередь, способствует 
возникновению широкого спектра дезадаптивных состояний, 
профессиональной деформации сотрудников, чрезвычайных про-
исшествий, деструктивного поведения, включая такие крайние 
формы, как суицидальные действия и нарушения законности.
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Современная система высшего образования предусматривает 
широкую интеграцию образовательной и научной  деятельности и, 
как следствие, широкое вовлечение в  научно-исследовательскую 
деятельность студентов и курсантов. идеальным вариантом 
такого подхода является стопроцентное вовлечение в научно-
исследовательскую работу студентов.

Некоторых вчерашних курсантов и студентов можно встре-
тить в числе достаточно известных и титулованных людей, 
которые добились весьма серьезных успехов в науке, спорте, 
творчестве, политике, общественной деятельности, и кто бы из 
них в дальнейшем не заявлял о своей абсолютной самостоятель-
ности и самодостаточности, но за ними стоят их наставники, 
инструкторы, тренеры, научные руководители, те люди, которые 
когда-то в прошлом помогли добиться этим людям успехов и 
высот своими советами, рекомендациями, помощью. 

ных ситуаций правоохранительной деятельности // Прикладная 
юридическая психология / под ред. а.М. Столяренко. - М., 
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однако многие могут возразить, что на их пути не встретился 
такой куратор-наставник, тем не менее им также удалось до-
биться немалых высот и побед.

Нередко можно услышать иные отзывы о тех людях, кото-
рым поневоле пришлось взять на себя кураторские функции, 
но которые не приспособлены не только к работе с молодежью, 
но и с молодежью творческой. 

С учетом этого большую значимость приобретают роль и 
личность куратора или научного руководителя.

Как мы выяснили в ходе предыдущих исследований, личность 
куратора имеет большое значение при развитии потенциала, ока-
зании помощи в достижении поставленных целей и реализации 
планов. однако следует отметить, что куратор является всего 
лишь связующим звеном, и если у курсанта не будет желания 
и стремления преодолевать трудности, встретившиеся на его 
пути, то работа куратора будет неэффективной.

Куратор должен обладать не только высокими профессио-
нальными качествами, но и деловыми, коммуникативными, 
психологическими, морально-этическими качествами, так как 
помощь в решении задач и в самовоспитании курсантов – это 
долгий и целенаправленный процесс в подготовке будущего 
специалиста. оценка его деятельности напрямую зависит от 
методов воздействия, способов организации работы и уровня 
развития потенциала ученика.

В то же время в ходе ранее проводившихся исследований 
нас заинтересовал вопрос о создании оптимального межлич-
ностного взаимодействия научного руководителя и ученика при 
организации научно-исследовательской деятельности.

Для того чтобы разобраться в этом и найти наиболее опти-
мальный вариант сотрудничества, мы попытались опросить 
курсантов своей образовательной организации разделив их в ходе 
собеседования на три условные группы: 1) те, кто занимается 
научно-исследовательской деятельностью; 2) те, кто не стал 
заниматься наукой; 3) те, кто по какой-то причине прекратил 
заниматься научно-исследовательской работой.

По итогам анкетирования можно сделать вывод о том, что 
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куратор должен назначаться из наиболее подготовленных и 
авторитетных сотрудников, имеющих опыт работы с молодым 
поколением и желание работать. В то же время необходимо, чтобы 
куратор, помогающий организовывать молодежную политику 
и деятельность общественных формирований, по возрастным 
меркам был как можно ближе к участникам этих общественных 
формирований. 

Результатом работы куратора является качество организации 
работы с подопечными и уровень вовлеченности курсантов в 
научно-исследовательскую и общественную жизнь образова-
тельной организации.

Таким образом, проведенное нами исследование и опрос в 
очередной раз подтвердили важность и необходимость кура-
тора, наставника или научного руководителя в организации 
научно-исследовательского поиска курсантов или студентов. 
Многие из курсантов, которые не начинали заниматься научно-
исследовательской деятельностью, под влиянием талантливых 
организаторов-офицеров готовы попробовать себя на этом по-
прище.

Для ответов практических всех респондентов характерно 
желание построить взаимоотношения с научным руководи-
телем на взаимном уважении и доверии, взаимопонимании, 
бескорыстной взаимопомощи, общении на равных, поддержке, 
обоюдном интересе.

В то же время нам бы хотелось узнать, каким видят опти-
мальное межличностное взаимодействие научного руководителя 
и ученика при организации научно-исследовательской деятель-
ности научные руководители.

В связи с этим в ближайшее время нами будет проведен 
экспресс-опрос ряда офицеров, которые на протяжении длитель-
ного времени занимаются научно-исследовательской работой с 
курсантами и студентами. 

создание оптимального межличностного взаимодействия
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Проблема аддикции (зависимости) является безусловно ак-
туальной для современного общества. Зависимое поведение 
человека представляет собой серьезную  проблему, поскольку в 
выраженной форме может иметь такие негативные последствия, 
как утрата работоспособности, конфликты с окружающими, 
совершение преступлений.

аддиктивное, или зависимое, поведение является одним 
из наиболее распространенных типов девиантного поведения 
и выражается в стремлении к уходу от реальности путем из-
менения своего психического состояния посредством приема 
некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 
определенных предметах или активностях (видах деятельно-
сти), сопровождающихся развитием интенсивных эмоций [1]. 
В широком смысле под зависимостью понимают «стремление 
полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетво-
рения или адаптации». условно можно говорить о нормальной и 
чрезмерной зависимости. Все люди испытываю «нормальную» 
зависимость от таких жизненно важных объектов, как воздух, 
вода, еда. Большинство людей питают здоровую привязанность 
к родителям, друзьям супругам. Сложность к чрезмерной за-
висимости, напротив, порождает проблемные симбиотические 
отношения, или зависимое поведение. Таким образом, зависимое 
поведение оказывается тесно связанным как злоупотреблением 
со стороны личности чем-то или кем-то, так и с нарушением 
ее потребностей. 

Зависимое (аддиктивное) поведение,как вид девиантно-
го поведения личности, в свою очередь, имеет множество 
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подвидов,дифференцируемых преимущественно по объекту 
аддикции. Наиболее распространены такие объекты зависимо-
сти, как табакокурение,психоактивные вещества, пища, религия 
и религиозные культы, алкоголизм, наркомания, пристрастие к 
азартным играм. В соответствии с перечисленными объектами 
выделяют следующие формы зависимого поведения: хими-
ческая зависимость, наркозависимость, нарушения пищевого 
поведения, гемблинг, религиозное деструктивное поведение. 
Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различ-
ной – от практически нормального поведения, до тяжелых форм 
биологической зависимости, сопровождающихся выраженной 
соматической и психической патологией [2].

Выделяются следующие психологические особенности лиц 
с аддиктивными формами поведения:

- сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, 
наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций;

- скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне 
проявляемым превосходством;

- внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед 
стойкими эмоциональными контактами;

- стремление говорить неправду;
- стремление обвинять других, зная, что они невиновны;
- стремление уходить от ответственности в принятии ре-

шений;
- стереотипность, повторяемость поведения;
- зависимость;
- тревожность [3].
В норме, как правило, психически здоровые люди легко 

«автоматически» приспосабливаются к требованиям обыденной 
жизни и тяжелее переносят кризисные ситуации. они, в отли-
чие от лиц с разнообразнымиаддикциями, стараются избегать 
кризисов и волнующих нетрадиционных событий.

у аддиктивной личности отмечается феномен «жажды острых 
ощущений», характеризующийся побуждением к риску, обуслов-
ленным опытом преодоления опасности.Базисной характери-
стикой аддиктивной личности является зависимость. Выделяют 

Психологические особенности аддиктивного поведения
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перечисленные ниже признаки, пяти из которых достаточно для 
диагностики зависимости у обследуемого:

- неспособность принимать решения без советов других 
людей;

- готовность позволять другим принимать важные для него 
решения;

- готовность соглашаться с другими из страха быть отвер-
гнутым, даже при осознании, что они не правы;

- затруднения, когда нужно начать какое-то дело самостоя-
тельно;

- готовность добровольно идти на выполнение унизитель-
ных или неприятных работ с целью приобрести поддержку и 
любовь окружающих;

- плохая переносимость одиночества – готовность предпри-
нимать значительные усилия, чтобы его избежать;

- ощущение опустошенности или беспомощности, когда об-
рывается близкая связь;

- охваченность страхом быть отвергнутым;
- легкая ранимость при малейшей критике или неодобрении 

со стороны [2].
Наряду с зависимостью, основным в поведении аддиктивной 

личности является стремление к уходу от реальности, страх 
перед обыденной, наполненной обязательствами и регламента-
циями «скучной» жизнью, склонность к поиску запредельных 
эмоциональных переживаний даже ценой серьезного риска и 
неспособность быть ответственным за что-либо.

уход от реальности совершается при аддиктивном поведении 
в виде своеобразного «бегства», когда взамен гармоничному 
взаимодействию со всеми аспектами действительности проис-
ходит активация в каком-либо одном направлении. При этом 
человек сосредоточивается на узконаправленной сфере дея-
тельности (часто негармоничной и разрушающей личность), 
игнорируя все остальные. 

В соответствии с концепцией Н. Пезешкиана, существует 
четыре вида «бегства» от реальности: «бегство в тело», «бегство 
в работу», «бегство в контакты или одиночество» и «бегство 

Р. Шаримова
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в фантазии».
При выборе ухода от реальности в виде «бегства в тело» 

происходит замещение традиционной жизнедеятельности, на-
правленной на семью, служебный рост или хобби, изменением 
иерархии ценностей обыденной жизни, переориентацией на 
деятельность, нацеленную лишь на собственное физическое или 
психическое усовершенствование. При этом гиперкомпенсатор-
ным становится увлечение оздоровительными мероприятиями 
«паранойя здоровья», сексуальными взаимодействиями, улуч-
шением собственной внешности, качества отдыха и способами 
расслабления. «Бегство в работу» характеризуется дисгармонич-
ной фиксацией на служебных делах, которым человек начинает 
уделять непомерное в сравнении с другими областями жизни 
время, становясь трудоголиком. изменение ценности комму-
никации формируется в случае выбора поведения в виде «бег-
ства в контакты или одиночество», при котором либо общение 
становится единственно желанным способом удовлетворения 
потребностей, замещая все иные, либо количество контактов 
сводится к минимуму. Склонность к размышлениям, прожектам 
при отсутствии желания что-либо воплотить в жизнь, совершить 
какое-нибудь действие, проявить какую-нибудь реальную актив-
ность называется «бегством в фантазии». В рамках подобного 
ухода от действительности появляется интерес к псевдофи-
лософским исканиям, религиозному фанатизму, жизни в мире 
иллюзий и фантазий [3].

Проведенный нами анализ литературы позволил сделать вы-
вод, что данная проблема открывает перспективы дальнейшего 
изученияс разработкой профилактических ипсихокоррекционных 
программ на семейном и социальном уровнях.
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анализ практики применения огнестрельного оружия свиде-
тельствует о слабом знании работниками правоохранительных 
органов тактических приемов применения оружия или само-
надеянном пренебрежении ими, зачастую оружие применяется 
безграмотно. 

Четкое знание условий применения огнестрельного оружия 
складывается из знаний положений законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих основания 
и порядок применения огнестрельного оружия, а также тща-
тельного их соблюдения.

Последовательность тактических действий сотрудников 
органов внутренних дел в ситуациях, связанных с возможно-
стью применения огнестрельного оружия - это цепь логиче-
ских рассуждений, заключающихся в анализе сложившейся 
обстановки; определении соответствия категории и степени 
опасности противоправного деяния основаниям применения 
огнестрельного оружия; убежденности в невозможности пре-
сечения деяния другими мерами пресечения; оценке наличия 
времени на предупреждение о намерении применить оружие и 
на выполнение правонарушителем требований о прекращении 
противоправного деяния; принятии решения на применение 
огнестрельного оружия и области поражения правонарушителя; 
соблюдении личной и общественной безопасности; выполнении 
необходимых действий после применения оружия и оказании 

3. Старшенбаум Г.В. аддиктология. Психология и психоте-
рапия зависимостей. - М., 2006. – 280 с.
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доврачебной помощи пострадавшим. 
Сотрудник органов внутренних дел обязан принять все за-

висящие от него меры по пресечению общественно опасного 
деяния, но характер противоправного деяния может быть недо-
статочно ясным, ввиду чего для сотрудника особенно важным 
является умение правильно оценивать обстановку. 

Хотелось бы заметить, что основным направлением в повы-
шении тактической выучки сотрудников органов внутренних дел, 
в настоящее время, является совершенствование организации 
и методики проведения занятий по тактической подготовке (к 
сожалению, в служебной подготовке органов внутренних дел 
она не обособлена как вид), особое место в которой должна 
занимать одиночная подготовка сотрудника к действиям, в 
условиях возможного применения огнестрельного оружия, а 
также подготовка к действиям в составе наряда. 

Проблемы безопасности при обращении с огнестрельным
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Over the past years, the world community is constant faced 
with such a large-scale, diverse in forms and methods of action 
phenomenon of religious extremism and its most painful form of 
manifestation - terrorism. According to the US State Department 
every year between 320 and 660 acts of terrorism, takes place in 
the world and their number is steadily increasing. 

Terrorism and extremism in all forms of their manifestation are 
increasingly threatened to security of many countries and their 
citizens, entail very significant political, economic and moral 
losses, have a strong psychological impact on large numbers 
of people, more and in larger quantities take the lives of any 
innocent people. Terrorism as a phenomenon of political life is 
multifaceted. Not by chance the international community has not 
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Islamic extremism and terrorism as a social phenomenon

managed to develop a generally acceptable legal definition of 
terrorism, but the essential content of this phenomenon for all is 
clear. It is present and illegal violence, usually with the use of 
weapons, and the desire to intimidate the general population, and 
innocent victims, and in relation to terrorist acts that go beyond 
state borders - international element. 

Among the most acceptable definition is as following: terrorism 
is the use of non-state violence or threat of violence to cause 
panic in society, weaken or even topple the government and cause 
a political change, it is aimed at the destabilization of the state 
regime, the excitement in the concerns of the population for his 
helplessness in the face of violence, change as a result of the 
government in the country, to carry out any political, religious 
or ethnic aspirations. 

According to experts, dealing with terrorism, currently around 
the world there are about 100 major terrorist organizations that 
support each other in constant contact, which are aimed at the 
preparation of terrorist acts, exchange the information and financial 
support for criminal activities.

According to the American press, in the fighting between 
government forces and armed groups of Islamic extremists have 
killed more than 50 thousand people. The population is suffering 
not only from terrorist attacks, but also the operations of the 
security forces, as well as executions carried out without trial or 
investigation by government forces and Islamists. At the armed 
insurgents, international terrorists are the latest types of military 
weapons. However, Islamic extremism uses in its arsenal, not only 
the shots and bombs. Some experts, in the field of combating 
terrorism, tend to believe, that the mass production of counterfeit 
money or large-scale operations with the movement of the drug 
in its essence is similar to the terrorist attacks. Today, up to 90% 
of all applicants in Europe, and, particularly, in the UK drugs, 
which is one of the main sources of funding for radical Islamic 
organizations, are of Afghan origin. However, coming from 
Afghanistan, drug and the threat of Islamic extremism, are not 
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limited to Europe. 
Fundamentalists tend to establish Sharia orders even in some 

European countries. The number of mosques in France, for example, 
have already exceeded 3000. Today, in many European countries, 
the leaders of Islamic extremists feel them selves as at like home. 
Many leaders of the most radical Islamic organizations take refuge 
In the UK. In Germany, the number of the Muslim population has 
already exceeded five million people - mainly, they are Turks 
and Kurds. It is no accident, the arrest of the leader of Kurdish 
separatists Abdullah Ocalan has created big problems for law 
enforcement agencies in Germany and other European countries. 
In Switzerland, Kurdish demonstrators in protest against the arrest 
of their leader seized the UN office and during a few days kept 
as hostages of his employees. These facts suggest, that Islamic 
extremism threatens the safety not only the republics of Central 
Asia, but also European countries. 

Terrorism  is a social phenomenon, not religious. In many 
cases, terrorists hide their political goals of religious slogans. 
They misinterpret the meaning of religious principles, distorting 
its essence and moral origin, that gives to rise to certain persons 
to speak about religious terrorism. Islam has nothing to do with 
terrorism, neither objective nor the methods of those who resort 
to violence to achieve political goals, they can not be justified 
by the Qur'an and Sunnah. Islam declares the inviolability of life 
and property of people, even if they do not profess this religion, 
but live in peace and harmony with Muslims. Prophet Muhammad 
(peace be upon him) said: «The man who killed an unbeliever, 
concluded a peace treaty with the Muslims, did not even feel 
the fragrance of Paradise, despite the fact that it extends to a 
distance of forty years».

Islam considers terrorist acts as serious crimes against humanity. 
The attempt on the life of innocent citizens  is  a grave sin. A 
true Muslim does not accept terrorism and extremism in any 
form. If anyone hopes to achieve a good purpose, to do evil and 
bringing misery to people, he has strayed from the straight path. 

С. Алдиярова
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Модернизация пенитенциарной инфраструктуры в рамках 
развития государственно-частного партнерства, изучение между-
народного опыта и выработка предложений по привлечению 
частного сектора в строительство, содержание и управление 
пенитенциарными учреждениями отмечены в Послании главы 
государства Н. Назарбаева «100 конкретных шагов по реали-
зации пяти институциональных реформ» [1].

Развитие государственно-частного партнерства (далее - 
ГЧП) как форма помощи государства бизнесу появилось в 
Казахстане после Постановления правительства «О создании 
специализированной организации по вопросам концессии» 
от 17 июля 2008 года, когда было образовано акционерное 
общество «Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства».

Однако за такой небольшой период для государственно-
частного партнерства у нас в стране открылись новые про-
екты, объемы которых составят до 20% от объема инвестиций 

6 СЕКЦИЯ     Е. Бочарова

Islam is the salvation and well-being of individuals and society, 
and to do that in the soul of every believer should be peace. This 
makes it a wise and strong, able to give people the benefit and 
oppose violence. 

lITErATUrE
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с участием государства. Кроме этого, ожидается внесение 
изменений в законодательную базу Казахстана для совершен-
ствования процесса реализации проектов.

Государственно-частное партнерство является формой со-
трудничества государства и бизнеса на условиях сбаланси-
рованного распределения рисков с целью проектировать, 
финансировать, строить, реконструировать, эксплуатировать 
и/или обслуживать объекты инфраструктуры. На сегодня в Ка-
захстане реализуются 102 проекта ГЧП, в том числе 8 проектов 
республиканского значения [2]. Основные крупные проекты 
ГЧП на сегодня в Казахстане - это строительство исправитель-
ного учреждения в Шымкенте на 1500 мест, строительство 
больницы на 300 койко-мест в Усть-Каменогорске и в Актау, 
детской больницы в Семее, строительство инновационного 
кластера в Алматы при Казахском национальном университете 
им. Аль-Фараби.

По словам аналитика АО «Казахстанский центр ГЧП» А. 
Кобетова, при разработке проекта и при подготовке финансово-
экономической модели в первую очередь рассматривается 
основной критерий - окупаемость проекта, в зависимости от 
которой «частник вкладывает деньги сегодня, а государство 
уже после того, как объект будет введен в эксплуатацию, воз-
мещает его инвестиционные затраты, понесенные в течение 
5-10 лет».

Государственно-частное партнерство в Казахстане, как и 
во всем мире, является одним из наиболее перспективных 
инструментов привлечения частных инвестиций в развитие 
социально-ориентированной инфраструктуры [3].

Следует отметить, что по условиям концессии, участники 
договора распределяют исполняемые функции между собой 
[4]. Так, по условиям концессии государство осуществляет 
основной контроль и управление деятельностью исправитель-
ного учреждения, обеспечение охраны, внутреннего порядка 
и выполнение функций по наказанию заключенных. При этом 
качество условий содержания заключенных в условиях прива-

Е. Бочарова
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сандарға негізделген паремиялардың 
кәсіптік аядағы тәрБиелік мәні

Д. Ғазез,
1 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: С.К. Қасымова,
филология ғылымдарының кандидаты, доцент,
ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты

Сандар – дүниетанымның бір тетігі. Таным - тарихи да-
мып отыратын жүйе. Қазақ ескіліктерінің сандар жүйесіндегі 
тілдік көріністері этнолингвистикалық арналардың барлығынан 
табылады. Әсіресе, тұрақты теңеулерде, фразеологизмдерде, 
мақал–мәтелдерде. Ұлы ғалым Пифогор: «Әр сан өзіндік 

6 СЕКЦИЯ      Д. Ғазез

тизации ухудшилось, при концессии – улучшились. Принимая 
во внимание анализ зарубежного опыта реализации, отметим, 
что в целом совместное участие государства и частного ка-
питала положительно сказываются на данном проекте, может 
позволить привлечь дополнительные ресурсы, и в первую 
очередь инвестиции, ослабить остроту бюджетных проблем, 
переложить на предпринимательский сектор основную часть 
рисков и в то же время сохранить объект пользования в госу-
дарственной собственности. 
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ерекшелікке ие» деген екен [1]. Сан есім мәселесіне арнап 
1927 жылы ленинград қаласында «Сандарға қатысты тілдік 
мәселелер» атты үлкен конференция өткен. Бұл конференцияда 
ғалымдарға сандарды тек грамматикалық тұрғыда ғана емес, 
басқа жақтан да, атап айтқанда, дүниетаныммен байланысты 
зерттеу керектігін көрсетті. Конференция негізінде жарық 
көрген мақалаларда «Санға байланысты мәселелер шешуі 
қиын, өзекті, болашақта тынымсыз ізденуді талап ететін, 
ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын зерттеу жұмысын қажет етеді» 
деген қорытынды ойлар жиі ұшырасады. 

Бұған дейін Ресейде сандарды тілдік тұрғыда зерттеп жүрген 
ғалымдардың «Сандар тобы» құрылған. Бұл топтың мүшелері: 
славян-албан тілдерінің маманы Н.С. Державин, славист  
М.П. Долобко, урал-алтаист Н.Н. Поппе (финтанушы, мон-
голист), түркітанушы А.Н. Самойлович, үнді-еуропатанушы 
л.П. Якубинский, египет сан есімі бойынша П.и. Воробьев, 
В.П. Томашевский, Я. Марр. Жалпы түркі тілдеріндегі сан 
есімдер ХVІІ ғасырдан бері қаралып келеді [2]. Біз өзіміздің 
мақаламызда зерттеу нысаны ретінде сандарға негізделген 
мақал-мәтелдердің кәсіптік, яғни, еңбек ету аясындағы тәрбиелік 
мәні мен маңызын қарастыруды жөн көрдік.

«Паремия» (παραміα) сөзі – грек тілінен аударғанда «нақыл 
сөз» деген мағынаны білдіреді. Мақал-мәтелдер лингвистикада 
фразеологияның шеңберінде тұрақты сөз тіркестері ретінде 
тілдік талдаудың объектісі болған болса, ХІХ ғасырдың соңы, 
ХХ ғасырдың басында паремиология лингвистиканың дербес 
саласына айналды [3].

Мақал-мәтелдерде қамтылмайтын сала жоқ. Онда халқымыздың 
әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі туралы болашаққа үлгі-өнеге бо-
латын, тәлім-тәрбие беретін, жол нұсқайтын сөздер айты-
лады, ерлікке, отаншылдыққа, елін, жерін сүюге үндейді. 
Уақыт озған сайын мақал-мәтелдерге өзгерістер де енгізіледі. 
Өмірге керексіздері бірте-бірте қолданылудан шығып, жаңадан 
толықтырулар туындап жатады. Ақын-жазушылардың мағынасы 
терең көркем сөздері, нақылдары, шешендік сөздер, жұмбақтар, 

Д. Ғазез
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Сандарға негізделген паремиялардың кәсіптік аядағы тәрбиелік

өсиет сөздер және тағы басқалары мақал-мәтелдердің қорын 
көбейтіп отырады. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде мақал 
мен мәтелге мынандай түсіндірме берілген: «Мақал – үлгі-
өнеге ретінде айтылатын жалпы халықтық нақыл сөз; мақал 
деп қысқа, образды, ұйқасты, тұжырымды нақыл сөзді айта-
мыз». «Мәтел – тұжырымды, бейнелі әрі ықшам нақыл сөз» 
деп берілген [4]. Сандарға негізделген мақал мәтелдер – еңбек 
пен кәсіпке, халықты елін, жерін қорғау, жастарды өжеттікке, 
отаншылдыққа, батылдыққа, ұйымшыл болып, ауызбіршілікті 
сақтауға дәріптеуде маңызы зор. еңбек – адамның екінші ана-
сы. «еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», - деп Абай 
атамыз айтқандай, еңбек етуге баулиды, еңбекті екінші анаға 
теңейді. Мәселен, «Қырықтан артық жас жоқ, қымыздан артық 
ас жоқ. елу – ердің жасы, алпыста ел ағасы» деумен халық, елу-
алпыста ақыл тоқтатып, еліңнің, халқыңның қамын, жағдайын, 
болашағын ойлайтын уақыттың, шынығып, қайрат-күшіңнің 
шыңдалатын уақытын көрсеткен. Ата-бабамыз көшіп-қонып 
жүрген, сол көшпенділіктің өзі қазақ халқын шыңдаған, күш-
қуатын жетілдіре түскен. «Жеті рет өлшеп, бір рет кес» деп, 
асықпа, ойланып істе, бірнеше рет өлшеп, әбден дұрыстығына 
көзің жеткенде ғана әрекет жаса деген мағынада қолданса, 
«ерлік пен бірлік – егіз» мағынасы ерлік пен бірліктің бір-біріне 
тығыз байланыстылығы, яғни, бірліктің өзі ерлік ұғымына 
кіреді, өйткені бір-бірімен қарым-қатынаста, қамқорлықта, 
қиын жағдайда жұптасып қол ұшын беріп, көмектесу, біреу 
үшін жаныңды қию, қоғам, бірлікте ғана өз мәресін табады 
екенін білдірсе, «ер егіз, еңбек жалғыз», «еңбегі жанғанның 
тоқтысы егіз туады», «еңбек пен бақыт – егіз», «еңбек - 
адамның екінші анасы» мақал-мәтелдерінің білдірер мағынасы 
- еңбекке баулу, еңбектің адам өміріндегі маңызын көрсету, 
пайдасын дәріптеу болып табылады. Осындай іспеттес жалпы 
кәсіптік аядағы сандарға негізделген паремиялар қатарын 
көптеп келтіруге болды. Мәселен, «Жүз жылдығын ойлаған, 
жығылмайды», «Өзіңнен бір көйлек бұрын тоздырғаннан ақыл 
сұра», «Өмір – кезек, өлім – ортақ», «еңбекті екеу болар», 
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«Доңыздың ісі – бір басқа, диқанның ісі – бір басқа», «Диқан 
болсаң қос егізің тең болсын, шаруа болсаң қос етегің кең 
болсын», «Су келтірер бір кісі, егін егер мың кісі», «Мың 
кәсіпке талпынсаң, бір кәсіптен айырыласың», «егістікті бір 
рет сыйламасаң, ол сені тоғыз рет қинайды», «Көктемде жерге 
түскен бір дән, күзді күні мың дән болады» деп дән егу, дән 
себу, тұқым себу жұмыстарын кез келген егіншінің қолынан 
келмейтіндігін білдіреді. Яғни, аса ыждаһаттылықты қажет 
ететін бұл жұмыс ең тәжірибелі адамға жүктелген. Дән себуді 
бастар алдында, себуші егістікте жерағашпен дән шашқанда 
қамтитын көлемін сызып алған. Сонымен бірге, оны жаз 
бойы суарып күтіп отырған, яғни, күтіміне қарай шығымы 
болған. Сондай-ақ «Сауып ішсең, мың күндік, сойып жесең 
бір күндік», «Жайлауы жақсының әр бұтасының түбі бір кесек 
ет», «Шаруаның мұңы бір», «Орақта бір күн кешіксең, жүз 
күн өкінесің», «Жүз пышақта бір сап жоқ», «екі қолға бір 
күрек», «екі дөңгелегі бүтін арба тез жүреді», «Диірменнің 
бір тасына, тұтқа салып айналдырсаң, үй аласың, екі тасына 
бірдей тұтқа салып айналдырсаң, құм аласың», т.б. 

Қорыта келе, сандар – дүниетанымның бір тетігі. Таным - та-
рихи дамып отыратын жүйе. Сондықтан, таным мен мәдениеттің 
тарихын талдауға сүйену арқылы сандар жүйесіндегі қазақ 
ескіліктеріне талдау жүргізе аламыз және мақал-мәтелдердің 
еліміздің болашағына, жастарды тәрбиелеуде, ақыл-кеңес 
беріп отыру жолында халық даналығын арттыруда атқаратын 
маңызы зор болуымен қатар ғылымымызға, тілімізге байла-
нысты келіп қосылып жатқан жаңалықтарға, жаңа ағымдарға 
мақал-мәтелдер қосылып, толықтырылып, өзінің ықпалын 
тигізуде.

ӘДеБиеТТеР ТІЗІМІ
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Кез келген ақша сол елдің өткені мен бүгінін және болашағын 
айқындауға септігін тигізеді. Ақша–тауарлар мен қызмет 
көрсету өлшемі болып табылады және жалпыға бірдей ба-
лама рөл атқаратын, кез келген тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерге айырбасталатын ерекше тауар түрі; қоғамдық 
қатынастар көрініс табатын экономикалық категория [1].

Ақша тарихын зерттейтін арнайы ғылым саласы нумизма-
тика деп аталады. Онда тиындар, құйма ақша кесектері, т.б. 
ескерткіштер (тиын мөрлері, құжаттар) арқылы тиын соғу 
тарихы кеңінен зерделенеді. Нумизматика ғылым ретінде  
XVIII-ғасырдың 2-жартысында пайда болды, оның негізін 
салушы – Вена нумизматигі и.Х. Эккель [2]. 

Ақшаны соғу және оны айналымға енгізу ісі ерте кезден 
бастау алады. ежелгі көшпенді қазақ халқы мал, бағалы аң 
терілері, алтын, күміс кесектері, бағалы тауарларды тауар айна-
лымы ретінде пайдаланған. Отырықшы елдер мен көшпелілер 
арасындағы сауда-саттық қатынастары Ұлы Жібек жолы арқылы 
дамып отырды. Түркі кезеңіндегі монеталарға аверс (тиынның 
оң беті) бетінде басылған таңбалар, жыртқыш аңдардың суреті 
бейнеленген. Белгілі археолог К.М. Байпақов жетекшілік 
еткен зерттеу тобының археологиялық қазба жұмыстарының 
нәтижесінде «Отырар алқабы: Күйік-Мардан, Алтынтөбе, 
Жалпақтөбе қала жұрты» атты еңбегі жарық көрді. Олар От-

6 СЕКЦИЯ      Н. Ерсұлтан

3. Қасымова С.К. Дүниенің паремиологиялық бейнесінің 
сандық коды. - Көкшетау: «Келешек - 2030», 2013. - 188 б. 

4. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.-Алматы, 1985. -591 б.
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ырар алқабындағы Күйік-Мардан қала жұртынан теңгелердің 
табылғанын, олардың VІІ-VІІІ ғасырларға жататынын және ол 
теңгелерде арыстан бейнесі мен таңбалардың бедерленгенін 
келтірген [3].

Шамамен 704-766 жылдары көне Тараз шаһарында соғылған 
қола теңгелер өндірілгендіктен, Түргеш қағанатының қуатты 
мемлекет болғанын айтуға болады. Тарихи деректер бойын-
ша түргештердің сауда орталықтары ежелгі Суяб пен Тараз 
қалашықтары болған. Қазақ жерінде ақшаны жасау ісі Қарахан 
әулеті тұсында қарқынды өріс алды. Бәріміз білетіндей, Қарахан 
әулеті ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдағаннан кейін 
ақша айналымындағы тиындардың атауы да «динар, дирхем, 
фулс» деген арабша атауға ие болды. Динар деп алтыннан 
соғылған тиынды айтатын болса, күміс тиынды дирхем деп 
атаған. Ал қазіргі біз айтып жүрген теңге атауы Алтын Орда 
кезеңінде қолданыла бастады. Жібек жолында дирхем мен 
динардан басқа, пени, манат, фулс, ділдә, жамбы сынды ақша 
атаулары да қолданыста болды [4].

Тәуелсіздік – біздің ұрпаққа берген үлкен бақыт, халқымыздың 
мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге 
Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Тәуелсіздік – біздің 
ең басты игілігіміз, баға жетпес құндылығымыз. 

1993 ж. 12 қарашасында Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Назарбаев «Қазақстан Республикасында Ұлттық 
валюта енгізу туралы» жарлық шығарды. Ұлттық валюта-
ны «теңге», ал оның жүзден бір бөлігін «тиын» деп атауды 
сол кездегі ҚР Жоғары кеңесі комитетінің төрағасы Сауық 
Тәкежанов ұсынған еді.

Ұлттық теңгені жасауға екі жыл уақыт қажет болды. Қазақстан 
өз төл ақшасын шығару үшін 1990 жылы теңгенің алғашқы 
үлгісін жасайтын арнайы жұмысшы тобын құрды. Тәуелсіз 
елдің ұлттық валютасын жасап шығарған Тимур Сүлейменов, 
Меңдібай Әлин, Ағымсалы Дүзелханов, Хайролла Ғабжәлеловтер 
еді. Олар жұмыстарын Қазақстан мәдениетінің тарихи даму 
аспектілерін зерттеуден бастаған.

Н. Ерсұлтан
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Біз 
ұлттық ақшамызды бір-ақ рет және бір атаумен шығаруымыз 
керек. екінші қайтара оның аты өзгермейді. Сондықтан оны 
әбден зерттеп барып, бір шешімге келуіміз қажет», - деді.

1993 жылдың қазан-қараша айларында Қазақстан рубль 
аймағынан толықтай шықты. Қарашаның 12-сіндегі Пре-
зидент Жарлығынан 3 күннен кейін теңге айналымға енді. 
ескі ақшаны қазақстандық теңгеге айырбастау 1993 жылғы  
15 қарашада таңғы 8.00-де басталып, 20 қараша күні 20.00-де 
аяқталды. Ұлттық банк алғашқыда 1 теңгені сол кездегі 1000 
рубльге бағалаған. Кейін еліміздің саяси және әлеуметтік, 
мемлекетаралық қатынастары ескеріліп, 1 теңге 500 рубль 
болды. Ал бірінші айналымға енген 1 теңгенің АҚШ долла-
рына шаққандағы құны 4,35 теңге болды [5].

Республикада ақша айналысындағы монетамен қатар 
мерейтойлық және ескерткіш монеталар да қолданылады. 
Мерейтойлық және ескерткіш монеталар оларда белгіленген 
құнға сәйкес төлем қабілетіне ие, бірақ олар негізінен мәдени-
ағарту мақсатында шығарылған. 

Дербес ақша кредиттік және бюджеттік-салықтық сая-
сатты және тиісінше неғұрлым тиімді макроэкономикалық 
тұрақтылық саясатын жүзеге асыруға жол ашты. Теңге әлемдегі 
неғұрлым барынша қорғалған валюталардың біріне айналды. 
Теңгені жасауда ең озық технологиялар пайдаланылды. Теңге 
- біздің ұлттық мақтанышымыз, дизайны жағынан әлемде 
ұлттық теңгеден асып түсетін ақша кемде-кем. Ұлттық теңгенің 
айналымға енуі – сан ғасырлық тарихы бар теңгені бүкіл 
әлемге танытты.

ӘДеБиеТТеР ТІЗІМІ
1. Сәбден О., Тоқсанбай С.Р. Қаржы-экономика сөздігі. - 

Алматы: ҚРБжҒМ Экономика институты, «Зияткер» ЖШС, 
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қазақстан қоғамындағы дәстүрлі 
толеранттылық пен ұлтаралық қатынас

А. Кушекбаев,
1 курс курсанты

Ғылыми жетекші: Қ. Мырзахмет,
ӘГП кафедрасының оқытушысы, полиция лейтенанты,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

ХХІ ғасырда әлем жұртшылығы бейбітшілікті қамтамасыз  
ету тұрғысынан ұлтқа, тілге, нәсілге, дінге бөлінуден гөрі 
бірігуге көбірек көңіл бөле бастады. Бұған мәдени ықпалдастық, 
экономиканың өсімі, жаңа байланыс жүйелерінің пайда болуы, 
көші-қон жағдайлары, қоғамдық санада жүріп жатқан күрделі 
трансформациялаулар т.б. да себеп болуда. Бірігу әскери, 
саяси салада ғана жүзеге аспай, рухани, мәдени салада да 
негізге алынуда.

Осы орайда өзара түсіністік пен рухани келісім, толеранттылық 
ұғымдарының мәні күн өткен сайын артып келеді. Өйткені бұл 
ұғымдар халықтардың ендігі дамуының маңызды факторы, 
әрі әлемдік экономиканы рецессия жағдайынан алып шығар 
тұтқасы рөлін атқарып отыр. Мультимәдениет пен жаһандану 
ғасыры зорлықшыл әрекеттерге жол бермеуді, ешкіммен жау-
ласпауды, өзгелерді тыңдап, пікірін сыйлауды, плюрализмді 
(саяси, этикалық, мәдени, діни, идеологиялық) жақтап, өзге 
мәдениеттерді бөтенсімеу қажеттігін сездіруде. 

Бүгінгі күні толеранттылық рухани-өнегелі категория 
ретінде қазіргі қоғам үшін өзінің тарихи, діни, психологиялық, 
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Қазақстан қоғамындағы дәстүрлі толеранттылық пен

педагогикалық, социомәдени өзектілігін айқын аңғартуда. Өткен 
ғасырда қырғи-қабақ соғыстар мен талай төңкерістерді көрген 
ұлттар ендігі беталыста уақыт сынынан өткен, тексерілген, 
тиімділігі тарих пен дәлелденген осы ұғымдарды қоса басшылыққа 
алуда.

Толеранттылық көп жақты сөз ретінде қоғамдағы демо-
кратия, адам құқықтары мен бостандығы, диалог мәдениеті, 
мәдениет аралық байланыс, саяси плюрализм, этикалық плюра-
лизм, мәдени плюрализм ұғымдарымен тығыз байланысты. Ол 
сондай-ақ мына салаларда да кең қолданыста: әлеуметтік, жеке, 
саяси, құқықтық, идеологиялық, коммуникативті, этикалық, 
дүниетанымдық, психологиялық, медико-биологиялық, діни-
конфессияналдық, ұлттық-этникалық, гендерлік, нәсілдік, 
педагогикалық, тұрмыстық т.б. 

«Толеранттылық» сөзі алғаш рет батыста пайда болған. 
Әуелде діни салада қолданысқа түскен ол кейіннен басқа да 
көптеген жаңа ұғымдарға негіз қалады. 

«Толеранттылық қағидаларының декларациясы» 1995 жылы 
16 қарашада Парижде ЮНеСКО-ның 185 мүше-мемлекеттері 
қол қойған [1].

Бұл орайда Қазақстан қоғамы тарихи даму барысында 
күрделі конглемерат ретінде қалыптасты. Қазіргі уақытта 
оның құрамына 100-ден астам ұлттар мен ұлыстар кіреді, 
олар бірнеше діни-конфессионалдық бірлестіктерге біріккен. 
Осындай әртектілік жағдайында әлемді алаңдатып отырған 
ұлтаралық, дінаралық қақтығыстарға ұшырамай, халықтардың 
бейбіт қатар өмір сүруіне мүмкіндік беретін күш қандай? 
Ғылымда «толеранттылық» атауымен белгілі ұғым, міне, осы 
жерде маңыздылыққа ие болады. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың ұйытқы болуымен қолға алынған 
этникааралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық 
моделі – Қазақстан халық Ассамблеясы – Президенттің 1995 
жылғы 1 наурыздағы Жарлығымен құрылды. Содан бері 
өткен 17 жылдың ішінде Ассамблея Президент жанындағы 
консультативтік-кеңес органынан модернизацияланған Қазақстан 
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қоғамының толыққанды саяси институтына айналды. Бұған 
2008 жылдың 20 қазанындағы «Қазақстан халқы Ассамблеясы 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы дәлел бола алады. 
Онда «Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы 
рөлiн арқау ете отырып, қазақстандық патриотизм, Қазақстан 
халқының азаматтық және рухани-мәдени ортақтығы негiзiнде 
қазақстандық азаматтық бiрдейлiктi және бәсекеге қабiлеттi 
ұлтты қалыптастыру процесiнде Қазақстан Республикасында 
этносаралық келiсiмдi қамтамасыз ету болып табылады», – 
деп тұжырымды түрде айтылған. Ал Ассамблеяның негізгі 
міндеттері тізімінде бірінші кезекте «Этносаралық қатынастар 
саласында мемлекеттiк органдармен және азаматтық қоғам 
институттарымен тиiмдi өзара iс-қимылды қамтамасыз ету, 
қоғамда этносаралық келiсiмдi және толеранттықты одан 
әрi нығайту үшiн қолайлы жағдайлар жасау» делінген. Осы 
айтылғандар негізінде Қазақстан халық Ассамблеясы туралы заң 
актісінде толеранттылық қағидасы жатқандығын көреміз. 

Қазіргі заманғы түсініктегі толеранттылық – бұрынғыдай 
тек төзімді болу ғана емес, ол тұжырымды түрде ерекшеленетін 
басқа ұстанымдағы, бірақ екі жақта мүдделес болып табы-
латын ортақ құндылықтары бар адамға деген жылы ниетті 
қатынас.

Қазақ этикасының басты құндылықтарының бірі – төзімділік 
(толеранттылық). Қазақ халқы өткен құндылықтарды жаңа 
заманға әдейі таңып отырған жоқ. Бұл жерде құндылықтар 
сабақтастығы туралы айтуға болады.

Қазақ ақын-жырауларының исламдық дүниетаным шеңберінде 
болғаны белгілі. Ал, ауыз әдебиетіміздің де бай мазмұндарынан 
бұндай көзқарасты табу қиынға соқпайды. Қазақ халқына 
тән төзімділіктің көрінісін «Таспен ұрғанды аспен ұр» деген 
мақал береді. Халық даналығының мағынасы төзімділік та-
нытып, мәселелерді зорлық-зомбылықсыз шешуге шақыруда. 
Осыған ұқсас мағынаны «Сабыр түбі – сары алтын» деген 
мақал береді. Бұл жерде де қиын істің бәрін сабырлылықтың, 
төзімділіктің негізінде асығыстық жасамай, күйгелектікке, ашуға 

А. Кушекбаев
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ғасырдың ғұлама азаматы

А. Мендыбаев,
2 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: Г.К. Мадина,
ӘГП, тілдер және психологиялық дайындық кафедрасының аға 

оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі, 
азаматтық қорғау майоры,

ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев жүзден аса ұлты бар мемлекетті басқарып, экономикалық 
тығырықтан да, нарықтық қиындықтан да, ұлтаралық араздықтан 
да халқымызды аман-сау алып келе жатқан білгір басшы.

Халық әр дәуірде ел тізгінін ұстаған білікті билеушілерін 
естен шығармай, олардың жамиғат алдындағы өшпес қызметін 
қанатты сөздермен мінездеп отырған. «Қасым салған қасқа 
жол, есім салған ескі жол» деген секілді бейнелі тіркестер 

6 СЕКЦИЯ     А. Мендыбаев

берілмей шешу қажеттілігі көрсетіледі. Қазақ халқының мақал-
мәтелдері халықтық философиямыздың негізінде төзімділік 
пен зорлық-зомбылықты болдырмау идеяларының жатқанын 
жарқын көрсетеді.
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тасасында терең мағына жатқаны анық. Көптеген белгілі 
хандар мен сұлтандардың ел үшін елеулі әрекет жасағандары 
жұртшылық ілтипатына бөленгенін байқаймыз [1]. 

Абылай бабасы сияқты елбасы да халық арасында даңқы 
зор. XVІІІ ғасырда қазақ елі Ресейдің құрамына кіргеннен 
кейін бірте-бірте тілімізден, дінімізден, салт-дәстүрімізден 
айырыла бастады. Халқымыз үш ғасырға жуық Ресей құрамында 
болды. елінің егемендігін аңсаған қанша зиялы азаматтары-
мыз құрбан болды. Тек 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан 
кейін ғана халқымыз аңсаған егемендігіне қол жеткізді. 
елбасымыздың арқасында 1991 жылы Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасы атандық. 

Қазақ Президенті Н.Ә. Назарбаев еуропалық дәлдікпен 
және шығыстық даналықпен жас және жаңа тәуелсіздікке 
қолы жеткен мемлекеттің қабырғасын берік негізде қалады. 
Ойланып қарасақ, басқа мемлекеттердің әлемде мәртебелілікке 
ие болып, әлемнің назарын аударуы сан ғасырлар бойы жүрсе, 
Қазақстан бұны 18 жыл ішінде-ақ жүзеге асырды. Әлбетте, 
бұл елбасының арқасы. 

Бүгінде Тұтастық, Тұрақтылық, Тұрлаулылық деп атала-
тын ұғымдар елбасы есімімен тікелей байланысты айтылады. 
Бүгінгі  Тәуелсіз Қазақстанның түтіні түзу ұшып, халқының 
тұрмысы жақсарып, тірлігінің бірлігі мен берекесі жасарып 
жатса, ол - Мемлекет басшысының маңдай терінің нәтижесі. 
Табысқа әркім әр түрлі жолмен жетеді. Қазақстанның бірінші 
Президенті жүріп өткен жол - болам деген жасқа, балам деген 
ата-анаға үлгі-өнеге. Қарапайым жұмысшыдан қазақ елінің 
басшысы дәрежесіне дейін көтерілуі, ауыл баласынан әлемдік 
дәрежедегі лидерге айналу-кім-кімге де асқақ арман.

Қазақ Президентін әлемдік сарапшылар стратег және көреген 
саясаткер ретінде таныды. Қазіргі таңда қазақ басшысының 
идеялары саяси аренада қызу талқыға салынып, оған жіті назар 
аударылып жатыр. Ол елімізді баршаға әйгілі қылды. Біздің 
салт-дәстүріміз, мәдениетіміз, тілімізді барлық әлемге таныта 
білді. Оның жалпы қазақ елі, жері, халқы үшін жасаған еңбегі 

А. Мендыбаев
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өлшеусіз. Неге десек, өзіміз талдап көрелікші. ең біріншіден, 
ол халықтың қамын ойлап, денсаулығын сақтау мақсатында 
Семей полигонын жапты. Мұны аңғармауға болмайды, себебі 
сол сынақтардың кесірінен Семей адамдары қаншама зардап 
шекті [2].

1991 жылы 1 желтоқсанда еліміздің сындарлы шағында 
тұңғыш рет жалпыхалықтық сайлау өткенін көпшілік ұмыта 
қойған жоқ. Осы сайлауда Тәуелсіз Қазақстанның негізін салу-
шы - Нұрсұлтан Назарбаев өте жоғары дауыспен Қазақстанның 
Президенті болып сайланды. Бұл жеңіс елдің Президентке 
ұлы сенімі мен жарқын болашаққа ұмтылған халықтың іс 
жүзіндегі нақты көрінісі еді. Қазақстан Республикасының 
тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев сияқты талантты 
тұлғаның, халқын сүйген ұлтжанды азаматтың тұрғанын көрмеу, 
сезінбеу мүмкін емес еді. 

Мемлекет басшысы бұл тұрғыдағы тұжырымдарын биік 
мінбелерден сөйлеген сөздерінде қалың елі қазағына тебірене 
тұрып - «Мен үшін елімді дамыған елдердің қатарына тұрғызып, 
санатына қосудан үлкен қасиет жоқ» десе, «Қазақстан өзінің 
ұлттық қасиеттерінің қайта қалыптасуына қамқорлық жасау 
президенттік де, перзенттік те парызым» деген болатын.

Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіз мемлекет бола 
алатындығын бүкіл әлемге танытты және дәлелдеді. ежелден 
еркіндік аңсаған ата-баба арманы шындыққа айналды.

Үлкен талант қашанда өз заманының рухани өмірін жаса-
сады, қоғамның қатардағы мүшесінен гөрі, оның көзі қырағы, 
шабыты биік, ойы терең жан. Сол себепті, Бұқар жырау 
шығармасындағы Абылай хан саясатының ізін жалғастырушы 
елбасы деп білгендіктен, Н.Ә. Назарбаевтың өз заманының 
көшін билеген, қайталанбас дара тұлға екендігіне көзім 
жетті. Өз елі - Қазақстан үшін аянбай бар күш-жігерін салған, 
қазақ тарихында өзінің шебер саясаткер екенін дәлелдей 
білген елбасына алғысым мен сүйіспеншілігім күннен күнге 
артуда [3].

Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың біздің тарихымыздағы 
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орны жайлы айтсақ, жеке тұлға тарихта қандай рөл атқарады 
және тарихты өзгертуі мүмкін бе деген сұрақ туындайды. 
Әрине, өзгертеді, жай ғана ізін қалдырмай, тарихты күрт бұрып 
жіберуі мүмкін. Жалпы тарихты халық жасайды деген пікір 
дұрыс саналады. Бірақ осы секілді сан қилы мысалдардан 
кейін тарихты тұлға жасай ма деген сұрақ туындайды....

Халық әр дәуірде ел тізгінін ұстаған білікті билеушілерін 
естен шығармай, олардың жамиғат алдындағы өшпес қызметін 
қанатты сөздермен мінездеп отырған. «Қасым салған қасқа 
жол, есім салған ескі жол» деген секілді бейнелі тіркестер 
тасасында терең мағына жатқаны анық. Көптеген белгілі 
хандар мен сұлтандардың ел үшін елеулі әрекет жасағандары 
жұртшылық ілтипатына бөленгенін байқаймыз.

Сол Абылай бабасы сияқты Нұрсұлтан Назарбаевтың да 
халық арасында даңқы зор. XVIII ғасырда қазақ елі Ресейдің 
құрамына кіргеннен кейін бірте-бірте тілімізден, дінімізден, 
салт-дәстүрімізден айырыла бастадық. Халқымыз үш ғасырға 
жуық Ресей құрамында болды. Тек 1986 жылғы желтоқсан 
оқиғасынан кейін ғана халқымыз аңсаған егемендігіне қол 
жеткізді. елбасымыздың арқасында 1991 жылы Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасы атандық. ендеше желтоқсан оқиғасында құрбан 
болған жастар өмірлерін жайдан-жай қиған жоқ [4].

Қорыта айтсақ, Бұқар жырау айтқандай, өзі ісін халқы 
ұнатқан, пір тұтқан мәңгі жүректерімізде жатталып қалатын, 
Тәуелсіздік ұранына айналатын ұлы тұлға. Өйткені ол елі үшін 
аянбай еңбек етіп, қазақ деген ұлтты әлемге таныта білген 
нағыз патриот. елбасымыз жайлы әлі талай кинофильмдер, 
құнды шығармалар, зерттеу еңбектері, ән мен жырлар өмірге 
келеді. Біз болашақ офицерлер, елдің мақтанышы мен қуанышы 
болып, өмірде өз орнымызды тауып, еліміздің өркендеп өсуіне 
үлесімізді  қосып, Нұрсұлтан атамыздай елдің мақтанышы, 
бетке ұстар асылы болғымыз келеді. 
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социологический анализ процесса 
формирования оБраза полицейского 

новой формации

А. Ни,
курсант 2 курса 

Научный руководитель: Е.Н. Пилецкая,
старший преподаватель кафедры ГПД, магистр права, капитан 
полиции, Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Формирование у населения позитивного мнения о деятель-
ности всей системы полиции является одной из составляющих 
внутренней политики Министерства внутренних дел Респу-
блики Казахстан.

Повышение престижа и имиджа полицейского, доверие обще-
ства к работе полиции и стремление сотрудничать являются 
важнейшими приоритетными направлениями, обозначенны-
ми в Государственной программе дальнейшей модернизации 
правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-
2020 годы [1].

Одним из наиболее эффективных средств контроля за мораль-
ным обликом полиции является общественное мнение, пред-
ставляющее собой своеобразную форму обратной связи. 

Для выявления уровня и специфики восприятия подрост-
ками облика сотрудника полиции, определения нравственных 

6 СЕКЦИЯ   А. Ни

өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері: Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы // егемен 
Қазақстан. – 2010. – 30 қаңтар. 

2. Назарбаев Н. Тарих толқынында. - Алматы: Атамұра, 
1999. – 27 б.

3. Назарбаев Н. Ғасырлар тоғысында. - Алматы: Атамұра, 
2003. – 14-28 б.

4. Назарбаев Н. Тарих тағылымдары және қазіргі заман. - 
Алматы: Қазақстан, 1997. - 30 б.



334

качеств, нами было проведено социологическое исследование 
среди учащихся 8-11 классов Физико-математического лицея 
г.Костанай. Общий охват задействованных в исследовании 
учащихся составил около 100 человек.

Ответы респондентов относительно вопроса «Кто такой 
сотрудник полиции?»: 15% учащихся считают, что сотрудник 
полиции – это представитель государства и власти, обеспе-
чивающий порядок и имеющий большие полномочия; 35% - 
представитель трудной и ответственной профессии, которому 
нужно иметь железное терпение и силу воли; 13% - смелый 
человек, который первый приходит на помощь и готов по-
жертвовать своей жизнью за жизнь и благополучие людей; 
18% - справедливый и честный человек; 12% - человек, не 
умеющий вежливо общаться с гражданами; 7% - слабо про-
фессиональный сотрудник.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы работой полицейских в 
Вашем городе?» мнения респондентов разделились следую-
щим образом: 36% отметили, что полностью удовлетворены; 
41% - скорее да, чем нет; 10% - скорее нет, чем да; 12% за-
труднились ответить на вопрос.

Ответы учащихся относительно вопроса «из каких источ-
ников Вы узнаете о работе сотрудников правоохранительных 
органов» разделились следующим образом: 80% респондентов 
ответили, что основным источником получения информации 
является интернет; 12% - телевидение; 8% отметили, что в 
качестве основного источники получения информации вы-
ступают газеты и журналы.

На вопрос «Какими личностными качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать современный полицейский?» ответы 
респондентов распределились следующим образом: 17% отве-
тили, что полицейский должен быть неподкупным и честным; 
23% - справедливым, порядочным; 21% - сильным, крепким и 
храбрым; 13% - вежливым, воспитанным; 20% - спортивным, 
подтянутым и опрятным; 16% - грамотным, компетентным, 
коммуникабельным.

А. Ни
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Проведенное исследование показало, что большинство 
опрошенных респондентов считают, что основной долг со-
трудника полиции в настоящее время – быть примером в 
исполнении законов, уважать и защищать права, свободы и 
законные интересы граждан и, тем самым, повышать уровень 
доверия общества. 

именно поэтому, для лучшего восприятия и формирования 
позитивного общественного мнения о деятельности органов 
внутренних дел мы предлагаем следующий комплекс меро-
приятий.

1. Проводить мероприятия, направленные на формирование 
положительного образа сотрудника полиции путем демон-
страции имиджевых, игровых и документальных фильмов, 
видеороликов, телепрограмм, билбордов, информационно-
разъяснительных акций и т.д. [2, c.5].

2. Сотрудникам органов внутренних дел на постоянной 
основе проводить семинары, тренинги, встречи, круглые столы 
с привлечением студентов, школьников и социально-уязвимых 
слоев населения для воспитания правовой культуры, актив-
ной гражданской полиции, формирования принципа «нулевой 
терпимости» к правонарушениям и освещения деятельности 
полицейских.

3. Усилить работу по освещению героических поступков 
сотрудников полиции в средствах массовой информации, что 
позволит сформировать новый положительный образ защитни-
ка правопорядка – человека, воплощающего лучшие качестве 
сотрудника полиции, который смог бы служить примером 
подрастающему поколению [3].

4. Усилить мониторинговый режим, проводить опросы 
среди населения, для выявления наиболее актуальных про-
блем в работе силовых структур, особое внимание уделить 
мнению подрастающего поколения. Результаты исследований 
широко обсуждать на конференциях, специальных веб-сайтах, 
в социальных сетях.

В заключение необходимо отметить, что органы внутренних 

Социологический анализ процесса формирования образа
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дел, являющиеся важнейшим звеном в цепочке «государство-
общество», в настоящее время находятся на новом этапе 
своего существования. Реалии современного дня требуют 
подготовки сотрудника новой формации, способного обеспе-
чить качественное функционирование правоохранительной 
системы в целом.
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Ғылыми жетекшісі: Н.Ж. Турсумбаев,
ӘГП кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Биылғы жылы Ұлы Жеңіске 71 жыл толды. екінші дүниежүзілік 
соғысқа әлемнің көптеген мемлекеттері қатысты. Оның негізгі 
ауыртпалығын совет халқы көтерді.

1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ХХ-ғасырдағы ең 
басты шиеленіскен оқиғаның бірі ретінде, адамзат тарихының 
ең қайғылы беттерінің бірі ретінде мәңгілікке есте қалмақ.

Жеңіс миллиондаған адамдардың құрбандықтары мен қайғы-
қасіретінің құнымен, біздің әкелеріміз бен аталарымыздың 
өмірлерінің төлемімен келді. 

Қазақстандықтар, СССР-ді мекен еткен барлық халықтармен 
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қатар, өздерінің ортақ Отанын жанқиярлықпен қорғады. Қазақстанда 
ондаған дивизиялар, бригадалар мен жекелеген бөлімдер құрылды. 
Соның ішінде Қостанайда, 151-жеке атқыштар бригадасының 
құрылғанын, оның кейін 150-атқыштар дивизиясының негізі 
болғандығын біз әрқашан мақтан етеміз.

Ұлы Отан соғысының майдандарында барлығы 73 мыңнан 
астам қостанайлық қатысты. 24 мыңнан астамы ұрыс алаңдарында 
қаза тапты, 3,5 мыңы – госпитальдарда алған жарақаттарынан 
қайтыс болды, 16 мыңға жуығы – хабарсыз кетті. Қаншама 
ең жақсылардың жақсылары жарқын Жеңіс күніне жете ал-
мады! 

Соғыс жылдарында 497 қазақстандық Совет Одағының 
Батыры атанды. Бұл атақты екі мәрте алған төртеудің екеуі 
– біздің жерлестеріміз: иван Фомич Павлов және леонид 
игнатьевич Беда.

Біздің жерлестеріміздің 31-і Совет Одағының Батыры жоғары 
атағын, ал 9-ы Даңқ орденінің толық кавалері атағын алды.

«Бәрі майдан үшін, бәрі Жеңіс үшін» ұраны тылда қалғандардың 
өмірлік мәніне айналды.

Қазақстанға ондаған әскери зауыттар көшірілді, олар-
да ерлер ғана емес, сондай-ақ әйелдер, қарттар, балалар 
жанқиярлықпен еңбек етті. Соғыс жылдарындағы барлық 
ауыртпалықтар солардың иықтарына түсті. Тек Қостанайға 
ғана 10 кәсіпорын мен мекеме жіберілді. Облыс орталығында 
бірнеше көшірілген госпитальдар, Сталинград әскери-авиация 
училищесі орналастырылды.

Қорғаныс қорына қостанайлықтардың аударған жалпы 
ақшалай жарна сомасы 181 миллион сомнан асып түсті. Об-
лыс еңбеккерлерінің қосымша қаржысына танк колоннасы 
мен 4 шабуылшы ұшақ жасалды. Облыс еңбекшілері соғыс 
жылдарында майданға 100 вагоннан астам азық-түлік, жылы 
киім және басқа да сыйлықтар жіберді. 

Біздің облыстың ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің ерік-
жігерінің нәтижесінде соғыстың төрт жылы ішінде Отанымыз 
43 миллион пұт астық, 2 миллионнан астам пұт ет, 244610 
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пұт май, 188795 пұт жүн, 7387 жылқы алды [1].
1942 жылы 25 ақпанда Қостанай қаласының  майдан іргесіндегі 

аудандарға 6 өнеркәсіп кәсіпорындары көшірілді. Соның ішінде 
бірінші рет «Большевичка» фабрикасы Украинаның Херсон 
қаласынан 1941 жылғы 4 шілдеде КСРО Халық комитетінің 
лукинаның №520-ші  бұйрығымен Қостанай қаласына жеңіл 
өнеркәсібі келіп орналасты. Осы жылы Херсон қаласына 
немістер өте жақын  келген еді. Жау әскері қаланы үздіксіз 
бомбылады. Қиын жағдайда осы кәсіпорын мекен ауыстыруға 
мәжбүр болды. 

Бірақ келген Қостанайдың өзінде қиыншылықтар көп еді. 
Қиын жағдайлардың бірі; көшіріліп келгеннен кейін жаңа кадр 
мамандарын даярлау болды, яғни білікті мамандарды қажет 
етті: тігін машинасының механигі, киім пішуші, бақылаушы 
және тағы да басқалар. Ұлы Отан соғысы қарсаңында фабри-
ка ауыр жағдайды бастан кешті. Тігін фабрикасының кадр 
жұмысшылары үлкен қайсарлық, сабырлық көрсетіп, бір айлық 
жұмысты ақылға сыймайтындай 3 күнде бітірді. Осы уақыт 
ішінде ондағы өндірілген жабдықтармен басқа да қазына-
мүлік материалдарды толық Қостанай қаласына жеткізді. 5-10 
қыркүйек арасында Қостанай қаласына фабрикамен көшірілген 
жұмысшылар, инженер және техниктер саны 154 адам, со-
нымен қоса жанұялылар саны – 173 адам болды.

КП ОК шешімімен Николаев облысынан Тобыл қаласындағы 
«Петровск» атындағы №3 балалар үйінен ата-ана қамқорлығынан 
айырылған 1923-1927 жылы туылған 60 қызды 1940-1941 
жылдары Херсон қаласындағы фабрикаға жіберді. Қыздар 
жылы киімсіз және аяқ киімсіз Қостанай қаласына фабрика-
мен бірге көшіп келді.

Фабриканың алып келген материалдары мен жабдықтарының 
ішінде әртүрлі маркалы 223 тігін машинасы, оның ішінде: 31 
сыныпты «Унион», «Зингер», «Госшвеймашина» фабрикала-
рынан 175 тігін машинасы, әртүрлі 16 сыныпты фабрикадан 
10 машина, 15 сыныпты 18 машина, түйме және ілгіш тігетін 
19 арнайы машиналар, бір  бүрмелеу машина, 119 шойын ста-



339

нинасы, 32 электромотор, 33 ажыратқыш, ара бауы, кесетін 
машина және т.б. келді. Фабрика өзімен бірге қосалқы қордан: 
түймеден – 76 мың дана, машина инесі – 1900 дана, қол ине – 
6400 дана және әртүрлі жіп орауыштан – 32 мың дана әкелінген 
еді. Барлық шикізаттан 10 мың метрлі жұмсақ түкті мата, бөз 
сатинасы Қостанайға жеткізілді [2].

Көшіп келген фабрика жұмысшыларын ең алдымен орнала-
стыру қажет еді. Сондықтан оларды тұрғын үймен қамтамасыз 
ету ойластырылды. Қостанай облыстық атқару комитетінің 
Кеңес және еңбек бюросының «Эвакуацияланған тігін фабри-
касын орналастыру» қаулысы бойынша, тігін фабрикасына, 
комсомол қалалық комитеттің және облыстық жол бөлімінің 
ветеринарлық зертханасының жер бөлімінің қора – қопсы 
құрылысын 2 күн ішінде босату ұйғарылды. Бұл ғимараттар 
15 қыркүйекте толық босатылып, Аль-Фараби даңғылында 
орналасқан еді. 

Сол қиын жылдардан бастап, қиындыққа қарамастан 
Қостанайда алғашқы өнеркәсіп орындары ұйымдастырыла 
бастады [3]. 

Біздер арада қаншама жылдар өтсе де ұрыс даласында 
Отанын жанқиярлықпен қорғағандар мен тылда еңбек ерлігін 
көрсеткендерді ешқашан ұмытпаймыз. Біз әрқашан соғыстан 
кейінгі жылдарда күйреген экономиканы көтергендерді, қалалар 
мен селоларды салғандарды ризашылықпен еске алатын бо-
ламыз. Бұл – үлестеріне елеулі ауыр сынақ түскен жауынгер 
ұрпақ. Олар Отанға қалай қызмет ету, оны қалай сүю керектігін 
өздерінің өмірлерін үлгі етіп көрсете білді.
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социальная раБота с женщинами – 
жертвами Бытового насилия
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курсант 2 курса 

Научный руководитель: А.А. Конвисарь,
старший преподаватель кафедры управление в УиСиОСР, 

подполковник полиции,
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсул-
тан Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» предельно ясно обозначил вопросы защиты жен-
щин от насилия: «Меня тревожит ситуация с ростом бытового 
насилия над женщинами и детьми в семьях. Неуважительного 
отношения к женщине не должно быть. и сразу скажу, что 
такое насилие должно пресекаться предельно жестко» [1].

Таким образом, политика, проводимая государством по 
пресечению насилия в отношении женщин в рамках семьи, 
особенно значима и, следовательно, социальная работа с 
женщинами, подвергшимися бытовому насилию, признается 
одной из наиболее важных и масштабных сфер социальной 
работы в целом.

Принято выделять четыре основных вида насилия над 
женщиной в семье: физическое, сексуальное, экономическое 
и психологическое. 

физическое насилие - это избиения, побои, рукоприклад-
ство, пытки, истязания, нарушение неприкосновенности, толч-
ки, пощечины, удары кулаком, нападения, нанесение травм, 
увечий, поджоги, изоляция, неоказание помощи, запугивание 
жестами, действиями, уничтожение предметов обихода, при-
менение оружия [2, с. 10].

сексуальное насилие - это секс без обоюдного согласия, 
против желания, с применением физической силы, угроз, за-
пугивания, насильственное совершение полового акта после 
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побоев, секс как средство унижения и оскорбления.
экономическое насилие - лишение ресурсов, запреще-

ние работать, контроль над расходами, выдача денег только 
по просьбе и только на проживание, ограничение. Отказ в 
деньгах, обязательные процедуры отчетов о потраченных 
средствах, сокрытие доходов, несправедливый раздел иму-
щества, изъятие денег.

психологическое насилие - это принижение достоинства 
женщины, оскорбления, пренебрежительное отношение, ве-
дущее к утрате самоуважения, упреки, брань, в том числе и 
нецензурная, грубость, запугивание. 

Государство имеет право вмешаться во внутреннюю жизнь 
семьи и брать на себя функции защиты, когда семья превра-
щается в источник эксплуатации и злоупотреблений.

Основным правовым источником, регулирующим межве-
домственное взаимодействие всех субъектов профилакти-
ки бытового насилия, является Закон РК «О профилактике 
бытового насилия» (далее – Закон). Кроме того, этот Закон 
определяет правовые, экономические, социальные и органи-
зационные основы деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан 
РК по профилактике бытового насилия.

В пункте 3 статьи 6 Закона предусмотрено, что Правитель-
ство РК осуществляет общее взаимодействие субъектов про-
филактики бытового насилия и координацию их деятельности. 
На местах исполнительные органы обеспечивают взаимодей-
ствие субъектов профилактики бытового насилия на местном 
уровне (п. 2 ст. 7 Закона).

Комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политике (п. 1 ст. 8) взаимодействуют с субъектами профилак-
тики бытового насилия по вопросам профилактики бытового 
насилия среди несовершеннолетних (п. 1 ст. 8) [3, с. 10].

В Законе не указано, что иные субъекты должны участвовать 
в межведомственном взаимодействии, но это не означает, что 
они не принимают участие в данном процессе. Взаимодействие 

Социальная работа с женщинами - жертвами бытового насилия
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происходит с помощью различных комиссий, которые могут 
работать от уровня сельского округа до Межведомственной 
Комиссии по профилактике правонарушений при Правитель-
стве РК, в заседаниях которых принимают участие органы 
внутренних дел, органы здравоохранения, образования и со-
циальной защиты населения [3].

Со стороны органов внутренних дел профилактикой и 
предотвращением бытового насилия занимаются, прежде всего, 
участковые инспектора полиции и сотрудники подразделений 
по защите женщин от насилия (ПЗЖН).

В области образования в обязанности педагога, школьного 
психолога входит профилактика психологического, физиче-
ского насилия, сексуального и экономического насилия детей 
и подростков, так как зачастую от насилия вместе с мамами 
страдают и дети. В предупреждении насилия в семье важную 
роль играет специалист по социальной работе. В его непо-
средственные функции входит выявление неблагополучных 
семей, передача дела в случае необходимости в правоохра-
нительные органы и в органы опеки [4].

Сегодня в Казахстане помощь женщинам, оказавшимся 
в ситуации насилия, оказывают центры семьи, негосудар-
ственные кризисные центры, а также телефоны доверия при 
государственных и общественных организациях.

Таким образом, можно говорить о том, что первый шаг на 
пути разрешения проблемы насилия в семье по отношению к 
женщинам сделан. Эта проблема стала осознаваться как со-
циальная, а не как проблема отдельно взятой семьи.
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новые религиозные движения 
и их классификация

К. Старожук,
курсант 2 курса 

Научный руководитель: Б.Б. Алпеисов,
старший преподаватель кафедры СГД, магистр истории, капитан 

полиции, Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

С падением коммунистической идеологии на территории 
бывших советских республик начинается религиозное воз-
рождение.

лидирующую позицию по числу последователей в религи-
озной палитре современного казахстанского общества зани-
мает ислам суннитского направления. Затем следует Русская 
Православная Церковь. Наряду с традиционными конфессиями 
широкое распространение получили ранее не представленные 
в Казахстане новые религиозные движения. Для деятельности 
новых религиозных движений характерны неопределенность 
в целях, новые организационные формы и своеобразный ха-
рактер деятельности. Новыми эти религиозные течения в 
Казахстане называются в силу отсутствия длительной истории 
существования на территории республики и в силу наличия 
признаков, не свойственных традиционным конфессиям.

Обычно под понятием «новые религиозные движения» под-
разумевают религиозные течения, возникшие сравнительно 
недавно, и, как правило, не имеют глубоких связей с историей 
и культурой государства или этноса [1].

Что касается критериев деструктивности новых религиоз-
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ных движений, то это является одной из самых сложных тем. 
К сожалению, ни один из них нельзя назвать ни полностью 
исчерпывающим, ни полностью отвечающим требованиям.

Так как новые религиозные движении многочисленны и 
разнообразны в своих направлениях, как таковой нету единой 
классификации новых религиозных движений. При клас-
сификации новых религиозных движений остановимся на 
двух направлениях - психологического и религиоведческого 
характера.

известный американский психолог, эксперт по изучению 
деструктивных культов и манипулирования сознанием Майкл 
лангоун предлагает следующую классификацию: Восточная 
медитация; движения, основанные на Библии и христианстве;  
оккультизм, сатанизм, колдовство, чёрная магия; политиче-
ский терроризм; психотерапия, самореализация; группы по 
избавлению от наркотической зависимости; коммерческие. 
Новые религии многочисленны и многообразны в своих про-
явлениях [2].

На основе вероучения религиоведы выделяют следующие 
типы новых религиозных движений:

1. Неохристианские объединения - основывают свои уче-
ния на христианских ценностях, однако при его трактовке 
используют не характерные для традиционного христианства 
схемы.

2. Неоориенталистские. В основу их культовой практики 
положены восточные религии, чаще всего индуизм, буддизм 
и даосизм. Как правило, восточные вероучения значительно 
перерабатываются и представляют собой адаптированный для 
западного восприятия вариант.

3. Сатанистские группы. Среди них можно назвать «Церковь 
сатаны», культы дьявола и другие разновидности зловещих 
антигуманных объединений, преимущественно антихристи-
анской направленности.

4. Оккультизм и целительские культы. Речь идет о распро-
странении мистических учений, магии, теософии, спиритиз-

К. Старожук
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ма, астрологии, колдовства, целительства и других явлений. 
В Казахстане широкую известность приобрели «АлляАят», 
«Атажолы».

5.  Синтетические религии. К новым религиозным движениям 
относятся Общества Бахаи, община Ахмадие и т.п. [3].

Мы считаем, что классификации, которые дают различные 
западные ученые, не в полной мере отражают суть новых ре-
лигиозных движений. если по классификации лангоуна можно 
псевдоисламисткие организации включить в группу «полити-
ческого терроризма», то характерным для всех классификаций 
ученых-религиоведов является то, что не выделены или не 
отмечены те организации, которые имеют псевдоисламистский 
характер, хотя и они подходят под эти критерий. 

Например, «АлляАят» и «Атажолы» включены в группу 
как оккультисткие и целительские культы, а Общества Бахаи 
и община Ахмадия - в синтетические религии, хотя эти орга-
низации проецируют себя как исламские организации.

В отличие от деструктивных культов неохристианского 
толка, где направленность идет на человека, псевдоисламист-
ские организации направлены против государственного строя 
и создание теократического государства. Тому подтверждение 
такие организации, как ДАиШ, Хизбут Тахрир и т.д., эти ор-
ганизации проецируют себя как исламские организации.

На основании вышеизложенного считаем необходимым 
выделить еще одной группу – неоисламские объединения, 
которые основывают свои учения на исламских ценностях, 
проецируют себя как борцы за «чистоту» ислама, но во многом 
противоречат основным канонам мировой религии.

если включить новую группу «неоисламские объединения», 
то появится более полная классификация новых религиозных 
движений.

Таким образом, рассматриваемая проблема остается акту-
альной и по сей день, так как еще не дано точное определение 
понятия «новое религиозное движение», и предлагаемые их 
классификации остаются еще спорным вопросом.

Новые религиозные движения и их классификация
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«100 нақты қадам»- Болашаққа Бастар жол

А. Талғатқызы,
2 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: Д.Т. Қарымсақова,
МҚП кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Өткен жылдың сәуір айында елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан 
Республикасының Президенті лауазымына кірісу рәсімінде 
сөйлеген сөзінде алдағы уақытта «Мемлекеттік құрылыстың 
одан арғы 100 нақты қадамы» атты Ұлт Жоспарын ұсынатынын 
айтқан болатын. Жақында елбасының бұл жоспары халықтың 
назарына Ұлт Жоспары – «100 нақты қадам» деген тақырыппен 
ұсынылды.

Ұлт Жоспарының кіріспесінде: «100 нақты қадам» – бұл 
Жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап және сонымен бір 
мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда Ұлттың дамыған мемлекеттердің 
отыздығына кіруі жөніндегі жоспары» екені атап көрсетілген. 
«Кәсіби мемлекеттік аппарат құру», «Заңның үстемдігін қамтамасыз 
ету», «индустрияландыру және экономикалық өсім», «есеп 
беретін мемлекетті қалыптастыру» деп аталатын бөлімдерден 
тұратын ресми құжаттың өн бойында мемлекет дамуының 
алдағы уақыттағы 100 нақты қадамы айқындалған.

«100 нақты қадам» елімізде «2050 – Стратегиясын» жүзеге 
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асыру мен Қазақстан мемлекеттілігін нығайтуға, жолдан 
адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын 
беріктік қорын жасап беретін болады. Жоспардың негізгі 
мақсаты «аурулардың сыртқы белгілерін» сылап-сипап қою 
емес, оларды «жүйелі емдеу» болып табылатын қоғам мен 
мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды» делінген 
бағдарламалық құжаттың 1-қадамы – Мемлекеттік қызметке 
қабылдау ресімдерін жаңғыртуға арналған. Онда: Мемлекеттік 
қызметке қабылдау төменгі лауазымдардан басталуы тиіс екені 
атап өтілген. 2 қадамда «Төменгі лауазымдарға кандидаттар-
ды реттеу және одан әрі лауазымдық өсу іскерлік қасиеттер 
негізінде жүзеге асырылуы тиіс» деген міндет қойылып 
отыр. 3-қадам туралы айтатын болсақ, мұнда: «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің рөлін арттыру» мәселесі бойынша 
орындалуы тиіс міндеттер жан-жақты баяндалған.

Ұлт Жоспарының 4, 5, 6 және 7 қадамдарында мемлекеттік 
қызметке бірінші рет қабылданушылар үшін міндетті түрде 
сынақ мерзімін ендіру; мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын 
қызметінің нәтижесіне байланысты өсіру; еңбекақыны нәтиже 
бойынша төлеуге көшу; мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдық 
еңбекақыларына өңірлік үйлестіру коэффиценттерін қосу 
міндеттері бойынша нақты тапсырмалар берілген.

Ауыстырылатын мемлекеттік қызметкерлерге лауазымдық 
міндеттерін атқару кезеңінде оларға жекешелендіру құқығынсыз 
қызметтік пәтерлерді міндетті түрде беру (8-қадам); мемлекеттік 
қызметкерлерді тұрақты түрде оқыту жүйесін заңды түрде 
бекіту – үш жылда бір рет олардың кәсіби шеберлігін арттыру 
(9-қадам); мемлекеттік қызметкерлерді мансаптық жоғарылату үшін 
конкурстық негізге көшу (10- қадам); шетелдік менеджерлерді, 
жекеменшік сектордың жекелеген мамандарын, халықаралық 
ұйымдардың қызметкерлері болып табылатын Қазақстан 
Республикасының азаматтарын мемлекеттік қызметке жіберу 
(11-қадам); жаңа этикалық ережелерді енгізу; мемлекеттік 
қызметтің жаңа Этикалық кодексін жасау (12-қадам) міндеттері 

«100 нақты қадам» - болашаққа бастар жол
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мен оларға қатысты нақты мәселелер еліміздегі мемлекеттік 
қызмет саласын жаңа деңгейге көтерері сөзсіз.

Жемқорлыққа қарсы күрес – елбасы саясатының басым 
бағыттарының бірі. Бұл мәселе Ұлт Жоспарының 13-қадамында – 
жемқорлыққа қарсы күресті күшейту қадамында көрініс тапқан. 
Сонымен қатар Ұлт Жоспарында Мемлекеттік қызмет туралы 
жаңа заң қабылдау 14-қадамда, Мемлекеттік қызмет туралы 
жаңа заң қабылданғаннан кейін іс басындағы мемлекеттік 
қызметкерлерді кешенді аттестаттаудан өткізу мәселелері 
15-қадамда сипатталған.

Ұлт Жоспарында сондай-ақ азаматтардың сот төрелігіне 
қолжетімділігін жеңілдету үшін сот жүйесі инстанцияларын 
оңтайландыру (16-қадам), судья лауазымына кандидаттарды 
іріктеу тетіктерін көбейту және біліктілік талаптарын қатайту 
(17-қадам), «Оқуды және сот тәжірибесі арасындағы өзара 
байланысты күшейту үшін сот төрелігі институты мемлекеттік 
басқару академиясының құрылымынан бөлінуі керек» (18-
қадам) деген міндеттер қойылған.

Бүгінде елімізде сот саласын жетілдіруге байланысты 
көптеген іс-шаралардың атқарылып жатқаны белгілі. Осы орайда 
судьялардың есеп беру тәртібін күшейту; судьялардың жаңа 
этикалық кодексін жасау және т.б. мәселелер Ұлт Жоспарының 
19-қадамында көрсетіліп отырғанын айта кеткеніміз жөн. 
Құжаттың 20, 21, 22-қадамдары сот саласына арналған.

инвестициялық даулар бойынша жеке сот істерін жүргізуді 
құру; Дубай тәжірибесі бойынша Астана қаласында «aifc» 
халықаралық арбитраждық орталығын құру; шетелдік және 
халықаралық соттардың үздік стандарттары бойынша сот істерін 
жүргізуді қамтамасыз ету үшін Жоғарғы сот жанынан беделді 
шетелдік судьялар мен заңгерлер қатысатын халықаралық 
кеңес құру; Сот ресімдерін оңайлату және сот процестерін 
жеделдету үшін азаматтық-құқықтық даулар жөніндегі соттарға 
прокурордың қатысуын қысқарту және т.б. маңызды мәселелер 
Ұлт Жоспарының 23, 24, 25, 26, 27, 28-қадамдарында көрініс 
тапқанын айта кеткеніміз жөн.
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Құқық қорғау органдарының қызметін жетілдіру, жергілікті 
полиция қызметін құру, жол полициясы қызметкерлерінің 
этикасы және өзге де мәселелер 29, 30, 31, 32-қадамдарда 
келесі міндеттер бойынша айқындалып отыр.

Бас бостандығынан айыру орнынан босаған және сынақтан өту 
қызметіне тіркелген азаматтарды әлеуметтік оңалтудың тиімді 
жүйесін қалыпқа келтіру; мемлекет-жекеменшік серіктестігін 
дамыту шеңберінде пенитенциарлық инфрақұрылымды жаңғырту; 
ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдалану мақсатымен 
оларды нарықтық айналымға енгізу; жер кодексіне және басқа 
да заң актілеріне өзгерістер енгізу және өзге де көкейкесті 
міндеттер Ұлт Жоспарының 33, 34, 35, 36, 37, 38-қадамдарында 
көрініс тапқан.

Аталған міндеттердің жүзеге асырылуы ел келешегінің 
кемел болашағының жарқын болуына негіз болары сөзсіз. 
Мемлекет басшысы ұсынып отырған Ұлт Жоспары – 100 нақты 
қадамына енген: «Экономиканың алты негізгі саласы үшін он 
алдыңғы қатарлы колледж бен он жоғары оқу орнында білікті 
кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа 
оқу орындарына тарату», Назарбаев университеті тәжірибесін 
ескере отырып, жоғары оқу орындарының академиялық және 
басқарушылық дербестігін кезең-кезеңімен кеңейту; Жалпыға 
Ортақ еңбек Қоғамы идеясын алға жылжыту жөніндегі ұлттық 
жобаны әзірлеу және жүзеге асыру; «Нұрлы болашақ» ұлттық 
жобасын әзірлеу және жүзеге асыру және т.б. міндеттер кеңінен 
атап көрсетілген.

ӘДеБиеТТеР ТІЗІМІ
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Социальная реабилитация осужденных - один из слож-
нейших социальных процессов, направленных на подготовку 
лиц к жизни в обществе и являющийся процессом непрерыв-
ным; причем необходимо максимально использовать время 
отбывания наказания осужденным для проведения комплек-
са воспитательных воздействий. Социальная реабилитация 
осужденных – это путь, по которому освобожденный имеет 
возможность вернуться в общество, восстановить социальные 
связи и правовой статус гражданина.

К сожалению, многие общественно-политические условия 
в нашей стране еще недостаточно благоприятны для социаль-
ной реабилитации заключенных. Стоит особенно выделить 
экономический кризис, безработицу, отсутствие четкой идео-
логии, низкую толерантность современного казахстанского 
общества к бывшим осужденным. Все это приводит к тому, 
что бывшим осужденным часто не на кого надеяться, и они 
сталкиваются с необходимостью использования собственных 
внутриличностных ресурсов [1].

В этих условиях требуется комплексное решение всех вопро-
сов, касающихся социальной реабилитации осужденных.

Для успешной социальной реабилитации на каждом ее этапе 
необходим комплекс мероприятий. В частности, целенаправ-
ленная работа с освобожденными лицами требует прогноза 
количества нуждающихся в помощи после освобождения, 
учета их социальных и иных характеристик (пол, возраст, 
трудоспособность, наличие профессии, жилья). Такой про-



351

гноз необходим, чтобы планировать бюджетные ассигнования, 
привлекать средства общественных организаций, формировать 
фонды и открывать центры социальной реабилитации, резер-
вировать рабочие места на предприятиях, соответствующим 
образом ориентировать медицинские учреждения, органы 
социальной защиты населения, правоохранительные органы. 
А для этого нужно создать правовую базу, обеспечивающую 
регламентацию всего процесса социально-педагогической 
реабилитации.

С одной стороны, само общество заинтересовано в правовом 
регулировании данного процесса, то есть в урегулировании 
законодательными нормами наиболее значимых отношений, 
возникающих после отбывания осужденными наказания, в 
обеспечении реализации ими конституционных прав на труд, 
жилище, получение образования, медицинской, социальной 
и иной помощи. С другой стороны, нормы права должны 
определять обязанности, права, компетенцию и основные 
направления деятельности соответствующих органов государ-
ства, общественных организаций по социальной реабилитации 
отбывших наказание [2].

Учитывая разнообразие возникающих при этом обществен-
ных отношений, их социальную значимость, представляется, 
что правовое регулирование должно осуществляться на уровне 
закона. В сфере исполнения наказания таким законодательным 
актом является Уголовно-исполнительный кодекс Республики 
Казахстан, регулирующий комплекс отношений, относящихся 
к подготовительному этапу социальной реабилитации. Однако, 
по нашему мнению, необходимо принять специальный Закон 
«О социальной реабилитации лиц, отбывших уголовные на-
казания».

В законе о социальной реабилитации необходимо опреде-
лить круг граждан, кому должна оказываться помощь. Сюда, в 
первую очередь, должны включаться лица, отбывшие наказание 
в виде лишения свободы, а также условно осужденные. Эти 
категории осужденных чаще, чем другие, теряют социально 
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полезные связи, прежде всего в силу объективных причин, 
связанных с условиями отбывания наказания.

В законе следует определить, что ответственность за бы-
товое и трудовое устройство лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, несут органы государственной власти и 
управления. При этом необходимо четко установить их ком-
петенцию, направления деятельности, а также координирую-
щие функции. Особое место должна занять государственная 
служба занятости населения. Она располагает необходимой 
информацией о вакантных рабочих местах, налаженными свя-
зями с предприятиями и организациями, имеет финансовые 
возможности для оказания материальной помощи, создания 
новых рабочих мест и т.д.

Другой острой проблемой для граждан, нуждающихся в 
социальной реабилитации, является отсутствие у многих из 
них жилья. У многих осужденных за время отбывания на-
казания распадаются семьи, возвращаться им некуда. Более 
того, лишение осужденных жилой площади влечет за собой 
серьезные негативные последствия для них после отбывания 
наказания.

Гражданин, отбывший наказание, должен иметь возмож-
ность вернуться туда, где он ранее проживал, где сохранились 
его родственные и иные связи. При необходимости на время 
отсутствия осужденного органы местной власти могли бы 
распорядиться пустующей площадью, а при его возвращении 
предоставить прежнее жилье или равноценное.

Некоторые освобожденные из мест лишения свободы не 
имели постоянного места жительства, другие по тем или иным 
причинам не желают возвращаться туда, где раньше жили. В 
этих случаях проблема обеспечения освобожденных жильем 
еще более осложняется. Реальным путем ее разрешения могло 
бы стать создание центров социальной реабилитации. По-
рядок организации таких центров, их задачи должны быть 
предметом законодательного регулирования.

Законом должен быть определен и порядок оказания нуж-
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дающимся в социальной реабилитации медицинской помощи, 
направления престарелых и инвалидов в дома-интернаты, 
ответственность должностных лиц за невыполнение своих 
обязанностей.

Конечно, реализация предлагаемых мер сопряжена со зна-
чительными сложностями, особенно на фоне экономического 
кризиса. Однако с учетом того, что решение проблемы ре-
социализации граждан, отбывших наказание, из-за резкого 
роста преступности приобретает особую остроту, принятие 
соответствующего закона необходимо.

СПиСОК  лиТеРАТУРы
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ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Нарықтық экономикадағы еңбек жекелеген адамдардың, со-
нымен бірге тұтастай қоғамдастықтардың немесе жалпы алғанда 
бүкіл мемлекеттің өмірінде өзінің әлеуметтік маңыздылығы 
бойынша ерекше орын алады. Қазіргі кезеңнің адамдары 
өз өмірінің басым бөлігін әл-ауқаттарының көзі болып та-
былатын жұмысқа, еңбекке арнайды. Осы себепті адамдар 
өмірі мен денсаулығына келетін қауіп көзі жұмыс орынында 
болу мүмкіндігі жоғарырақ. Осыған орай еңбекті қорғаудың 
маңыздылығы арта түседі және құқықтық ғылым тұрғысынан 
неғұрлым дәл және толық зерттеп-зерделеуді талап етеді. Жыл 
сайын әлем бойынша 2 миллион адамның қайтыс болуына 
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әкелетін 270 миллион жазатайым оқиғалар мен 160 миллион 
кәсіптік ауру тіркеледі. Бұл дүние жүзілік экономиканың 
ЖІӨ-нің 4%-ға төмендеуіне алып келеді. Қазақстанда өзге 
мемлекеттердегідей еңбек қорғаудың толық қамтамасыз етілмеуі 
экономикалық құрылымға айтарлықтай әсер етеді. Бұл мәселені 
шешудің бірден бір жолы қауіпті жұмыс орындарын азайту, 
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.

Әлеуметтік құбылыс ретіндегі еңбекті қорғауды еңбектің 
қолайлы жағдайларын жасауға, адамның өмірін, денсаулығын 
және жұмысқа қабілеттілігін сақтауға, еңбек қызметі салда-
рынан белгілі бір жарақаттар алған және денсаулығына зиян 
келтірілген қызметкерлерге жеңілдіктер мен өтемақылар бе-
руге бағытталған мемлекеттің, қоғамдық ұйымдардың және 
азаматтардың қызметі ретінде сипаттауға болады, сондай-ақ 
бұл – еңбекті қорғау жөніндегі нормаларды бұзғаны үшін 
жауапкершілікті белгілеуге бағытталған қызмет. Сонымен 
бірге, еңбекті қорғаудың жалпы алғандағы қоғамның жай-
күйіне айтарлықтай әсер ете алатындығын ерекше атап өткен 
жөн. еңбектің қажетті жағдайларымен қамтамасыз етілмеген 
қызметкерлер үнемі шамадан тыс жұмыс істеудің, шаршап-
шалдығудың және жұмыспен байланысты проблемалар 
ауыртпалықтарының салдарынан өз денсаулықтарына, әрі тек 
денесінің ғана емес, сонымен қатар моральдық денсаулығына 
да көңіл бөле алмайды.

Заң әдебиетінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау ұғымы, 
маңызы мен мазмұны мәселесіне аз көңіл бөлінбеген, бірақ 
әлі де болса бұл мәселені шешілді деп есептеуге болмайды. 
Бұл жерде қарастыратын бірнеше мәселе бар.

еңбек заңнамасы бойынша зардап шегушi қайтыс болған 
жағдайда келтiрiлген зиянның өтеуi үшiн төлем алуға қайтыс 
болған адамның асырауындағы еңбекке жарамсыз адамдардың 
құқығы бар. Бірақ бұл жағдай болғаннан кейін, өтемақы бір рет 
қана беріледі. Қаза болған жұмыскердің асырауындағы еңбекке 
қабілетсіз адамдар, яғни мүгедек немесе кәмелетке толмаған 
балалары, өтемақыны бір рет қана алып, әрі қарай қалады де-
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ген сөз. Әсіресе, қаза болған жұмыскер отбасындағы жалғыз 
асыраушысы болса, оның отбасы мүшелері қиын жағдайда 
қалады. Яғни қайтыс болған адам отбасының жалғыз асы-
раушысы болса, артында қалған балалары бір рет берілген 
өтемақымен өмір сүруі керек деген сөз. Жазатайым оқиға 
нәтижесінде жұмыскер қаза болғанда, оның балаларының 
кәмелеттік жасқа толғанға дейін ай сайын жұмыс беруші 
өтемақы төлеуді заңдастыруға болады. Бірақ, бұл жағдайда 
біз тағы бір мәселеге келіп тірелеміз. Бұл жұмыс берушіге 
тиімсіз болғандықтан, жұмыс беруші жұмыскерді жазатайым 
оқиғаға кінәлі етіп, өтемақы төлеуден мүлдем жалтаруға ты-
рысады. Жұмыскердің денсаулығы мен өмірі сақтандырылған 
жағдайда да, бұл артық шығын болғандықтан, сақтандыру 
компаниясы да жұмыс берушімен бірге зиян шеккеннің өзін 
кінәлі етуге әрекеттер жасайды. Осындай жағдайлар ше-
тел тәжірибесінде былайша қарастырылған: жұмыскердің 
кінәлі не кінәлі еместігіне қарамастан, жұмыс беруші мен 
сақтандыру компаниясы өтемақы төлеуге міндеттенеді. Де-
мек, жұмыскер, қандай жағдай туындамасын, өзінің және 
жанұясының сақтандырылғанын нақты біледі. 

Жұмыс берушіге өз кезегінде мұндай өтемақы төлеп шығынға 
ұшырағанша, жазатайым оқиғалардың толықтай алдын алып, 
еңбек қауіпсіздігін уақтылы қамтамасыз ету өзіне тиімді бо-
лады. Осылайша жұмыс орындарында еңбекті қорғау толық 
қамтамасыз етіледі.

Қазіргі таңда өз шешімін таба алмай отырған тағы бір 
мәселелердің бірі, жұмысшылардың кәсіптік ауруға шалдығуын 
дәлелдей алмауы болып отыр. Кәсіби аурулар - белгілі бір 
мамандыққа байланысты кәсіпорынның зиянды әсерінен бо-
латын кесел. Кәсіби аурулар кәсіпорындардағы санитарлық-
гигиеналық ережелердің орындалмауынан, шу, діріл, тағы басқа 
әсерден пайда болады. Мысалы, шаң-тозаңы көп жерде жұмыс 
істеген адамның өкпесі ауруға шалдығады, ал дірілдейтін 
аспаптармен жұмыс істейтін адамдар тамыр неврозымен 
сырқаттанады. Кәсіптік зиянды әсерлер тек кәсіби аурулар-

Еңбекті қорғау саласындағы өзекті мәселелер
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В своем развитии человечество всегда стояло перед выбором 
альтернативной генеральной линии: экология или энергетика, 
нравственность или безнравственность, традиционализм или 
либерализм. Вот и сейчас, в эпоху глобализации, человечество 
вновь должно выбирать: полностью подчиниться глобализаци-
онным процессам, принять чужие ценности либо попытаться 
сохранить свои. 

Глобализация - это процессы объединения или сближения 

6 СЕКЦИЯ  Е. Мендешев

ды ғана емес, басқа аурулардың да пайда болуына әсер етеді. 
Бірақ іс жүзінде зардап шеккенге кәсіби ауруға шалдығуын 
дәлелдеу ауырға тиеді. Мысалға, жұмыс орнынан шығып кет-
кен жұмыскер, ауруға шалдығып шағым берген кезде, жұмыс 
беруші еңбек шарты бұзылған уақыт пен аурудың белгілері 
байқалған уақыт аралығын көрсете отырып, өтемақы төлеуден 
жалтарып кетуі мүмкін. Осы мәселенің шешімін табу үшін 
еңбек заңнамасында жұмысшыларды әр 6 немесе 12 ай сайын 
міндетті медициналық тексеруден өткізіп тұру қажет.

Бірақ аталған проблемалар орын алып отырған мәселелердің 
тек бір бөлігі. Олардың шешілуі мемлекет пен жұмыс берушінің 
тікелей бірігіп ұйымдастырылған қызметі нәтижесінде ғана 
жүзеге аса алады. 

Мемлекеттің басты байлығы – адам өмірі және оның 
денсаулығы болғандықтан, тек экономикалық жағдайларды 
жақсартуды ғана мақсат етпей, осы еңбекті жасап жатқан 
адам туралы ұмытып кетпейік. 
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экономических, социальных и культурных норм и принципов 
в странах, где прежде экономика и общество имели ярко вы-
раженные национальные черты. 

Пытаясь определить свою национальную идентичность, 
современный человек задает вопрос: «Кто мы?» и дает на 
него ответ, исходя из своего отношения к политическим и 
культурным институтам и символам общества, в котором он 
живет. К этим институтам и символам относятся государство, 
гражданство, законодательство, территориальное устройство, 
язык, религия, история и др.

В связи с этим в современном мире проблемы национальной 
идентичности и национального интереса в условиях глоба-
лизации находятся в центре внимания, как исследователей, 
так и политиков. Глобальные преобразования современного 
человечества на рубеже веков характеризуются возникно-
вением новых ориентиров, новых ценностей. Актуальными 
становятся новые мировые идеи глобальной экономики, ин-
теграция культур и т.д.

Чем сильнее процессы глобализации проникают в нацио-
нальные культуры, тем активнее народы стараются охранять 
такие внутренние компоненты, как культура, традиции, язык, 
религия.

идентичность формируется на основе соответствующей 
национальной парадигмы, на пересечении национально-
исторической, социально-психологической, социокультур-
ной, политико-культурной и др. сфер. В её содержание входят 
установившиеся особенности национальной культуры, эт-
нические характеристики, обычаи, верования, мифы, нрав-
ственные императивы и т.д. Она теснейшим образом связана 
с понятием «национальный характер» [1]. Здесь речь идёт 
о представлениях людей о себе, о своем месте в мире. На-
циональная идентичность интегрирует в себя внутренние и 
внешние составляющие. Для неё особенно важно соответствие 
внешнего и внутреннего, формы и содержания, проявления 
и сущности. 

Сохранение идентичности как условие адекватных ответов
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В Республике Казахстан в последние годы обозначились 
две основные стратегии национально-государственного строи-
тельства и соответственно им доминирующие модели нацио-
нальной идентичности [2]. Первая стратегия направлена на 
формирование единой казахстанской нации из полиэтнического 
по своему составу общества на основе общности граждан-
ства, вторая стратегия должна быть связана с национальной 
идентичностью самих казахов.

Как показывает практика национального строительства, 
в различных государствах в решении этого противоречия 
доминирует принцип «и-и», а не «или - или». В разработке 
общенациональной идеи Казахстана необходимо использовать 
обе концепции нации - гражданскую и этнокультурную, а не 
опираться только на одну из них, отбрасывая другую. 

Целый ряд процессов глобализации непосредственно влияют 
на обострение кризиса идентичности. Эти процессы - демо-
кратизация, экономизация, информатизация, культурная стан-
дартизация, ценностная универсализация и др. - неизбежно 
наталкиваются на национальную идентичность как на пре-
пятствие своему естественному развитию, как на центральное 
ядро, хранящее наиболее устоявшиеся, накапливающиеся по-
рой тысячелетия, и потому наиболее прочные представления 
различных этнонацио-нальных общностей о себе самих. 

С одной стороны теоретики глобализации отмечают бурное 
возрождение этнических движений и настроений. Глобализа-
ция, как оказывается, не только унифицирует и гомогенизирует 
культуры, сколько пробуждает и стимулирует локальное и 
этническое самосознание людей.

С другой же стороны целый ряд процессов глобализации 
как внутренних, так и внешних непосредственно влияют на 
обострение кризиса идентичности.В конечном итоге — раз-
рушение идентичности народа оборачивается истощением его 
«личностного» начала, утратой им своей исторической экзи-
стенции как самоосуществления и созидания народом своей 
исторической судьбы, жизни, опирающейся на собственные 

Е. Мендешев
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глубинные основания: культурно-исторические, геополитиче-
ские и духовно-религиозные. Проблема преодоления кризиса 
идентичности усугубляется процессами глобализации, веду-
щими к индивидуализации и атомизации общества и вместе 
с тем размывающими традиционные основы национальной 
идентичности, что в целом существенно воздействует на 
идентификацию отдельных людей и целых социальных групп. 
Таким образом, национальная идентичность есть необходимое 
условие достойного существования нации в целом и каждого 
ее представителя в целом. Прочность идентичности в усло-
виях глобализации зависит от объективной (национальный 
характер) и субъективной (менталитет) компонентов. Наиболее 
действенным способом упрочнения национальной идентич-
ности следует считать прояснение национального сознания, 
самоопределения и самоориентации индивида.
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«Шаруаның бір пірі – Ойсыл қара! Түйені өсір жарылқап, бо-
лып пана» деген халық өлеңіндегі ойсыл Қара – түйе малының 
пірі, атасы [ҚТТС, 396 бет]. Қырғыз тілінде ойсулата тұлғасында 
қалыптасқан. Түйе малы туралы арнайы зерттеу жүргізген  
Ә. Жақыпов ел аузынан естіген аңыздар бойынша, ертеде түйе 
атасы саналған – уайсхарра немесе түйе бағушы – Қаусылқазы 
тәрізді адам аттарынан ойсылқара пайда болғандығын айтады 
[1, 205].

Мал шаруашылығына қатысты лексиканы зерттеген Б. Тілепиннің 
пікірінше, парсы тіліндегі «көлік», «көшуге керекті дүние» 
мағынасындағы вәсайел  және оусаэл  дыбыстық құрамдағы 
сөздер қазақ, қырғыз тілдеріне ойсыл қалпында жеткен [2, 129].  
Ә. Нұрмағамбетұлының да пікірі осыған келіп саяды.

М. Кәмелханұлы «Түлік атаулары тарихтың айғақтары» 
мақаласында былай дейді: «Формалық тұлғалануы жағынан 
ойсылқара атауы ой+сыл+қара деген толық мағыналы үш сөздің 
кірігуінен жасалған. «Түрки тілі сөздігінде»: ой – ой ат (оyat) 
– қара торы ат (МҚ). Осындағы ой деген түрки тілінің «қара» 
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деген мағынаны білдіретіндігін аңғаруға болады. сыл (sil) – зіл, 
сүлей; сыл кіші (sil kixi) – сүлей адам, зіл тамақ адам, тамақты 
аз жейтін адам (МҚ). Қара сөзін Ш.Уәлиханов зерттей келе, 
қара сөзі ертеде «қасиетті» деген мағынаны беретін еді дейді. 
Оған мысал «қазақтың қара өлеңі», «қазақтың қара домалақ 
баласы», «қаракөз қазақтың қызы», «қара шаңырақ» тағы басқа 
сөздері осыған айқын дәлел бола алады. Сонда ой+сыл+қара 
(ойсылқара) деген түркі тілін (немесе қазақ ұлтының байырғы 
тілін) қазіргі қазақ тіліне сөзбе-сөз аударатын болсақ, «тамақты 
аз жейтін қасиетті (хайуан)» деген мағынаны білдіреді.

Ә. Диваевтың мәлімдеуінше: «ойсылқара – Уваис иль-Карани 
Арабиядағы Йемен өлкесіндегі Каран атты елді мекеннің тұрғыны 
Мұхамед пайғамбардың замандасы, өте діндар кедей адам болған, 
керуендерге қосылып түйелерді жетектеп кәсіп еткен. Біздің 
ойымызша, ойсылқара атауы ұғымдық жақтан «түйе» деген 
мағынаны білдіреді. Яғни парсының «көлік» мағыналы оуса-
эл сөзінің дыбыстық өзгеріске ұшырауынан тілімізде көшуге 
қажетті түйе малының пірін атайтын сөз пайда болған. Ал қара 
«қасиетті» деген ұғымды білдіреді. 

Түйе малы тұқымына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Әуелі бір 
өркешті, қос өркешті болып бөлінеді. Қос өркештілерді: айыр 
өркеш, айыр түйе, айыр өркеш түйе дейді. Бір өркешті түйеге: нар 
түйе кейде оны жалпы мая деп, ұрғашысын аруана деп атаған.

Жалпы түйе малының аттары:
атан – айыр түйенің ақтасы;
Інген айыр – түйенің бес жасқа толғаны;
атанша – айыр түйенің бес жасқа дейінгі ақтасы;
Інгенше (Қ. Орда, Жал.) төрт - бес жас аралығындағы ұрғашы 

айыр түйе; Сонда боталаған бір інгеншеміздің сүті ботасына да, 
біздің жас балаларымызға да жетіп тұрды (Қ. Орда, Жал.).

нарша – нардың бес жасқа дейінгісі;
тайлақ,  т айлақ түйе ,  нар т айлақ  –  түйенің  ек і 

жастағысы;
бота – түйенің бір жасқа дейінгісі;
бура – таза айырдың келеге түсетін еркегі;
нар бура – қоспақ не бір туманың келеге түсетін еркегі;
лөк (үлек) – нардың таза тұқымды бурасы;

Түйе шаруашылығына қатысты диалект сөздер
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буыршын – жас бура;
нар – бір туманың ақтасы мен ұрғашысына ортақ ат.
Түйені өскен жеріне, өсірген еліне, тұқымдарына, күшіне, 

дене бітіміне, түр – түсіне, жасына және басқа ерекшеліктеріне, 
сондай – ақ тұқымдарына қарай әртүрлі атаған. Олар: бекбойша 
нар, қолбатша нар, қылағай нар, үлкен нар, оқпақ нар, жамбоз 
нар, жардай нар, ләкір нар, қызыл нар, кез нар, қалбағай нар, 
біртуар нар, ара қоспақ, мырза қоспақ т.б. атаса, ал жасына 
қарай: атанша, бесті атан, дөнен атан, құнанша, құнан атан, бура, 
буыршын, інген, інгенше, бесті інген,нар мая, қоспақ, кердері, 
дөнежін, інген, тайлақ, бота, т.б. деп атайды да, жыныстарына 
қарай: атан, бура, боталы інген, еркетайлақ, ұрғашы тайлақ, 
еркек бота, ұрғашы бота деп бөледі [3, 6].

Адам: «Жақсы мінезді қайдан үйренем?» - десе, түйе деген 
малдан ғибрат алуы керек. Түйе сондай зор биіктігін ойына 
алмай, бір тышқанның құйрығына байлап қоя берсе, еріп жүре 
береді. Өзі қырық күн шөлге шыдайды, көзіне көрінгенді қорек 
қылып, еш нәрсені талғамай жеп, қанағат қылып жүре береді. 
Күштілікте қара жердің кемесі десе болады. Көнгіштікте сондай 
көнгіш: бала шөгерсе, шөгіп жатады. 

Түн болса, байлап салған жерден қозғалмайды. Оның жалғыз 
– ақ құмар нәрсесі тұз болады: тұз жалата берсе, жаны кіре 
береді. Қазақ мақалында бар: «Түйе тұзға тоқтайды, жігіт қызға 
тоқтайды», енді бір мақал: «Тұз десе, түйе тоқтайды, төркін десе, 
қыз тоқтайды» - деген.

Мысалы, Мәшһүр Жүсіптің: «Ол түйенің шөгінде  бесік 
бар екен» («Сарыарқа кімдікі екендігі?», 1907. – Б. 5.) – деген 
сөйлемдегі шөгі лексемасы жүгі деп жазылып жүр. Будаговтың 
сөздігіне жүгінейік: дж. шөк, шөке 1) окружностъ груди вер-
блюда – деп түсіндірген. Демек, шөк жүк емес екен, бесікті 
түйенің екі өркешінің арасына орналастырған болып шығады. 
Осындай мағынасы көмескі тартқан сөздерге қарап, түйе ма-
лын жай ғана момындықтың, бейбіт, мамыражай өмірдің белгісі 
ретінде ғана емес, қазақ халқының ең басты күш көлігі болғанын 
да білуге болады. «ат пенен атан байлатып, Қоралап қойды 
айдатып, кіре – кіре малменен керуендей қылып жөнелткен» 
деген өлең жолдарындағы керуен сөзіне назар салсақ, «керуен 

А.Ғ. Алиақпарова
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Түйе шаруашылығына қатысты диалект сөздер

тарту», « керуен жолы», « керуенге жүк арту» деген тіркестерді 
жиі кездестіреміз. Бұл керуеніміз аптап ыстыққа да, азабы мол 
ұзақ жолға да, неше күндік шөлге де шыдамды түйе малы емес 
пе, ендеше түйе малының тағы бір қасиеті осы [3, 7].

Түйенің жүнінен жасалған көрпе, тоқылған шекпен немесе 
өзге де нәрселер суықтан қорғайтын жылылығымен ерекше-
ленген. Қазақ халқы ақ тайлақтың жүнінен тоқылған шекпенді 
ағима деп атаған.

ағима (Гур., Маңғ.) сырт киімге арналған жұқа мата.
Ал ақ үйме деп түйенің жүнін айтатын болған.
Ақ үйме (Гур., Маңғ.) түйе жүні. Үстінде ақ үйме шекпені 

бар, астында қазунат аты бар, белінде деңменті бар (Гур., 
Маңғ.).

асмалдық // аспалдақ (Қ.орда, Шиелі) көшкенде, той-думанда 
тәуір түйелерге жабатын, оюланып, әшекейленген арнайы жабу 
кілем мен мойнына асатын немесе басына қадайтын жібек шашақты 
ызба аспалар.

Түйе жануарының да көшпенді тұрмыста атқарған рөлі жоғары 
болған. Ал түйеге жүк салып, тасымалдау үшін арнайы жабдық 
керек. Осыған жете мән берген халқымыз көшіп-қону үшін түйеге 
арнайы жабдық жасайтын болған. Ол жабдықтың атауы ауыт 
деп аталған. 

ауыт (Қ.Орда., Сыр., Арал., Ақт.,Жұр., Түрікм., Маңғ.,Гур.,Орал., 
Қарақ.) – нар түйеге жүк арту үшін ағаштан жасалған жабдық. 

бота ішік (Қ. Орда, Арал) бота терісін илеп, бидай шүберектеп, 
жүнін ішіне қаратып, тыстап киетін қысқы киім. Оның жылылығы 
қасқыр ішіктен артық болмаса, кем болмайды. Түйе жануарының 
да көшпенді тұрмыста атқарған рөлі жоғары болған. Бұл орайда 
«Соңғы түйенің жүгі ауыр» деген сөзге қарап, көшпенді ел жүктің 
ең ауырын түйе жануарына артқанын байқаймыз. Себебі түйенің 
шыдамдылығы, күштілігі өзге жануарлардың қасында анағұрлым 
жоғары дәрежеде тұрғаны айтпаса да түсінікті. 

Абылай хан бір жаққа аттанарда Бұқарекеңді алдырып, айдың, 
күннің сәтін сұрайды екен. Сонда Бұқарекең: «Сарыбура келіп, 
сенің туыңның түбінде тұрып пәлен жаққа қарай шабынды», - 
дейді екен. Сол айтқан жағына бет алып аттанса, шауып, жаншып 
алып келеді екен. Егер «Сары бура келіп туыңның түбінде шөгіп, 
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мойнын салып жатып алды, - десе, аттанбайды екен. Сүгірдің 
«Бозінгені», Ықыластың «Желмаясы», Тәттімбеттің «Бозінгені», 
Асан қайғының «Желмаясы» және т.б. 
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Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты

Тілмар шешендердің шеберлік көрігінде суарылған айшықты 
сөздер ауыз әдебиеті мен қарапайым сөйлеу тілінде қолданылатын 
халық мүлкі мақал-мәтелдер немесе жазба әдебиеті бетінде ав-
торы анықталған афоризмдер болып келеді. Әрбір автор жаны-
нан шығарып жаңаша, өзінше сөйлеуге құмар. Соның негізінде 
шешендік мұра – белгілі бір авторға тән афоризм ретінде қанатты 
өріс алады.

афоризмдер – әлеуметтік өмірдің бай тәжірибесінен қайнап 
шыққан кең мазмұнды «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні».

7 секция  А.Б. Әлкеева
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афоризмдер – бейнелі сөздер, олар қысқа да анық болады. 
Афоризмдер болатындар – дербес, өз алдына ой білдіре алатын 
үзінділер, кішігірім мысал, өлең жолдары, пьеса, публицистикалық 
мақалалардан алынған философиялық мәнді тұжырымдар. 

Егер сөз әлеуметтік өмірдің бай тарихи тәжірибесін қайнап 
шыққан кең мазмұнда «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін» 
бере алса, сонысымен құдіретті. 

Афоризм грек тілінен аударғанда «түсінік», - аяқталған соны 
ой, ауызша және жазбаша түрінде таралған қысқа әрі ұйқасты 
философияға толы және халықта, ел арасында қолданысқа ие, 
тілге оралымды, өмірлік тәжірибеден алынған тұжырымдама, 
яғни, қысқа сөзбен түйінделген тиянақты, бейнелі ой. Афо-
ризмдер – күрделі мәселелерді терең, өте дәл жеткізетін ой 
шалымы; кең, қысқа қайырымды шешен сөз. Сонымен қатар, 
афоризмдерде де тіларалық байланыстар болады. Мысалы, орыс 
тіліндегі афоризмдер мен қазақ тіліндегі афоризмдердің өзара 
ұқсастығын атауымызға болады. Айталық, орыс тіліндегі «и едва 
произнес, летит невозвратное слово», ал бұған ұқсас қазақша 
афоризм «Айтқан сөз, атқан оқ қайтпайды. Тіліңді ауызыңда 
сақта» (С. Сараи). «Опыт – лучший учитель», қазақша баламасы 
(М. Әлімбаев) - «Тәжірибе – шынайы тәрбиеші». «Сытое брюхо к 
учению глухо», (А. Құнанбаев) – «Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, 
аздырар адам баласын». Кердері Әбубәкірдің де афоризмдері 
орыс тіліне ұқсас келеді: «Оқу қайдан табылсын, инемен құдық 
қазбаса?», ал бұның орыс афоризмдегі ұқсас мағынасы «Тот, кто 
хочет учиться без книги, черпает воду решетом», дәл осы афоризм  
А. Құнанбаевта да кездеседі: «Артық білім кітапта, ерінбей оқып 
көруге» [1, 54-62 б].

Д. Исабековтің «Қарғын» романындағы афоризмдер
Авторлық афоризмдер:
1. Фанатизм мен парасат қатар өмір сүруі мүмкін емес, өйткені 

олар бір-біріне жау ұғымдар. Фанатизм тек «сауатсыздық» де-
ген ортада «гүлденер» болса, парасат білімді ортада өніп-өседі 
(23 б).

2. «Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда...» (25 б).
3. Сұлулық жеке адамның ғана меншігі емес дедім ғой  

(103 б).

Д. исабековтің «Қарғын» романындағы афоризмдердің
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4. Оңашалық - қашан да адам ойын белгісіз бір құпия дүниеге 
жетелейді (109 б).

5. Он сегіз жас. Он сегіз жаста адам баласы бір-бірімен қарым-
қатынастың әлденеше түрін талай көріп, сүйініп те, жерініп те, 
түңіліп те, тіпті бұзылып та үлгере алады (113 б).

6. «Сезімді логикаға бағындыру деген есуастық қой», - дейтін 
ол (116 б).

7. «Адамды азап айдайды» деген рас болар (123 б).
8. Ойлар, тағы да ойлар. Бірімен-бірі шырмауықтай шаты-

сып, бірінен соң бірі туындап, адамның өз миына өзі тыным 
бермейтін, шетсіз, ойлар. Естісі де бар, есері де бар, сырбазы 
да бар, сұғанағы да бар. Бір бастағы бір ой бір ойға қарсы, бір 
ой бір ойға дұшпан; бірі - алтын, бірі - ұры (125 б).

Кейіпкер тіліндегі афоризмдер:
9. Адам деген қызық жаратылған нәрсе-әу! Туады, өседі, өледі. 

Осы үш ұғымның арасында күйгелек ғұмыр кешеді. Бір нәрсеге 
ұмтыласың, талпынасың, өзіңнің шамаң жетпейтінін білген соң 
тағдырдан тілейсің, күтесің (62 б).

10. Уақыт деген падиша шықты да, бәріміз соның басыбайлы 
құлына айналдық (64 б).

11. Көп оқыған әйел өзінің әйел екенін ұмытып кетеді. Ал 
әйелдің әйелдік қасиетті ұмытуы - адам ретінде жоқ деген сөз 
(68 б).

12. Махаббат та ауру ғой. Ауру сияқты оның да көп белгілері 
бар, әсері бар, күшейіп, әлсірейтін кезеңдері бар және ең басты-
сы - емі бары мен емі жоғы тағы бар (71 б).

13. Байқа, әлі тым жассың, шамаңның жеткенінше махаббат 
деген феодалдың құлы болмай бостандықта жүре тұруға тырыс 
(82 б).

14. Махаббатқа неке қуәлігінің қажеті жоқ! (85 б).
15. Намыстың үлкен кішісі болмайды және ол еркек, әйел деп 

жынысқа да бөлінбейді (87 б).
16. Мен тоқ адамды жек көрем. Өйткені тоқ адамның көзі 

соқыр, құлағы керең келеді. Оларға өнер де, ұлт та, ертеңгі 
күн де, дүниедегі өзгерістер да қажет емес, оларға қарын ғана 
қажет. Отырған орны, мінген көлігі ғана қажет. Бітті, басқаның 
керегі жоқ. Өмірден түк сезінбей осылай өтеді. Солай етерін 

А.Б. Әлкеева
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Д. исабековтің «Қарғын» романындағы афоризмдердің

өздері сезбейді, соны сезініп оларға жаның ашиды. Және бұл 
тақылеттің адамдары кеміп келе жатқан жоқ сияқты. Барлық 
ауру осында. Қайда барсаң да алдыңнан шығады. Құранды ұран 
деп берсең ұран деп, ұранды құран деп берсен құран деп оқи 
беретіндер (89 б).

17. Семьяда бір адамның үстемдігі болуы шарт. Ал, бір адамның 
үстемдігі жоқ жерде семья - семья болудан қалады (105 б).

18. Әйел адам қашан да ер адамның басын сыйлауы керек 
(105 б).

19. Менімше, құдай барып тұрған эгоист, тек қара басын ғана 
ойлайды. інжіл мен құранды оқысаң құдай мен алла адамды 
мейірі түсіп жаратқан. Мен келіспеймін. Егер құдай адамды шын 
жаратқан болса, онда да өзі үшін. Жападан-жалғыз сұрланып 
отыра беруден жалыққан соң адамды ойлап тауып, бүкіл галак-
тикадан тәуір планета таппағандай қияндағы бір алақандай жерге 
таратқан да жіберген. Адамдар барға да, жоққа да сеніп жапа 
тармағай тіршілікке кірісіп кеткен. Санаулы демі, санаулы күні 
бола тұрса да, бірінің өлігін бірі жерлеп кеп отырса да, ғұмыры 
құдайдай мәңгі көрініп, түкке тұрғысыз ұсақ тірлігіне қайта 
кіріседі. Құдайға бұл тиімді (121 б).

20. «Сайтан, жылап тұрып күлсе де, күліп тұрып жыласа да 
әдемі!»- деді Мәлике іштей (141 б).

21. Әйелдердің көп білгені бақытына сор. Аз білген адам 
жақсы өмір сүреді. Түк білмейтін мақау болсаң - одан кереметі 
жоқ (180 б).

22. Білесің бе, жақсы адамдардың басым көпшілігі тіршілікте 
бақытты бола бермейді. Бір ғажабы - олар мұны бақытсыздық 
деп ешқашан есептемейді (185 б).

23. Егер алған білім пайдалы нәрсеге жұмсалмай іште қала 
беретін болса, ол улы газға айналып, адамның өзіне зиянын 
тигізеді. Білім де аңшының бүркіті сияқты. Оны орнымен жұмсау 
керек, бағалау керек, қастерлеу керек. Егер бүркітті аң көрінбесе 
де томағасын алып босқа ұшыра берсе, ол ашуланып, аңшының 
өзіне шабады (189 б).

24. «Әйел адам көрікті болуы керек екен ғой. Қайдан алса 
онан алсын, әйел Адам көрікті болуы керек» (210 б).
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социалЬно-экономические взгляды 
а. иманова на политику царизма 

в начале XX века

А.О. Егеубаева,
курсант 2 курса 

Научный руководитель: Д.А. Талгабекова,
преподаватель кафедры СГД, лейтенант полиции,

Костанайская академия МВД рК им. Ш. Кабылбаева

Актуальность социально-экономических вопросов начала XX 
века позволяют современным ученым глубоко анализировать 
и переосмысливать научное наследие в области исторических 
знаний. Особое внимание уделяется изучению социальных, 
политических и экономических проблем Казахской степи. В 
предлагаемой статье рассматриваются взгляды А. иманова на 
политику царизма в обозначенный период. Политика адми-
нистрации в начале XX века способствовала формированию 
социально-экономических взглядов Амангельды и его позиции 
по поводу гнета бедного населения. Он достаточно хорошо по-
нимал социальные корни политического бесправия, много думал 
и делал выводы из пережитого, щедро делился своим знанием 
с трудовым казахом. 

развитие суверенной республики Казахстан, складывающие-
ся новые мировоззренческие позиции в обществе требуют от 
отечественного обществоведения разработки новых концепту-
альных решений и подходов к оценке прошлого и настоящего, 
критического анализа и переосмысления научного наследия в 
области исторических знаний.

Глава государства республики Казахстан Н.А. Назарбаев в 
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своих трудах отмечает: «Мы должны уважать и ценить людей, 
боровшихся за свободу и независимость Казахстана....» [1].

Правительство в проведении своей социально-экономической 
политики в Казахстане особое значение придавало захвату ка-
захских земель. Основной причиной изъятия земель и массового 
переселения крестьян в Казахстан, результатом чего явилось 
резкое падение удельного веса коренных жителей в Казахстане 
в начале XX века, послужила столыпинская аграрная политика. 
Для подавления всякого недовольства и неповиновения кочевни-
ков правительство опиралось, прежде всего, на военно-казачий 
контингент. именно земельная политика царизма начала XX 
века послужила основной причиной недовольства 1916 года в 
Казахстане.

С общественно-политической обстановкой в казахской степи 
была тесно связана жизнь и деятельность выдающегося сына 
казахского народа, отважного борца за свободу Амангельды 
иманова. Он принадлежит к поколению тех людей, которые 
испытали все невзгоды и тяготы патриархально-феодальных 
отношений в казахском обществе, все усиливающегося нацио-
нального и колониального гнета со стороны царизма. Юный 
Амангельды, испытавший байский произвол и не раз пытавшийся 
защитить себя и друзей от самоуправства волостных управите-
лей и аульных старшин, перестает батрачить. Амангельды был 
крепкий и мужественный человек. «После он никогда не говорил 
о лишениях, которые перенес в скитальческие годы, а если и 
рассказывал о них, то всегда что-нибудь смешное. Он был на 
редкость жизнерадостным человеком» [2].

Социально-экономические взгляды А. иманова на политику 
царизма весьма прозрачно прослеживались в высказываниях 
его друга Д.С. Денисова, который писал: «Жизнь Амангельды 
не была легкой, его постоянно преследовали, и он всегда дер-
жался настороже. Если бы он смирился и перестал бороться с 
баями и защищать бедноту, его оставили бы в покое. Но он был 
не таков, и в конечном счете баи и чиновники организовали 
такое систематическое преследование Амангельды, что он был 
вынужден долго скрываться в степи» [3].

В атмосфере революционной россии, поднявшейся на борьбу 

социально-экономические взгляды А. иманова на политику
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против империалистического гнета, в патриархально-феодальном 
колониальном ауле вместе с казахскими трудящимися пробуж-
дался и Амангельды, в думах и действиях своих отражая мечты 
и чаяния задавленных нуждой и бесправием казахских народных 
масс. На пути стихийного единоборства Амангельды иманову 
приходилось лицом к лицу встречаться с уездными и вышестоя-
щими царскими чинами; на собственном опыте убеждаться в том, 
как быстро находили общий язык царские чиновники и казах-
ская феодально-байская верхушка, волостные управители, бии; 
аульные старшины. Жизненный опыт подтверждал правильность 
социально-экономических взглядов Амангельды, свои убеждения 
он вселял в сердца простых тружеников аула [4].

Важное значение в развитии взглядов А. иманова сыграли 
общение с А. Джангильдиным, Н. Токаревым, А.Токаревым,  
и. Деевым. Сегодня Амангельды выглядит как типичный пред-
ставитель передовых слоев казахского трудового шаруа начала 
XX века. Особо хочется отметить его дружбу с Алиби Джангиль-
диным. При встрече с Амангельды в 1913 году тот рассказывал 
о первой русской революции и связанных с ней событиях в 
Москве, центральных районах страны, ее поражении, о рабоче-
крестьянском движении, борьбе против царизма и буржуазии.

Таким образом, мы можем уверенно говорить, что Аман-
гельды — типичный представитель передовых слоев казахского 
трудового шаруа начала XX века. Благодаря активному участию 
в общественной и социальной жизни аула, способствовавшему 
его значительному политическому развитию, он стоял в передо-
вой шеренге освободительного движения. В борьбе закалялись 
его личные качества и характер, приобретая общественную 
значимость: решительность и честность, стойкость и высокое 
чувство ответственности за дело доверившихся ему людей, 
любовь к трудовому народу, лютая ненависть к эксплуататорам 
и угнетателям.
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Есть исторические, филологические исследования, связанные 
с тюркской цивилизацией, но никто не исследовал ее саму. Она 
даже еще не вошла в научный оборот как термин.

Мы должны чувствовать за собой богатую историю и свои 
корни, чтобы не было комплекса неполноценности. Для этого в 
первую очередь надо доказать реальность феномена "тюркская 
цивилизация". Вообще любая цивилизация означает наличие сразу 
нескольких ценностей: развитой государственности, письменно-
сти, урбанической и духовной культуры. Все это было создано 
тюркской цивилизацией в VII-VIII веках.

исторический вектор движения тюркских народов был с Вос-
тока на запад. Фактически, тюркские народы в течение веков кон-
тролировали Великий Шелковый путь и являлись мостом между 
восточной (китайской) и западной (европейской) цивилизациями. 
за две тысячи лет тюрки совершили своего рода исторический 
«путь в Европу». Тюрки стали лимитрофом (межцивилизацион-
ной зоной) между исламской и европейской цивилизациями, с 
одной стороны, и между буддистско-конфуцианской (китайской) 
и европейской цивилизациями — с другой.

В советский и досоветский периоды тюрки исторически счи-
тались исключительно кочевым народом, варварским народом и, 
следовательно, не могли создать какой-либо цивилизации. В 1917 
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году в Уфе, будучи главой Национального парламента тюрко-
татар, известный тюрколог Садри Максуди (Арсал) (1879 – 1957) 
говорил: «Наши предки создали великую цивилизацию. Такого 
культурного потенциала, как в тюркском народе, нет ни в каком 
другом народе. Мы можем утверждать это перед всем миром». 
Это его утверждение базировалось не на голом патриотизме. 
О высокой развитости древних тюрков говорят и нетюркские 
ученые. Например, тюрколог Эрнст Добльхофер писал: «Мы и 
сейчас не можем равнодушно относиться к языку древнетюрк-
ских памятников… Выросший в постоянном общении с древними 
культурными народами, этот народ в VI веке стоит уже на по-
разительно высокой ступени развития» [2, с. 71].

С. Максуди пишет, например, о богатстве как общеупотреби-
тельной, так и специально-правовой лексики древнетюркского 
языка: «К примеру, сегодня в немецком языке, который в резуль-
тате сознательной и целенаправленной работы специалистов стал 
одним из богатейших языков мира, в общей сложности существует 
около 900 корней слов. Все остальные слова являются произ-
водными от этих корней. Между тем в тюркском языке вкупе 
с корнями уже забытых и устаревших слов набирается около 
8000 самостоятельных лексических единиц. Если эти языковые 
сокровища будут сознательно обработаны, как это было сделано 
другими нациями, тюркский язык будет одним из самых бога-
тейших языков мира» [2, с. 93].

Другим достижением тюрков многие ученые считают на-
личие у них монотеистической и в то же время национальной 
религии, национального бога Тенгри, покровительствующего 
исключительно тюркам. Бога Тенгри тюрки называли не иначе 
как «тюркский Тенгри». Согласно тексту орхонских эпитафий, 
тюркский Тенгри желает, чтобы тюркский народ жил вечно, и 
говорит: «Да не исчезнет тюркский народ, пусть он живет, пусть 
будут вечными его имя и слава». Есть также упоминание о том, 
что Тенгри поможет овладеть тюркам четырьмя сторонами света. 
Представления тюрков о мировой власти и мировом государстве 
не исчезли и после принятия ими ислама. Например, султаны в 
Османской империи назывались «халифами всей земли», в обязан-
ность которых входило управление «мировым порядком» [3].
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Таким образом, получается, что древние тюрки, опираясь на 
покровительствующую им национальную религию, своего рода 
национальную идеологию, всегда стремились овладеть всем миром 
с целью привнесения в него мира, порядка и справедливости.

Одной из ярких особенностей и одним из крупных достижений 
тюркской цивилизации считается способность тюрков к обще-
ственной организации и к созданию государств.

У тюркских народов издревле существовала определенная 
жестко структурированная система общества, элементы которой 
сохранялись при любых общественных катаклизмах. Это были: 
«арка гюн» или «кюнлюк» (семья) > «сой» (род) > «аймак» 
(племя) > «ок» (союз племен) > «огуз – огур» (объединение или 
конфедерация союзов племен) [4, с. 126].

Государства рождались и умирали, но вышеуказанные эле-
менты системы были всегда жизнестойкими, поэтому из этих 
готовых кубиков очень быстро строилось новое здание другого 
государства. 

Тот факт, что самыми крупными по территории империями в 
мировой истории были именно тюркские или тюрко-монгольские 
империи, тоже говорит о способности тюрков к государственному 
строительству.

Еще одним достижением тюркской цивилизации можно счи-
тать относительную демократичность средневекового тюркского 
общества. Хан избирался беками и частью народа на курултае. 
Кандидат на престол обязательно должен был принадлежать к 
ханской династии. Условием законного занятия трона престо-
лонаследником было обязательное согласие биев или, другими 
словами, одобрение и утверждение кандидата курултаем. В лю-
бом случае власть хана не была абсолютной, если он нарушал 
традиции предков (торе), его свергали с престола. 

Поразительной особенностью тюркской цивилизации являлось 
их толерантное отношение к религиям других народов, с которыми 
им приходилось сталкиваться. Кроме веры в тюркского Тенгри, 
некоторые тюркские народы и племена доисламской эпохи в ходе 
своей истории были приверженцами таких религий, как буддизм, 
зороастризм, манихейство, несторианство, конфуцианство. В каче-
стве яркого примера можно привести сведения китайского посла 

к вопросу об особенностях тюркской цивилизации
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Уанг Йен Ти о государстве Тогуз Огузов и их столице – городе 
Куча, находившихся в Восточном Туркестане. Он сообщает, что 
в ханстве, которое он посетил в 981 г. н.э., существуют около 
500 буддийских храмов, самый древний из которых построен 
три века тому назад, кроме них есть еще христианские церкви 
и храмы огнепоклонников. Около одного из буддийских храмов 
находится библиотека, в которой хранятся книги по буддийской 
религии и переписка ханов с китайскими императорами. Самое 
интересное то, что мусульманский автор Максуди, писавший об 
этом же тюркском ханстве за 38 лет до прибытия туда китайско-
го посла, сообщает, что среди всех тюрков только тюрки этого 
ханства являются приверженцами манихейства [2, с. 179].

Тюркская культура и сегодня остается одними из неотъемле-
мых составляющих общечеловеческой культуры. Только такая 
культура, дающая людям радость и оптимизм, формирующая 
обращенное в будущее общетюркское культурное пространство, 
превратится в одну из главных опор возрождения тюркской ци-
вилизации, и займет свое место в мире. Нам, казахстанцам, надо 
с уверенностью реализовать её возможности для собственного 
же блага, сделать этот мир краше через сотрудничество со всеми 
народами мира.
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Даже при тоталитарном режиме среди представителей казах-
ской нации были те, которые отстаивали интересы своего народа, 
свой земли. Это Бауыржан Момышулы, не получивший при жизни 
звезду Героя; историк Ермахан Бекмаханов, осужденный на 25 
лет за то, что написал правду об истории своего народа; молодые 
студенты-декабристы, которые вышли на площадь в знак протеста 
против произвола советской власти в 1986 году. Примеров великое 
множество. В этой статье речь пойдет об одном представителе 
казахской нации. Это - Жумабек Ахметулы Ташенов.

 Личность этого человека связана с целиной и ее последствия-
ми. Эту личность знают как борца против хрущевских реформ в 
казахской степи. Жумабек Ташенов родился 18 ноября 1915 года 
в Танагульском аулсовете Вишневского района Акмолинской 
области. Как и многие партийные главы и деятели Советского 
Союза, Жумабек Ташенов родился в семье простых рабочих. 
Его партийная деятельность началась с должности областного 
секретаря Акмолинского райисполкома с июня 1934 года. Побыв 
на этой должности четыре месяца, Жумабек Ташенов становится 
ответственным секретарем Красноармейского райисполкома. 
Такого рода должности в различных регионах Казахстана он за-
нимал до 1952 года, когда он стал Председателем Президиума 
Верховного Совета Казахской ССр. Этот пост он занимал с 1955 
по 1960 годы. С 1961 года до пенсии он находился на должности 
заместителя председателя исполнительного комитета Шымкент-
ской области. 

Главной его задачей была защита интересов своего народа. 
Вот что пишет доктор исторических наук, профессор Беимбет 
Ермухан: «.. в начале 60-х годов возникла серьезная угроза тер-
риториальному единству республики, когда Хрущев попытался 
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через так называемый Целинный край, куда вошли по инициативе 
Москвы пять северных областей Казахстана, фактически оттор-
гнуть казахские земли, подчинив край непосредственно центру. 
К счастью, нашелся мужественный руководитель - Председатель 
Совета Министров КазССр Ж. Ташенов, который решительно 
выступил против предложения Хрущева. Демагогический за-
мысел не увенчался успехом. На примере Крыма, подаренного 
Украине, можно оценить беспримерный поступок Ж.Ташенова, 
имя которого, к сожалению, не получило достойного его заслуги 
отражения." [1]. В 1961 году Н. Хрущев предложил Целинный 
край (пять северных областей Казахстана) присоединить к рСФСр, 
Шымкентскую область — к Узбекистану, Мангыстаускую область 
— к Туркменистану, и таким образом урезать Казахстан. Пред-
седатель Совмина КазССр Жумабек Ташенов выступил против, 
апеллируя к Конституции Советского Союза. за этот смелый по-
ступок его через два месяца сняли с должности. С 1961 года до 
самой пенсии Ж. Ташенов работал заместителем председателя 
Шымкентского облисполкома. Трудился с полной отдачей, стал 
пенсионером союзного значения. и до конца жизни не жалел о 
том, что выступил против хрущевских планов.

Спор между Н.С. Хрущевым и Ж.А.Ташеновым вызвал удив-
ление у многих тогдашних лидеров. Диалог описывается в книге 
кандидата исторических наук Каришала Асанова «Сказ о зако-
ванном тигре. Национальный герой казахского народа Жумабек 
Ахметович Ташенов»:

 - Хрущев сказал: "Необходимо безотлагательно решить зе-
мельный вопрос в республике. Жумабек Ахметович, нам хочется 
узнать ваше мнение". Жумабек Ташенов тут же ответил: "Никита 
Сергеевич, не то что решение вопроса, я категорически против 
самой постановки!" 

Тогда "наш дорогой Никита Сергеевич" вспылил: "Кто вы 
такой, чтобы выступить против решения политического Бюро. 
Если уж на то пошло, мы обойдемся и без вас. Советский Союз 
— единое государство. Какой республике что передать — это 
может решить Верховный Совет СССр!"

Ж. Ташенов ответил: "Если земельный вопрос может решаться 
без воли местного управления, тогда надо изменить Конститу-
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цию СССр. А в Конституции сказано, что территория каждой 
республики — ее неприкосновенная собственность. Если будет 
нарушено это положение, то мы вправе обратиться к междуна-
родным правовым организациям!"

Кроме этого Ж. Ташеновым были инициированы вот каких 
акции:

- для того чтобы довести до конца начатое при первом се-
кретаре ЦК КП Казахстана Жумабае Шаяхметове дело – строи-
тельство спортивного комплекса в урочище Медеу, пригласил 
своего старшего коллегу, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССр К. Е. Ворошилова в Алматы, повез почетного гостя 
в горы Медеу, показал красивое урочище, заинтересовал его и, 
обосновывая свою просьбу, «выбил» необходимые средства для 
завершения комплекса;

 - добился того, чтобы построенный в центре Алматы добротный 
120-квартирный дом был всецело отдан выдающимся деятелям 
культуры Казахстана, многие из которых годами скитались по 
Алмате без квартиры;

- инициировал лично выдвижение романа «Абай» Мухтара 
Ауэзова на Ленинскую премию.

Ж. Ташенов всегда принимал на себя тяжкие удары руководи-
телей. Открыто не терпел никаких несправедливостей, хамских, 
высокомерных выходок. Честь и достоинство своего народа от-
стаивал отчаянно, иногда бесшабашно. 

Нации нужны свои герои, они как бы компенсируют нашу 
неполноценность, которая присутствует в сознании ряда казах-
станцев. Поэтому мы любим героев прошлого, подсознательно 
приобщаясь к их чистоте. Героизм – это самоуважение. Вот, на-
верное, к чему мы стремимся. и история про Жумабека Ташенова 
этому подтверждение. 
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Қр ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Бірінші дүниежүзілік соғыс 1914 жылғы 19 шілдеде (1 та-
мызда) басталды. Соғысқа дейінгі тұста ресейде жаңа өнеркәсіп 
салалары жедел қарқынмен дамыды. Өнеркәсіп өндірісінің ішінде 
металлургия өндірісі үлкен жетістіктерге жетті. Әйткенмен, ре-
сей соғысқа дайындықсыз, әскери өнеркәсіптік әлеуметі төмен, 
көлігі нашар дамыған жағдайда кірісті, армия әскери техникалық 
жағынан нашар қамтамасыз етілген еді. Соғыс басталған соң 
жалпы империяда, ішінара Қазақстанда, өндіргіш күштердің 
даму деңгейі бірте-бірте кеми берді. Бірінші дүниежүзілік соғыс 
экономикасының құлдырауына әкеліп соқты. Өлкенің Солтүстік-
батыс және батыс облыстары бойынша дәнді дақылдардың өнімділігі 
1914 жылдан 1917 жылға дейін әр десятинадан алынатын 38,7 
пұттан 29,8 пұтқа дейін төмендеді [1, 52 б.]. 

Егіс көлемі мен өнім көлемінің қасқарылуының негізгі 
себебі жұмыс күшінің жетіспеуі болатын. Мәселен, Ақмола 
облысының Көкшетау уезінен ғана 1915 жылы армияға ауыл 
шаруашылығымен айналысып келген орыс тілді халқының 39%-ы 
шақырылды. Қазақстанның басқа да аймақтарында мұндай көрініс 
байқалып тұрылды. Ер азаматтарды жаппай майданға алу мал 
шаруашылығының да құлдырауына әкеліп соқты. 1916 жылғы 25 
маусымда патшаның Қазақстан, Орта Азия, Сібір тұрғындарынан 
19 бен 43 жас араларындағы ер азаматтарын тыл жұмысына 
алу туралы жарлығы шығады. Бұл жарлық 1916 жылғы ұлт 
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азаттық көтерілісінің басталуына себеп болды. Шілденің бас 
кезінде Қазақстанның барлық аймақтарында дерлік стихиялы 
наразылықтар басталып, көп ұзамай қарулы көтеріліске ұласты. 
Халық ашу-ызасының алғашқы соққыларына тылдағы жұмыстарға 
алынатындардың тізімін тікелей жасаған болыс басқарушылары, 
ауыл старшындары және патша әкімшілігінің басқа да төменгі 
билік иелері ұшырады. іс жүзінде тізімдер жасау жүйесі жап-
пай парақорлық пен бұрмалаушылыққа жол ашқан болатын [2, 
23-25 б.]. Стихиялы қозғалыс бірте-бірте ұйымдасқан сипат 
алып, қарулы көтеріліске ұласып оның ірі ошақтары (Жетісу мен 
Торғайда) пайда болды. Көтеріліс бүкіл Қазақстанды қамтыды. 
Бұл көтерілістің басты мақсаты ұлттық және саяси азаттық бол-
ды. Сол арқылы ол қазақ халқының бостандық пен тәуелсіздік 
жолындағы бұрынғы бүкіл күресінің қорытындысын шығарды. 
Көтерілістің негізгі күші ұлттық шаруалардың қалың тобы, сондай-
ақ сол кезде туып келе жатқан жергілікті жұмысшы табының 
өкілдері, қолөнершілер болды. Көтерілістің ірі ошақтарының 
бірі – Торғай өңірі болды. 

Кейіннен 1916 жылы 21 қарашада 13 болыс (6 болыс арғын,  
6 болыс қыпшақ, 1 болыс найман) өкілдерінің құрылтайында 
халық арасындағы атақты Нияз бидің ұрпағы Әбдіғаппар Жан-
босынов көтеріліске шыққан Торғай уезінің ханы болып сай-
ланады. Құрылтайға қатысушылардың келісімімен Кенесары 
Қасымовтың серігі, атақты иман батырдың немересі Амангелді 
иманов көтерілісшілердің сардарбегі болып тағайындалды. Орталық 
ресейден келген және көп кешікпей көтерілісшілерге қосылған, 
осы жерде туып-өскен Әліби Жангелдин көтерілісшілердің «рухани 
көсемі» болды. Ондаған мың ұйымдаспаған көтерілісшілерден 
Ә. Жанбосынов, А. иманов және олардың ең жақын серіктері 
ондықтарға, жүздіктерге және мыңдықтарға берілген тәртіпті 
жасақ құрды. Әрбір қолды басқаруға тиісінше онбасы, елубасы, 
жүзбасы, мыңбасы тағайындалды. Сардарбек жанында әскери 
кеңес жұмыс істеді. 22 қазанда А. иманов бастаған 15 мың қол 
Торғай қаласын қоршады. Қаланы қорғау бірнеше күнге созылып, 
қоршау кезінде генерал-лейтенант А. Лаврентьевтің жазалаушы 
корпусы қалаға қарай үш бағытта бет алды. 16 қарашада А. има-
нов бастаған 12 мың адамға жуық сарбаздар Түнқойма пошта 
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станциясына шабуыл жасады. Көтерілістің негізгі көпшілігі адам 
күшін сақтау үшін қарашаның екінші жартысында Торғайдан 150 
шақырым жерге жетіп, Батпаққара ауданына шоғырланады. Осы 
жерден 1916 жылғы қарашаның екінші жартысынан 1917 жылғы 
ақпанның ортасына дейін жазалаушыларға қарсы партизандық 
жортулар жасалды. Көтерілісшілер мен жазалаушылар арасын-
да Татырда, Ақшығанақта, Доғал-Үрпекте, Күйікте шайқастар 
болды. Шайқас 1917 жылғы ақпанның екінші жартысында, яғни 
ақпан ревалюциясына дейін созылды. 

XIX ғасырдың басында қазақ халқының отырықшылыққа не 
жартылай отырықшылыққа көшу процесінің даму нәтижесінде 
ұсталар өз қыстауларының бір бұрышында немесе шошала ішінде 
дүкен жасаған, онда қысы-жазы бірдей жұмыс істеуге мүмкіндік 
болған. Соғыс қару-жарақтарын 1916 жылы Ұлт азаттық қозғалысы 
кезінде Қазақстанның әр өңіріндегі көтерілісшілер көптеп жасатты. 
Қара темірді қамырша илейтін қазақ ұсталарының қару-жарақ 
соғудағы рөлі айтарлықтай болды. XIX ғасырдың басында қазақ 
ұсталары қару-жарақ түрлерін пышақ, семсер, сапы, қылыш, найза, 
айбалта мен білтелі мылтық сияқты заттарды жасай білген. 

Қазақтың қазақтылығын тек қана ұлы адамдар, танымал тұлғалар 
ғана танытпайды. Қазақтың ұлы халық екенін ауылдағы сұңғыла 
қарттар, қолөнер шеберлері көрсете алады. 

1916 жылы Торғай көтерілісі кезінде Балықтың қарасуында 
ұстахана ұйымдастырып, сарбаздарға қару-жарақ соғатын, ескі 
мылтықтарды жөндейтін ұсталар тобын басқарған. Шиті мылтықтың 
темірлерін, самаурын жездерін жинап, өз қолымен мылтық соқты, 
оқ-дәрі жасады. Мылтық қылыш, айбалта, найза соққан,- деп 
жазады, өз еңбегінде іздей Мұханбетжанов. Бектепбергеннің 
қарауында Қызыров Сыдық, Бекмурзин Дәлел, Қойшыбаев Смайл, 
Сейтенов Сейтқамал, Қонысбаев сияқты ұсталар да болған. Қазақ 
халқының 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісі Торғайдан өзге 
барлық аймақтарда қатаң басып, жаншылды. Торғай көтерілісіне 
қарсы патшалық үкімет орындары 17 атқыштар ротасын, 18 казак 
жүздігін, 4 атты әскер эскадронын, 18 зеңбірек, 10 пулемет және 
басқаларды әкеп төкті. Осыған қарамастан Торғай облысын-
да көтеріліс патша үкіметі құлатылғаннан кейін ғана тоқтады. 
Қазақ қауымында патшаның 1916 жылғы маусым жарлығы мен 
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көтеріліске көзқарас бірдей болған жоқ. Ауылдың феодалдық-
байшыл билеуші тобы мен жергілікті әкімшіліктің белгілі бөлігі 
патша жарлығын толығымен қолдап, оны белсенді түрде жүзеге 
асырушылар болды. Ал «Қазақ» газетінің төңірегіне топтасқан 
Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов сияқты либерал-
демократиялық зиялылар өкілдерінің жетекшілері халықты 
жарлықты орындауға қарсы шықпауға үгіттеп, ол орындалмаған 
жағдайда қазақтар қантөгіске ұшырауы мүмкін деп санады және 
осыған байланысты үлкен алаңдаушылық білдірді [3, 60 б.]. 
Көтеріліс барысында орын алған қанды қырғын, жүздеген мың 
адамдардың қаза табуы бұлардың қауіптерінің негізсіз еместігін 
дәлелдеді. Осы орайда бір айта кететін мәселе, көне тарих ұлттық 
рухымыздың көркеюіне үлес қосатын ұсталарымызға ата-бабамыздың 
осы дәстүрін жалғастырып, ұлттық хас шеберлердің қолынан 
жасалған бұйымдарын насихаттап, қыр-сырына терең үңіліп, 
оны жетілдіре түсу жас ұрпақтың парызы деп білемін. Одан 
кейінгісі, ең маңыздысы да, сол өнерді көпке тарату, шәкірт 
баулу, бойындағыны болашақ жастарға үйрету, соларға дарыту 
үшін арнайы ұстаханалар ашылса [4, 2 б.]. Сөйтіп, осы салада 
өз атақ-абыройларын арттыруды емес, керісінше аталар дәстүрін 
жалғастырып, ұрпақтар сабақтастығын қалыптастыру керек деп 
ой қорытқым келеді. Еліміз егемендігін алып, көк туымызды 
желбіретіп, әлемге паш еткен тұста қолбасшылардың қасында жүріп, 
ерлігі мен күш- жігерін бостандық үшін сарп еткен қасындағы 
батырларын, батырларға көтеріліс кезінде күні-түні қару-жарақ 
соққан ұсталардың рухына басымызды иіп, олардың ерлігін 
ұмытпағанымыз абзал.
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ҚазаҚ халҚыныҢ алғаШҚы заҢ 
жобаларыныҢ Құрылу мазмұны

К.М. Сұлтанғалиева, Р.Б. Умургалиева,
2 курс студенттері

Ғылыми жетекшісі: С.Б. Ерманова,
аға оқытушы, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты

Тарихтың тереңіне бой тартсақ, қазіргі Қазақ мемлекетінің 
ел болып еңсе көтерген дәуірден бергі табиғи болмыс-бітімімен 
бірге қайнасып, бойына сіңген әдет-ғұрып, салт-санасынан 
екшеліп шыққан заңдар үлгісі – билер бітімі сот ісін биік бе-
делге жеткізгенін дәлелдейді.

Алтай тауынан Қап (кавказ) тауының баурайындағы Қара 
теңізге дейінгі аралықтағы ұлан-байтақ далада бірде күшейіп, 
бірде әлсіреп, сан ғасырды артқа тастаған Сақ, Ғұн, Үйсін, 
Түрік, Түргеш, Қарлұқ, Қарахан, Оғыз, Алтын Орда, Ақ Орда, 
Дешті Қыпшақ тәрізді Еуразияда үстемдік құрған ұлыстар мен 
мемлекеттердің түпнұсқалық жүйелі заңы ел басқаруда, келелі 
кеңес айтуда өзінен кейінгілерге арқау болды. Бұл жөнінде Еу-
разия тарихын терең зерттеген ғұлама ғалым Л. Гумилев өте 
парасатты ойлар айтқан.

Жоғарыда аты аталған ежелгі мемлекеттердің құрамында 
болған қазақ ұлысының да өзіне тән заң ережелері, сот ісінің 
озық үлгісі - билер үкімі құқықтық нормалардың принциптерін 
атқарып келді. Бүгінгі ұрпағымыздың құлағына анық жетіп, 
көкейіне қонған: «Түгел сөздің түбі – бір, түп атасы – Майқы 
би» деген ұлы сөздің мағынасы тым тереңде жатыр.

Еліміздегі билер сотының осы Майқы биден бастау алатыны 
– тарихи шындық. Содан бері Қазақ елінде қалыптасқан билер 
бітімі әр кезеңдегі мемлекеттік құрылым-жүйеге қарай дамып, 
өркендеп отырды. XVI ғасырдағы Қасым хан шығарған «Қасым 
ханның қасқа жолы» деген заң жарлығы (1511 – 1523 жылдары 
билік құрған), Есім хан (1598 – 1628 жылдар аралығында билік 
құрған) жарлық еткен «Есім ханның ескі жолы» өз дәуіріндегі 
заң-жарғылардың, мемлекеттік құқықтардың жинақталған озық 
үлгісіне айналды.

7 секция к.М. сұлтанғалиева, Р.Б. Умургалиева
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«Қасым ханның қасқа жолы» туралы қазақтың ауыз екі 
әңгімелерінде аздаған мәліметтер кездесіп қалады. Академик  
Ә. Марғұлан «Қасым ханның қасқа жолы» заңдарын орта ғасырларда 
Қыпшақ, Шағатай ұлыстарында қолданылған «Ярғу» заңынан 
алынған, қазақша «Жарғы» деген ұғым береді деп есептеді. 
Бұл ұғымның түпкі мәні жару, нәрсенің салмағын бір жағына 
аудармай, дәл, әділ айтудан шыққан: «Дауды әділ, тура шешкен 
билерді халық бұқарасы ардақтап «қара қылды қақ жарған» 
деп мақтаған. Өзінің мазмұны бойынша, бұл заңның түбегейлі 
идеясы ежелгі әскери – демократия арнасына барып тіреледі (2, 
541 - 542 б).

«Қасым ханның қасқа жолы» заң жобасы мынадай бөлімдерден 
құралған:

- мүлік заңы (жер дауы, мал-мүлік дауы);
- қылмыс заңы (кісі өлтіру, талау, шапқыншылық жасау, ұрлық 

қылу); әскери заң (аламан міндеті, қосын жасақтау, - қара қазан, 
ердің құны, тұлпар ат);

- елшілік жоралары (майталман шешендік, халықаралық қарым-
қатынастағы сыпайылық, әдептілік, ибалылық);

- жұртшылық заңы (шүлен тарту, ас, той, мереке, думан үстіндегі 
ережелер, ат жарыс, бәйге ережелері, жасауыл, бекеуіл, тұтқауыл 
міндеттері).

Ә. Марғұланның айтуы бойынша саяси жағдайдың шиеленіскен 
кезінде қалың қазақтың басшылары от ауызды, орақ тілді, елге 
сыйлы билердің ықпалымен Қасым хан ерте заманнан бері 
көшпелілер мойындап келген «Жарғы» заңын күшейтті. Осын-
дай себепке байланысты «халық Қасымның шариғатты алмай, 
ежелден қалыптасқан билер заңы – «Жарғыны» ел жағдайын 
қарастырып, салт-дәстүріне лайықталып жасалғаны үшін, халық 
көңілінен шыққандықтан, оны «Қасым ханның қасқа жолы» деп 
атап кетті.

Қасым хан заманында қазақ елі хан ордасы Еуразия көшпелілерінің 
ежелгі саяси – этникалық орталығы Ұлытауға көшіріліп, Алаша 
хан атын қайта жаңғыртты. Қазақ елінің ұлттық идеясының мықты 
іргетасы, қазақ қауымына біріккен сан алуан тайпалардың басын 
құрап отырған ортақ тамыр Алаша ханға арнап Ұлытауда Қасым 
хан биік күмбез орнатты. Олай болса «Қасым ханның қасқа жолы» 
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тек құқықтық көзқарастардың жинағы ғана емес, ол ең алдымен 
қазақтың ел болу үшін, жұрт болу үшін күрес жолы.

ХVіі ғасырдың басында алғашқы ширегіндегі мемлекет және 
құқық туралы түсініктердің дені «Есім ханның ескі жолы» атты 
ережелермен байланысты. Қазақ шежіресі Есім ханның (1598-
1630 жж.) қызметіне жоғары баға береді. ХҮііі ғасырда өмір 
сүрген әйгілі Бұқар жырау Абылай ханға «Сенен бұрын жеті 
ханды жебеледім, кешегі Еңсегей бойлы Ер Есімді де білемін. 
Сен оның бір түстігіне жармайсың» деп айтуында да Есім ханға 
деген үлкен қошемет сезіледі. Ер Есім туралы, оның заманында 
жаңа жүйеге түскен заң ережелері туралы Қазанғап Байболұлы, 
Машһүр Жүсіп Көпейұлы, Қ. Халид сияқты қазақ шежірешілері 
баяндайды (3,97 - 104 б). Құрбанғали Халид өз шежірелерінде 
«Есім хан ұзын бойлы, денелі кісі болған соң «Еңсегей бойлы 
Ер Есім» деп дәріптеледі екен. Орыс ханның қызыл туы осының 
қолында қалған» деп жазады. 

Академик Ә. Марғұлан да өзінің «Еңсегей бойлы Ер Есімге» 
арналған мақаласында ол заманда жаугершіліктің көп болғанын, 
«Есім хан өз хандығының шығыс және солтүстік – шығыс шептерінде 
ойрат-қалмақ шапқыншылығына қарсы тойтарыс беру үшін, 
көбіне жорықтарда жүргенін» ескертеді.

Жошы әулетінен шыққан хандар ішінде 40 жыл тұтас хандық 
құрған деп дәріптелетін Есім хан өз заманында көптеген жол-
жоба, кәде-қауымет заңдарын шығарған, бірақ олар «Қасым 
ханның қасқа жолы» сияқты қалыптасқан билік-құқық жүйесін 
өзгерту емес, қайта жаңғыртуға бағытталған істер болды. Мемле-
кет негізін нығайту, қоғамда төрелердің орны мен белсенділігін 
күшейту, ішкі жікшілдікті болғызбау, жалпы Шыңғыс ханға ба-
ратын «Жасақты» күшейту Есім мақсаты болды. Сол себептен 
оның заманында елге танымал тәртіп «Есім ханның ескі жолы» 
атанды. Шығыс тарихшыларының жазба еңбектері мен қазақ, 
қырғыз, қазақ, қарақалпақ сияқты көшпелі мал баққан, жауын-
гер халықтардың ауыз әңгімелері Есім ханның өз заманында 
бүкіл Орта Азияға билігі жүрген хан болғандығын айғақтайды 
(4, 232 - 233 б).

«Жеті жарғы» қазақ халқының мемлекет және құқықтық тари-
хында ерекше орын алатын құбылыс. Оның қайнар бастауы қазақ 
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халқының көнеден келе жатқан салт-дәстүрі, әдет-ғұрыптары. 
Бұлар бірнеше мыңдаған және жүздеген жылдар көшпелі ортада, 
Евразияның ұлан-байтақ даласында сақталып, толықтырылып, 
XVII ғасырдың соңында XVIII ғасырдың басында жарық көріп, 
екшеленді. 

«Жеті жарғының» көрсетілген уақыт межесінде дүниеге келуі, 
қазақ әдет-ғұрып заңдарының жаңадан өңделуі тарихи оқиғалармен 
тығыз байланысты, заңды құбылыс. Қазақ көшпелілерінің қоғамы 
Орталық Азияда қалыптасқан ауыр саяси-әлеуметтік жағдайда, 
сыртқы қауіптің күшеюіне қайткен күнде де жауап беруі қажет 
болды. Осындай объективті тарихи ситуация мемлекет іргесін, 
халықтың бірлігін күшейтуге бағытталған заңдар ережесінің 
қайта жаңғыруына тікелей әсер етті.

«Жеті жарғы» алдымен билер кеңесі есебінде Тәуке ханның 
ордасы жанынан құрылып, кейін заң түзуші орган есебінде та-
рихи деректерге енді. 

Қазақ ғалымдарының ішінде «Жеті жарғы» туралы алғашқы пікір 
білдіргендердің бірі академик Ә.Х. Марғұлан «Жеті жарғыны» – 
жеті жарғыш, жеті, яғни жеті әділ, қара қылды қақ жарған билердің 
билігі дегенді қолдады. Сонымен бірге Ә.Х. Марғұлан «Қазақ совет 
энциклопедиясындағы» «Жеті жарғыға» арналған мақаласында 
оның мазмұнының жеті түрлі ережеден құралатындығы жайлы 
жазады. «Жеті жарғыға» кірген ережелер жетеу. Олар: 

1. Мүлік заңы. 
2. Қылмыс заңы. 
3. Әскери заң. 
4. Елшілік жоралары.
5. Жұртшылық заңы.
6. Жесір дауы.
7. Құн дауы.
Қазақ халқы үшін әділдіктің тең таразысы бола білген би-

лер қоғам өмірінің саяси-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 
әскери-дипломатиялық салаларына тығыз араласып, ел бірлігі 
мен ынтымағын нығайтуға үлестерін қосты. Бүгінгідей ғаламдану 
мен батыстық сарындағы арзанқол бұқаралық мәдениетке еліктеу 
заманында өзіміздің осындай асыл мұраларымызды жас ұрпаққа 
жеткізу, түсіндіру мен насихаттау күн тәртібінен түспейтін мәселе 

Қазақ халқының алғашқы заң жобаларының құрылу мазмұны
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болып қала бермек.
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Кокшетауский технический институт КЧС МВД рК

Мы живем в процветающей, независимой стране, в которой 
царит закон и правосудие, зная о том, что в любой экстрен-
ной или чрезвычайной ситуации на помощь придут сотрудники 
Министерства внутренних дел. В настоящее время МВД имеет 
богатую материально-техническую базу, где работают только на-
стоящие профессионалы. Хотелось бы остановиться на человеке, 
которому мы обязаны всем этим, и вспомнить отца-основателя 
МВД – Кабылбаева Шракбека Кабылбаевича.

Легендарный министр родился 9 марта 1908 года в ауле № 3 
Абралинской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской 
губернии. Получил образование в Семипалатинском педагогиче-
ском техникуме. Шракбек Кабылбаев имел активную гражданскую 
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позицию, о чем свидетельствует его работа в ВЛКСМ, а позже 
принятие его кандидатом в ВКП (б). В 1932 году был призван в 
ряды Советской Армии. В период с 10 ноября 1932 года по 14 
ноября 1933 года служил красноармейцем в Кавалерийском на-
циональном полку в г. Алма-Ате. После демобилизации из армии 
был принят на работу в ОГПУ-НКВД. В 1952 году с отличием 
окончил заочное отделение Высшей партийной школы при ЦК 
КПССа по специальности «партийно-советский работник». В 
аппарате ЦК КП Казахстана Ш. Кабылбаев проработал 16 лет. 
Постановлением ЦК КПСС 10 августа 1954 года Ш. Кабылба-
ев был утвержден Министром внутренних дел Казахской ССр. 
именно с этого момента начинается его деятельность в органах 
МВД [1].

На тот момент в Казахстане вторым секретарем ЦК Компартии 
Казахстана был Леонид ильич Брежнев. Он попросил Шракбека 
Кабылбаевича, который тогда был заведующим отделом адми-
нистративных органов в ЦК Компартии Казахстана, подобрать 
кандидатуру на пост Министра внутренних дел, чтобы кардиналь-
но изменить работу Министерства. Леонид ильич рассматривал 
предложения Шракбека Кабылбаева по кандидатуре будущего 
министра, но отвергал одного за другим. и вдруг однажды Леонид 
ильич сказал: “Я нашел кандидатуру!” Шракбек Кабылбаевич 
с удивлением спросил: “Кого?” и Брежнев ответил: “Это будете 
вы!” Таким образом Шракбека Кабылбаева назначили министром 
внутренних дел [2]. 

Как вспоминают его современники, все сначала боялись, 
что к ним пришел кабинетный человек из партийного аппарата, 
который, не зная работы, мог наломать дров. Но на первой же 
встрече он поразил коллег из Министерства внутренних дел 
своей осведомленностью, эрудицией, знанием проблем мини-
стерства. Перед новым министром стояла непростая задача, 
предшественники, бывшие министры, оставили ему в наследство, 
по существу, доведенную “до ручки” инфраструктуру органов 
- мизерную зарплату, нехватку транспорта, вооружения, почти 
полное отсутствие жилья для сотрудников, ему необходимо было 
кардинально изменить работу министерства, реформировать ка-
дровую политику ведомства. Но искоренять внедрявшиеся силой 
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и страхом “методы” работы сталинско-бериевской карательной 
системы - задача крайне сложная. Органам внутренних дел в 
новых условиях требовались не слепые исполнители чужой воли, 
а инициативные, творчески мыслящие люди, видящие свой долг 
в создании благоприятных условий в стране для высокопроиз-
водительного труда - а это было крайне необходимо в условиях 
подорванной разрушительной войной экономики [2]. 

Шракбек Кабылбаевич Кабылбаев последовательно и твердо 
устранял выработанные в условиях массовых репрессий губитель-
ные традиции и методы работы. Он широко привлекал к работе 
в системе МВД фронтовиков, так как видел, что испытанные в 
боях солдаты станут надежными бойцами правопорядка. При 
Кабылбаеве в МВД пришли высококвалифицированные юристы, 
эксперты, экономисты и производственники, люди гуманитарных 
профессий [3].

В кратчайшие сроки Шракбек Кабылбаевич создал условия 
для нормальной деятельности милиции, исправительно-трудовых 
учреждений и других служб. Впервые за всю историю МВД и 
внутренних войск Казахстана наметились тенденции к улучше-
нию деятельности служб, материально-технического снабже-
ния. Начали строиться квартиры для сотрудников, служебные 
помещения для городских и районных органов милиции, дет-
ские сады и пионерские лагеря для детей работников. за время 
своей работы Шракбек Кабылбаев оставил богатое наследие. А 
именно: он является автором многих книг и очерков о деятель-
ности казахстанской милиции, благодаря ему созданы и работают 
Алматинская, Карагандинская и Костанайская академии МВД 
республики Казахстан [4].

именно в истории Костаная легендарный министр оставил 
значительный след. Учитывая заслуги Ш.К. Кабылбаева перед 
страной и его вклад в реализацию кадровой и государственной 
политики в сфере внутренних дел, постановлением Правитель-
ства республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 1287 в 
целях увековечения памяти о нем Костанайской академии МВД 
республики Казахстан присвоено почетное имя Шракбека Кабыл-
баевича Кабылбаева. Сегодня высшее учебное заведение города 
Костаная, пройдя путь реформ и преобразований, носит высокое 

Д.е. Чиченков
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имя генерал-лейтенанта милиции Шракбека Кабылбаева, верного 
сына казахского народа, достойного быть примером для нынеш-
него и будущего поколений. Этот удивительный человек оставил 
светлый след в истории органов внутренних дел Казахстана. 
Поднял престиж милиции на должный уровень, взял на себя от-
ветственность за судьбы людей, за деятельность министерства, 
он был тем, кто видел события в перспективе и был привержен 
идее гуманного отношения к человеку. 

Жизненный путь генерал-лейтенанта внутренней службы был 
не из легких. Но именно ему многим обязано нынешнее поколе-
ние сотрудников Министерства внутренних дел. Благодаря его 
реформам в кадровой и технической сфере повысился профес-
сионализм и материальное обеспечение стражей порядка. 

Личный состав Костанайской академии с гордостью носит 
имя этого выдающегося человека и продолжает его дело по под-
готовке высококвалифицированных специалистов для органов 
внутренних дел и поднятию имиджа сотрудников полиции. 
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