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A. M. TLEULESSOVA, K. TULENOV 
 

(Al-Farabi Kazakh national university, Almaty) 
 

PARALLELOGRAM LAW FOR NONCOMMUTATIVE Lp-SPACES 
 

Abstract 
 
In this paper we extended the parallelogram law for the Schatten p-norms of matrix to noncommutative Lp-spaces of                      

τ-measurable operators. 
Key words: τ-measurable operators, parallelogram law, von Neuman algebra, noncommutative Lp-spaces. 
Кілт сөздер: τ-өлшемді оператор, параллеограмм заңы, фон Нейман алгебрасы, коммутативті емес Lp кеңістігі. 
Ключевые слова: τ-измеримые операторы, закон параллелограмма, алгебра фон Неймана, некоммутативные Lp 

пространства.  
 
Introduction. Let B(H) be the algebra of all bounded linear operators on a separable complex Hilbert 

space H. Let A ∈ B(H) be compact, and let 0 < p < ∞. The Schatten norm is defined by ( ) pp

p
AtrA

/1
= , 

where tr is the usual trace functional and ( ) 2/1* AAA = . For p > 0, the Schatten class denoted by Cp, is 
defined to be two-sided ideal in B(H) of those compact operators A for which ||A||p is finite. Clearly 

2
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pp
AA =  for p > 0. Generalizations of the parallelogram law for Schatten p-norms have been 

proved by M.Sal Moslehian, M. Tominaga, Kichi-Suke Saito in [1] in the following form: If 
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for 0 < p ≤ 2 and the reverse inequality holds for 2 ≤ p < ∞. 
We will extend this results to τ-measurable operators and noncommutative Lp-norms case. 
Preliminaries. Let M be a semifinite von Neumann algebra acting on a Hilbert space H with a faithful 

normal semifinite trace τ. The closed densely defined linear operators x in H with domain D(x) is said to 
be affiliated with M if and only if ux = xu for all unitary operators u which belong to the commutant M′ of 
M. If x is affiliated with M, then x is said to be τ-measurable if for every ε > 0 there exists a projection e ∈ 
M such that )()( xDHe ⊆  and ετ <⊥ )(e  (where for any projection e we let ee −=⊥ 1 ). The set of all 
τ-measurable operators will be denoted by L0(M;τ). The set L0(M;τ) is a *-algebra with sum and product 

being the respective closure of the algebraic sum product. For a positive self-adjoint operator ∫
∞

=
0

λλdex  

affiliated with M, we set 
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For 0 < p < ∞, Lp(M;τ) is defined as the set of all τ-measurable operators x affiliated with M such that 

( ) ∞<=
pp

p
xx

/1
τ . 

In addition, we put ( ) MML =∞ τ;  and denote by )( ⋅=⋅
∞

 the usual operator norm. It is well known 

that Lp(M;τ) is a Banach space under p
⋅  (1 ≤ p ≤ ∞) satisfying all the expected properties such as duality 

[2]. 
Definition 1: Let x be a τ-measurable operator and t > 0. The “t singular number of x” µt(x) is 

( ) inf=xtµ ;{ xe  e is a projection in M with ( ) }te ≤⊥τ  
We state for easy reference the following fact that will be applied below (see lemma 5.1 and its proof 

in [2], also se proposition 5.2.3 in [3]). 
Lemma 1. Let x1,x2..,xn be positive τ-measurable operators.  
(i) If 0 < p ≤ 1, then 
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Main results 
Let us define a constant Dx for a set of operators x = (x1,x2..,xn) as follows: 
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If there exist 1 ≤ i ≤ n with xi = 0. Then lemma 1 is refined as follows:  
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for 0 < p ≤ 1 and the reverse inequality holds for 1 ≤ p < ∞. We also put { }njiyxyx ji ≤≤−=− ,1::  
for sets of operators x = (x1,x2..,xn) and y = (y1,y2..,yn). 

Then we remark that 2
,0 nD yx ≤≤ . 

Lemma 2. Let x1,x2..,xn, y1,y2..,yn be τ-measurable operators. Then 
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So we obtain the result. 
Theorem 1 Let x1,x2..,xn, y1,y2..,yn be τ-measurable operators. 
(i) If 0 < p ≤ 2, then  
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Proof. We have  
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(by relation (1)) 
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Hence by the second inequality of lemma 1 (i) and by lemma 2 we obtain the result , i.e.  
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This proves first part of theorem. Based on lemma 1(ii) and lemma 2(ii), one can employ an argument 
similar to that used in the proof of the first part of the theorem to prove the second part. Therefore, the 
theorem is proved.  

Corollary 1.1. Let x1,x2..,xn, y1,y2..,yn be τ-measurable operators and ∑ ∑
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(ii) If 2 ≤ p < ∞, then 
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 Utilizing Corollary 1 with yi = 0 (I = 1,2,…,n), we obtain the following result. 

Corollary 1.2. Let x1,x2..,xn be τ-measurable operators and ∑
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 Next, we have the following reverse inequalities of theorem 1. 
Theorem 2 Let x1,x2..,xn, y1,y2..,yn be τ-measurable operators. 
(i) If 0 < p ≤ 2, then  
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Proof. We have 
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Hence by the second inequality of lemma 1 (i) and by lemma 2 we obtain the result , i.e.  
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This proves first part of theorem. Based on lemma 1(ii) and lemma 2(ii), one can employ an argument 
similar to that used in the proof of the first part of the theorem to prove the second part. Therefore, the 
theorem is proved. 
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А. М. Тілеулесова, K. Төленов 
 

(əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.) 
 

КОММУТАТИВТІ ЕМЕС LP КЕҢІСТІГІ ҮШІН ПАРАЛЛЕЛОГРАММ ЗАҢЫ 
 

Бұл мақалада біз коммутативті емес LP кеңістігінде τ-өлшемді операторлардың Шаттен р-норм матри-
цалары үшін параллелограмм заңын кеңейтеміз.  

Кілт сөздер: τ-өлшемді оператор, параллеограмм заңы, фон Нейман алгебрасы, коммутативті емес LP 
кеңістігі. 
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ЗАКОН ПАРАЛЛЕЛОГРАММА ДЛЯ НЕКОМУТАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ LP 

 
В данной работе мы расширили закон параллелограмма для матриц р-норм Шаттенна τ-измеримых 

операторов в некоммутативных пространствах LP. 
Ключевые слова: τ-измеримые операторы, закон параллелограмма, алгебра фон Неймана, некоммута-
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УДК 541.13; 546.23 
 

А. Б. БАЕШОВ, Н. С. ИВАНОВ  
 

(АО «Институт органического катализа и электрохимии им Д. В. Сокольского», г. Алматы) 
 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОГО 
ТЕЛЛУРА В СОСТАВЕ КОМПОЗИТНОГО ЭЛЕКТРОДА  

В СОЛЯНОКИСЛОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация 
 

Рассмотрен процесс анодного окисления элементарного теллура в составе композитного теллур-графи-
тового электрода в солянокислой среде. Исследовано влияние скорости развертки потенциала, концентрации 
соляной кислоты, температуры электролита. Показано, что в солянокислых растворах теллур растворяется 
как при катодной поляризации, так и при анодной. 

Ключевые слова: теллур, процесс анодного окисления, композитный теллурграфитовый электрод, 
теллуроводород, поляризационная кривая. 

Кілт сөздер: теллур, анодты тотығу үдерісі, композиттік теллурграфиттік электрод, теллур-сутегі, поля-
ризациялық қисық. 

Keywords: tellurium, the process of anodic oxidation, composite telluriumgraphite electrode, tellurium-
hydrogen, the polarization curve. 
 

Для исследования электрохимического поведения элементарного теллура использовался ком-
позитный теллурграфитовый электрод. Для изготовления электрода использовалась теллур-
графитовая смесь с соотношением компонентов теллур-графит 1:1. Полиметилметакрилат раство-
рялся в дихлорэтане до получения вязкой массы, затем смешивался с теллурграфитовым 
порошком. Полученная паста помещалась в тефлоновый кожух, в который со второй стороны 
вставлен графитовый токоподвод. После испарения растворителя и полировки получен твердый 
электрод с зеркальной поверхностью диаметром 6 мм. 

Снимались циклические анодно-катодные, катодно-анодные поляризационные кривые в соля-
нокислых растворах. 

Теллур – растворяется в щелочах и кислотах, обладающих окислительными свойствами. Он 
образует соединения как в положительных (Те2+, Те4+, Те6+), таки в отрицательных (Те2-, Те2

2-) 
валентных состояниях. Наиболее устойчивыми соединениями теллура являются его четырехва-
лентные соединения. Теллур в четырехвалентном состоянии образует многочисленные комплекс-
ные соединения [1]. В 2,6 М солянокислом растворе комплексное соединение теллура имеет состав 
Н2ТеСl6 [2]. В растворах 3,5-7 М НСl существует, по крайней мере, четыре различных комплекс-
ных иона теллура, которые переходят друг в друга при изменении концентрации соляной кислоты. 

В соответствии с рисунком 1 при развертке потенциала в анодном направлении при потенциале 
765 мВ наблюдается анодный максимум, отвечающий переходу элементарного теллура в 
четырехвалентное состояние. Далее происходит выделение кислорода. Автор [3] на основании 
поляризационных измерений полагает, что при анодной поляризации возникает ион Те4+. Однако 
физико-химические свойства соединений теллура, а также опытные данные [4] дают достаточное 
основание считать, что в кислых растворах первичным анодным продуктом является Те2+. В даль-
нейшем Те2+ кроме электрохимического превращения подвергается диспропорционированию, а в 
слабокислых электролитах вступает в реакцию гидролиза. 

При смещении потенциала в катодном направлении при потенциале – 215 мВ происходит 
обратное восстановление образовавшегося четырехвалентного теллура [5]. Однако катодный ток 
несколько занижен, что может быть вызвано экранированием поверхности электрода кислородом 
или гидролизом ионов Te(IV) вследствие низкой концентрации соляной кислоты. Далее наблю-
дается выделение водорода и анодный пик его ионизации при реверсе потенциала. При потенциа-
лах выделения водорода может происходить дальнейшее восстановление теллура с образованием 
теллуроводорода [6, 7]. 
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V = 100 мВ/с, t = 25 0C, HCl = 0,2М, NaCl = 0,3М 

 
Рисунок 1 – Циклическая  

анодно-катодная поляризационная кривая 

 
 

V = 100 мВ/с, t = 25 0C, HCl = 0,2М, NaCl = 0,3М 
 

Рисунок 2 – Циклическая  
катодно-анодная поляризационная кривая 

 
В соответствии с рисунком 2, на катодно-анодной циклической кривой протекают ранее опи-

санные явления за исключением обратного восстановления четырехвалентного теллура. 
Далее исследован процесс анодного растворения теллура. В соответствии с рисунком 3, с 

увеличением скорости развертки потенциала происходит рост анодных токов со смещением потен-
циалов пиков в сторону положительных значений. Угловой коэффициент зависимости lgIp/lgV 
составил 0,4. Заниженное значение может быть вызвано обеднением поверхности электрода 
элементарным теллуром вследствие его растворения. 

 

 
 

t = 25 0C, HCl = 0,2М, NaCl = 0,3М, V, мВ/с:  
1 – 25; 2 – 50; 3 – 100; 4 – 150; 5 – 200 

 
Рисунок 3 – Анодные поляризационные кривые  
при различных скоростях развертки потенциала 

 
 

t = 25 0C, NaCl = 1,0М, V = 100 мВ/с, HCl, М:  
1 – 0,0; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,3 

 
Рисунок 4 – Анодные потенциодинамические 

поляризационные кривые при разных  
концентрациях соляной кислоты 

 
В соответствии с рисунком 4, увеличение концентрации соляной кислоты приводит к росту 

анодного максимума, что связано с подавлением гидролиза, а также увеличение концентрации 
хлорид-ионов способствует образованию устойчивых комплексов теллура. 

Исследовано влияние температуры на ход анодных кривых. В соответствии с рисунком 5, с 
ростом температуры происходит значительное увеличение максимума с одновременным смеще-
нием потенциалов максимумов в сторону положительных потенциалов. В соответствии с рисунком 6 
по температурно-кинетическому методу рассчитана эффективная энергия активации при перена-
пряжениях в области пика, ее величина составила 24,7, 20,9 и 19,1 кДж/моль соответственно, что 
также указывает на диффузионный контроль процесса. 
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V = 100 мВ/с, HCl = 0,2М, NaCl = 1М, t, 0C:  
1 – 20; 2 – 30; 3 – 40; 4 – 50;5 – 60 

 
Рисунок 5 – Влияние температуры  
на процесс электроокисления Te 

 
 
 

Рисунок 6 – Зависимость lgI  
от температуры при разных перенапряжениях, ∆Е, мВ:  

1 – 600; 2 – 650; 3 – 700 
 
Таким образом, исследовано электрохимическое поведение элементарного теллура в составе 

композитного электрода с органическим полимерным связующим. Показано, что при анодной 
поляризации в солянокислой среде теллур переходит в раствор в виде четырехвалентных ионов в 
области потенциалов 770 мВ. При смещении потенциала в катодном направлении происходит 
восстановление образовавшихся ионов Te(IV) с максимумом при потенциале -220 мВ и далее 
протекает процесс образования теллуроводорода. Процесс анодного растворения сильно зависит от 
концентрации соляной кислоты, так как ее увеличение в растворе подавляет гидролиз и приводит к 
стабилизации образующихся ионов четырехвалентного теллура. 
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Резюме 
 

Ə. Б. Баешов, Н. С. Иванов 
 

(«Д. В.Сокольский атындағы Органикалық катализ жəне электрохимия институты» АҚ) 
 

КОМПОЗИТТІ ЭЛЕКТРОД ҚҰРАМЫНДАҒЫ ЭЛЕМЕНТТІ ТЕЛЛУРДЫҢ  
ТҰЗ ҚЫШҚЫЛЫ ЕРІТІНДІСІНДЕГІ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ 

 
Бұл мақалада, композитті теллур-графит электродының құрамындағы элементті теллурдың тұз қышқылы 

ерітіндісіндегі анодты тотығу үдерісі қарастырылған. Негізгі параметрлердің (тұз қышқылы концентра-
циясының, əлеует берілу жылдамдығының жəне электролит температурасының) əсерлері зерттелінді. Атал-
ған бұл ортада теллур анодты жəне катодты поляризация кезінде еритіндігі көрсетілді. 

Кілт сөздер: теллур, анодты тотығу үдерісі, композиттік теллурграфиттік электрод, теллур-сутегі, поля-
ризациялық қисық. 
 

Summary 
 

A. B. Bayeshov, N. S. Ivanov  
 

(D. V. Sokolsky Institute of Organic Catalysis & Electrochemistry, Almaty) 
 

THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF ELEMENTARY TELLURIUM  
IN THE COMPOSITE ELECTRODES IN HYDROCHLORIC ACID 

 
The process of anodic oxidation elementary tellurium in the tellurium-graphite composite electrode in 

hydrochloric acid. The influence of the potential sweep rate, the concentration of hydrochloric acid, the temperature 
of the electrolyte. It is shown that in hydrochloric acid solutions as tellurium dissolves under cathodic polarization, 
and at the anodic. 

Keywords: tellurium, the process of anodic oxidation, composite telluriumgraphite electrode, tellurium-
hydrogen, the polarization curve. 
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ОБ ОДНОЙ ТЕОРЕМЕ ЛИВШИЦА 
 

Аннотация 
 
В данной работе получены некоторые тождества, напоминающие формулы следов операторов. 
Ключевые слова: теорема Лившица, собственные значения, диссипативный оператор, вполне непре-

рывный оператор. 
Кілт сөздер: Лившица теоремасы, өз мағыналары, диссипативті оператор, толық үздіксіз. 
Keywords: theorem Livshits, eigenvalues, dissipative, completely continuous operator. 
 
В работе [1] была получена следующая теорема.  
ТЕОРЕМА (М. С. Лившиц). Пусть A – простой диссипативный или вполне непрерывный опе-

ратор причем sp(Aj) < ∞. 
Для того чтобы система корневых векторов оператора A было полной, необходимо и 

достаточно, чтобы  

 
где  – собственные значения оператора A; spAj – матричный след оператора Aj 
[см. 2, 127]. 

Напомним, что ограниченный оператор, определенный в гильбертовом пространстве H, назы-

вается диссипативным, если его мнимая компонента  является неотрицательным 
оператором. 

Ограниченный оператор A, заданный в гильбертовом пространстве H называется простым, если 
A и A* не имеют общего инвариантного подпространства , на котором бы они совпали. 

Подпространство H0 ⊂ H называется инвариантным подпространством оператора A, если для 
любого fиз вектор Af также принадлежит H0. 

Основная идея настоящей работы состоит в том, что если полнота корневых векторов опера-
тора A нам известно из других соображений, то формулу (1) можем использовать для численных 
расчетов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Применив формулу (1) к оператору  

 
заданного в пространстве , получить числовые тождества, вроде формул следов                   
[2, c. 125.]. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЛЕММА 1. Оператор  
а) самосопряжен тогда и только тогда, когда Imk = 0;  
б) диссипативен тогда и толька тогда, когда Imk > 0; 
в) нормален, самосопряжен и действительный одновременно ; 
г) если Imk < 0, то диссипативен оператор . 
ЛЕММА 2. Для того чтобы система корневых векторов оператора  была полной, необходи-

мо и достаточно, чтобы  
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Напомним, что вектор ϕ ∈ H (ϕ ≠ 0) называется корневым вектором оператора A, отвечающим 
собственному числу λ0, если  при некотором натуральном числе n. 

Оператор  является обратным оператором к оператору Lk, для которого справедлива лемма 3. 
ЛЕММА 3. Если  
(а)  

то спектральная задача  

 
имеет бесконечное множество собственных значений: 

 
или 

           
и соответствующих им собственных векторов; 

 
которые при  образуют базис Рисса пространства, переходящей при Imk → 0 в ортонор-
мированный базис. 

(б)  
то задача (5)-(6) не имеет собственных значений. 
Из этой леммы следует, что корневые векторы оператора полны в пространстве H, учиты-

вая вполне непрерывность оператора , мы получим утверждение леммы 2. Отметим, что эта 
лемма имеет независимое доказательство от результатов работы [1]. 

ЛЕММА 4. Если 
(а)  

(б) , и , 

то имеет место формула 

 
 

ЛЕММА 5. Если  
(а)  

(б) , , 

то имеет место формула  

 
3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕОРЕМА 1. Если k – вещественная величина, то имеет место формула  
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Несложно показать , что 

 
где  собственные значения задачи (5)-(6).  

Заметим , что 

 

 
при  и  

, 

при  

Следовательно, 

 

 

 
Поскольку после перехода к пределу k – вещественно, то  

 
, поэтому 

 
Это есть искомая формула. 

Теперь пусть , тогда  
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следовательно, 

 
В самом деле известно [3.,c.270] формула 

 
следовательно 

  

 
что совпадает с формулой (12).  

Если k = 0, то , поэтому из формулы (11) имеем ; 

Эти формулы также совпадают с формулами из [3, c. 270]. 
ТЕОРЕМА 2. Если k – вещественная величина, то имеет место формула 

 

где  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из формулы 

 имеем,  

Отсюда, полагая получим 

 

 
Тогда, в силу формулы (11) , имеем 

 
ТЕОРЕМА 3. Если , то имеет место формула 
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ЛИВЩИЦТІҢ БІР ТЕОРЕМАСЫ ТУРАЛЫ 
 
Еңбекте операторлардың іздер формуласына ұқсас тепе-теңдіктер алынды. 
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ABOUT THE THEOREM LIVSHITS 
 
In this paper, we obtain some identities recalling a trace formula operators. 
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KINEMATICS OF MECHANISMS OF HIGH-CLASS,  
USING THE CONDITIONAL REPLACEMENT RACK 

 
Introduction 

 
Analysis of the studies on kinematics of high class mechanisms shows availability of variety of graphical and 

numerical methods of analysis [1]. Along with such graphical and numerical methods, author has developed another 
approach to positions analysis of high class mechanisms. He analytically solves this problem for some high class 
mechanisms, and for the others he proposes the more simpler way of its solution. This method is called the method of 
the conditional replacement of rack mechanism (MCRR). The essence of the method is as follows: 

- one link in a closed contour will be selected as the rack; 
- the movement of mechanism is considered relative to the selected rack; 
- then the relative motion obtained chosen rack mechanism of class II; 
- the angle formed by this rack and neighboring links mechanism is used as a variable parameter; 
- So in relative motion the previous mechanism turns into class II mechanism; 
- therefore, the previous mechanism in relative motion is converted into a simple structure; 
- kinematic analysis of the provisions of the mechanism of class II is well known; 
- after determining the mechanism of the provisions of Class 2, its provisions are converted to the true provisions 

the mechanism of Class IV. For this purpose, the transition from the relative motion in absolute motion. 
Keywords: kinematics, the mechanism of high class, the position, the rack. 
Кілт сөздер: кинематика, жоғарғы класты механизм; күй, тіреу. 
Ключевые слова: кинематика, механизм высокого класса, положение, стойка. 
 
Structural and kinematic models of the mechanisms. Consider the application of the proposed 

method. Figures 1 to 6 show the mechanisms with Assur groups of different classes. We will compare the 
proposed method and the conditional method of generalized coordinates. Conditional generalized method 
of coordinates (CGCM) [2] is essentially the numerical version of the «way of introducing the leash». 
Thus, this method together with the advantages of « way of introducing leash» at the same time, free of 
weakness graphics methods. Conditional generalized method of coordinates is a numerical method. From 
the point of view of computational mathematics, this method lies in the fact that instead of system 
trigonometric equations with many unknowns, in this case, you need to solve trigonometric equations with 
one unknown. Since the values of the unknown quantity are, as a rule, within a limited segment, then it is 
not difficult to construct an efficient numerical algorithm for this equation [2].  

Now let us compare the complexity of algorithms methods: 
1) Mechanism of high class with a group of Assur IV class of second order (Fig. 1): 
a) CGCM (Fig. 1): Structural Formula I (1) ---> IUV (2) ---> II (3, 5), where I (1) - leading link 1; 

IUV (2) - conditional leading link 2, II (3, 5) - a group of Assur second class 3-5. Is dropped element 4 
mechanism. To minimize the function:  

( ) ( )[ ] min222
4 →−+−−=∆ ABAB YYXXl  

b)MCRR (Fig.1b): Structural formula I2(4) ---> II (3,5) ---> II (1,0), where I2(4) - Rack - 2, Index “(2)” 
means that for a rack is taken element 2 (Fig. 1b), leading link 4 with angular parameter ВАС∠=ψ ; 

Thus, as can be seen from the above structure of the algorithm, the task of analyzing the provisions of 
the conditional replacement rack solved analytically. It is possible conditional rack and the leading 
element of variable contour can select from 7 the following 7 variants: 2) I(2) (3) ---> II(4, 5) ---> II(1, 0), 
ψ  = <ACD; 3) I(3) (2) ---> II(4, 5) ---> II(1, 0), ψ  = <ACD; 4) I(3) (5) ---> II(4, 2) ---> II(1, 0),                      
ψ  = <CDB; 5) I(4) (2) ---> II(3, 5) ---> II(1, 0), ψ  = <CAB; 6) I(4) (5) ---> II(3, 2) ---> II(1, 0),                     
ψ  = <ABD;   7)  I(5)  (3)  --->  II(4, 2)  --->  II(1, 0),   ψ   = <CDB;   8)  I(5) (4)  --->  II(3, 2)  --->  II(1, 0),  
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a)                                                       b) 

Figure 1 
 

ψ  =<ABD. It is clear that the problem of determining the «initial» position of the mechanism of 
conditional replacement rack mechanism can be solved analytically. Whereas in order to apply the method 
of conditional generalized coordinates for this would require the minimization of a single function. This 
method is much more difficult. 

2) The mechanism of high class with a group of Assur IV class third order (Fig. 2): 
 

 
a)                                                                              b) 

Figure 2 
 
а) CGCM (Fig.2a): Structural Formula I(1) ---> Iuv (2) ---> II(3,7) ---> II(4,5), where I (1) - leading 

link 1; Iuv (2) - conditional leading link 2; II(3,7), II(4,5) - groups of Assur second class 3-7 and 4-5. Is 
dropped member 6 mechanism. To minimize the function: ( ) ( )[ ] min222

6 →−+−−=∆ DCDС YYXXl  

b) MCRR (Fig.2b): Structural formula I7(3) ---> II(4,6) ---> II(5,0) ---> II(1, 2), where I7(4) - Rack 7, 
Index “(7)” means that for a rack is taken element 7 (Fig. 2b), leading link 3 with angular parameter 

АВС∠=ψ ; 
It is clear that the problem of determining the «initial» position of the mechanism of conditional 

replacement rack mechanism can be solved analytically. Whereas in order to apply the method of 
conditional generalized coordinates for this would require the minimization of a single function. This 
course is much more difficult.  
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Consider the analysis of the «initial» position of the mechanism of high class with Assur groups with 
evenly distributed leashes (AGEDL) using CGCM. Here we have to drop the two links of and minimize 
two functions. MCRR application solves this problem by minimizing a single function. Thus, the task of 
analyzing «initial» position of such mechanisms is much simpler. We show this by the example of some of 
the mechanisms high class. 

3) The mechanism of high class with a group of Assur IV class with evenly distributed leashes (Fig.3): 
a) CGCM (Fig. 3a): Structural Formula I (1) ---> IuV (2) ---> IuV (3) ---> II (4,5) ---> II (6,7 ), where 

I (1) - leading link 1; IuV (2), IuV (3) - conditional leading link 2,3; II (4,5), II (6,7) - groups of Assur 
second class 4-5 and 6-7. Is dropped member 8 and 9 mechanism.To minimize two functions: 

[ ]
[ ]⎩

⎨
⎧

→−+−−=∆
→−+−−=∆

min)()(
min)()(

222
92

222
81

CDCD

ABAB

YYXXl
YYXXl

 

b) MCRR (Fig.3b): Structural Formula I6(4) ---> II(3,8) ---> IуВ (9) --->II(0,7) --->II(1,2), where I6(4) 
- Rack - 6, means that for a rack is taken element 6 (Fig. 3b), leading link 3 with angular parameter 

АEF∠=ψ ; Is dropped member 5 mechanism. 
 

 
a)                                                                            b) 

Figure 3 
 
4) The mechanism of high class with a group of Assur V class of fifth order with evenly distributed 

leashes (Figure 4):  
 

 
a)                                                                                                b) 

Figure 4 
 
а) CGCM (Fig.4a): Structural Formula I(1) ---> IuV (2) ---> IuV (3)---> II(4, 5) ---> II(6, 7) ---> II(8, 9); 

where I (1) - leading link 1; IuV (2), IuV (3) - conditional leading link 2,3; II (4,5), II (6,7), II(8, 9) - 
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groups of Assur second class 4-5, 6-7, 8-9. Is dropped member 10 and 11 mechanism. To minimize two 
functions:  

 [ ] [ ] min)()(min,)()( 222
112

222
101 →−+−−=∆→−+−−=∆ DCDСABAB YYXXlYYXXl . 

b) MCRR (Fig.4b): Structural Formula I8(10) ---> IuV (11) ---> II (0,9) ---> II (7,6) ---> II (4,5), 
where I8(10) - Rack - 8, means that for a rack is taken element 8 (Fig. 4b), leading link 10 with angular 
parameter BCD∠=ψ . Is dropped member 3 mechanism. 

5) The mechanism of high class with a group of Assur VIII class of the second order (Fig.5): 
 

 
a)                                                                                  b) 

Figure 5 
 

а) CGCM (Fig.5а): Structural Formula I(1) ---> ( ) ( );5,3
7

)2(
II

I
I

yB

yB →
→→
→→

 where I (1) - leading 

link 1; IuV (2), IuV (7) - conditional leading link 2,7; II (3,5) - groups of Assur second class 3-5. Is 
dropped member 4 and 6 mechanism. To minimize two functions: 

[ ]
[ ]⎩

⎨
⎧

→−+−−=∆
→−+−−=∆

min)()(
min)()(

222
62

222
41

CDCD

ABAB

YYXXl
YYXXl

 

b) MCRR (Fig.5b): Structural Formula I7(5) -> II(7) (3,6) -> II(2,4) -> II(1,0), where I7(5) - Rack - 7, 
means that for a rack is taken element 5 with angular parameter DEF∠=ψ . It is clear that the problem 
of determining the «initial» position of the mechanism by the method of the conditional replacement of 
rack mechanism can be solved analytically. In order to apply the method of conditional generalized 
coordinates would require minimization of two functions. 

Conclusion. Similarly, we can analyze the «initial» provision of other mechanisms high class. The 
authors developed a method that makes it easier to find the «initial» provision the links mechanisms high 
class 
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Резюме 
 

Е. С. Темірбеков 
 

(Алматы технологиялық университеті, Алматы қ.) 
 

ЖОҒАРҒЫ КЛАСТЫ МЕХАНИЗМДЕР КИНЕМАТИКАСЫ ƏДІСІМЕН  
ҚАЛЫПТЫ ТІРЕУ АЛМАСТЫРУ 

 
ЖКМ жоғары класты механизмдер кинематикасы бойынша талдау көрсеткендей, олардың жағдайла-

рының кинематикалық талдауының əртүрлі графикалық жəне сандық əдістемелері жасалды. ЖКМ кинема-
тикалық талдаудың салыстырмалы əдісі əлі күнге анықталмаған. Автор ЖКМ жағдайларының кине-
матикалық талдауына ерекше əдістеме жасады. Ол бұл есепті кейбір ЖКМ үшін салыстырмалы түрде, ал 
қалғандары үшін қарапайым есептеу арқылы шығарды. Бұны автор қалыпты таған алмастыру ҚТА деп 
атады. Оның мəні мынандай: 

- механизмнің қалыпты тіреуі ретінде ЖКМ құрамына кіретін тұйықты қозғалмалы өзгермелі контур-
дың бір буынын қолдануға болады; 

- осы қабылданған тіреуге байланысты механизм қозғалысы қарастырылады; 
- жасалған қалыпты тіреудің жəне аралас тұйықты қозғалмалы өзгермелі контурдың бір буынының 

өзгермелі параметр ретінде бұрышты алуға болады; 
- механизм, осылай салыстырмалы қозғалысы арқылы қарапайым құралымға, түрге айналады. 
- механизмнің қарапайым түрге айналуы үшін механзм жағдайларының талдауын жасау қажет, 
- қалыпты тіреудің қозғалысының айналуы тіреудің абсолюттік қозғалысына байланысты, механизмнің 

табылған салыстырмалы жағдайы нақты жағдайға айналады. 
 Бұл жұмыста ЖКМ ҚТА бастапқы жағдайын анықтау алгоритмі көрсетілген. Ассурдың əртүрлі 

топтарымен ЖКМ суретте көрсетілген. Мақала барысында ҚТА кеңінен қолданылатын қалыпты жалпы-
ланған координаттар əдісі ҚЖКƏ арқылы салыстырмалы талдама жасалғанын көруге болады. ҚЖКƏ негі-
зінен əдістің сандық вариантын буын тұрғызуын көрсетеді. Сондықтан буын тұрғызу əдісінің барлық 
мүмкіндіктерін пайдаланып, графикалық əдістің кемшіліктерінен босатылады. ҚЖКƏ сандық əдістерге 
жатады. Есептеу математика бойынша ҚЖКƏ көптеген белгісіздермен тригонометриялық теңдеулер 
жүйесінің орнына тұйықталған векторлық контурлар əдісіндегідей, мұнда бір белгісізімен бір сызықсыз 
тригонометриялық теңдеуді шешу керек. Ізделініп отырған шама, қалыпты жағдайдағыдай шектелген кесінді 
бойынша, көрсетілген теңдеудің тиімді сандық алгоритмін тұрғызу қиынға соқпайды. Бұл жұмыста ЖКМ 
қатарларының үлгісінде ҚЖКƏ байланысты ҚТА ерекшеліктері көрсетілген. 

Механизмдердің қажетті күйін табу үшін ЖКМ буындарының күйінің бастапқы табылу əдісі жасалған. 
Кілт сөздер: кинематика, жоғарғы класты механизм; күй, тіреу. 
 

Резюме 
 

Е. С. Темирбеков 
 

(Алматинский технологический университет, г. Алматы) 
 

КИНЕМАТИКА МЕХАНИЗМОВ ВЫСОКИХ КЛАССОВ  
МЕТОДОМ УСЛОВНОЙ ЗАМЕНЫ СТОЙКИ 

 
Анализ работ по кинематике механизмов высоких классов (МВК) показывает, что разработаны различ-

ные графические и численные методики кинематического анализа их положений. Но аналитических методов 
кинематического анализа МВК до сих пор не существовало. Автором разработан оригинальный подход 
кинематического анализа положений МВК. Он аналитически решает эту задачу для некоторых МВК, а для 
остальных сводит эту задачу к более простым решениям. Он назван автором методом условной замены 
стойки (УЗС). Суть его заключается в следующем:  

- в качестве условной стойки механизма выбирается одно из звеньев подвижного замкнутого изменяе-
мого контура, входящего в состав МВК;  

- движение механизма рассматривается уже относительно этой выбранной стойки; 
- в качестве изменяемого параметра берется угол, образованный условно выбранной стойкой и смежным 

с ней звеном подвижного замкнутого изменяемого контура;  
- механизм, таким образом, в относительном движении преобразуется в более простую структуру; 
- для полученного механизма более простой структуры проводится анализ положений; 
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- и наконец, обращением движения условной стойки относительно стойки абсолютного движения, най-
денные относительные положения механизма, приводятся в истинное положение. 

 В работе показаны алгоритмы для определения «начальных» положений МВК УЗС. На рисунках пока-
заны МВК с различными группами Ассура. По ходу изложения статьи проводится сравнительная аналогия 
УЗС с наиболее применяемым сейчас методом условных обобщенных координат (МУОК). МУОК представ-
ляет по сути численный вариант метода «вставки звена». Поэтому он, обладая всеми достоинствами метода 
«вставки звена», свободен в то же время от недостатков графических методов. МУОК относится к числен-
ным методам. С точки зрения вычислительной математики МУОК заключается в том, что вместо системы 
тригонометрических уравнений со многими неизвестными как в методе замкнутых векторных контуров, 
здесь необходимо решать одно нелинейное тригонометрическое уравнение с одним неизвестным. Поскольку 
значения искомой величины принадлежат, как правило, ограниченному отрезку, то нетрудно построить 
эффективный численный алгоритм решения указанного уравнения, основанного на просмотре упомянутого 
отрезка с определенным шагом. В работе показано преимущество УЗС по сравнению с МУОК на примере 
ряда МВК.  

Таким образом, автором разработана метод нахождения «начальных» положений звеньев МВК, который 
позволяет более просто найти соответствующие положения звеньев этих механизмов. 

Ключевые слова: кинематика, механизм высокого класса, положение, стойка. 
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(Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова) 
 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

КАНАЛАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАЙМЕРНЫХ КОДОВ 
 

Аннотация 
 
Определена зависимость между скоростью передачи и соотношением сигнал/шум в канале, максимизирующая 

среднюю скорость передачи при постоянстве средней вероятности ошибки. 
Ключевые слова: таймерный код, средняя скорость, передача информации. 
Кілт сөздер: таймерлік код, барынша орташа жылдамдық, ақпарат. 
Keywords: timer code, average speed, the transmission of information. 
 
Реальные каналы связи в силу воздействия аддитивных флуктуационных помех, сосредо-

точенных во времени и других электромагнитных влияний, обладают нестационарностью [1]. 
При средней вероятности ошибочного приема элемента кодового слова  

максимальная вероятность ошибки в «плохом» состоянии канала приближается к , а в 
«хорошем» – . При этом вероятность  нахождения канала (в зависимости от 
его типа) в «плохом» состоянии составляет , и, соответственно, в «хорошем» – 

 [2]. 
Для обеспечения заданной верности передачи используются обнаруживающие и исправляющие 

ошибки коды [3]. 
Построение простых и избыточных кодов происходит на базе так называемого позиционного 

кодирования, которое включает: 
1. Нумерацию счетного множества передаваемых сообщений в десятичной системе исчисления 

(букв, команд, параметров). 
2. Представление чисел десятичной системы в системе исчисления, определяемой алфавитом 

канала «а» (алфавит канала определяется числом различных значений информационного пара-
метра канала: числом фиксированных амплитуд сигнала при АМ, числом фаз сигнала при ФМ и 
т.д.). Любое десятичное число N можно представить в «а»-позиционной системе исчисления:  

+…+ , 
где коэффициенты  (для двоичной системы ; для троичной –                 
и т.д.). Например, число 11 в двоичной и троичной системах будет представлено как: 

 
 

Из последней записи видно, что с увеличением алфавита канала «а» уменьшается количество 
цифр передаваемого числа. При необходимости построения равномерного кода в кодовых словах с 
меньшим числом цифр слева добавляются нули (для получения максимального значения цифр для 
данной реализации) [1]. 

3. Информация о номере передаваемого символа передается по каналу последовательностью 
коэффициентов β i , представляющих соответствующее число [2]. 

Задача кодирующего устройства – передавать по каналу связи с минимально возможной ошиб-
кой, информацию от источника сообщений, который характеризуется энтропией Н(х). Предполо-
жим, что источник формирует n-значные двоичные сообщения {xk}. Вероятности Pn(xk) таких 
последовательностей могут быть различны, поскольку они зависят от вероятностей появления 
отдельных символов, входящих в эти последовательности. Исключение составляют случаи, когда 
символы алфавита некоррелированы и равновероятны. Из сказанного следует, что энтропия n-знач-
ных последовательностей Hn(x) также может изменяться в процессе работы источника. Так как 
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Hn(x) зависит от n, то целесообразно пользоваться усреднённой характеристикой возможных 
реализаций сигналов .  

На множестве 2n возможных реализаций сигналов можно задать любую числовую функцию 
, которая сама будет случайной величиной. Выберем для примера 

.                                                               (1) 
Предел математического ожидания этой функции [5] 

.                                                        (2) 
Из последнего следует, что не только математическое ожидание функции  при   

стремится к Н(х), но и сама функция n0 вероятности стремится к Н(х). Указаная особенность 
эргодических источников называется ассимтотической равновероятностью сообщений (или Е-
свойством) [5]. Согласно теореме Мак-Милана оно формируется следующим образом: для любых 
сколь угодно малых чисел ε> 0, δ> 0 можно найти такое число элементности кода n0 > 0, что все 
реализации сообщений длины n ≥ n0 распадаются на две группы: маловероятную, для которой 
общая вероятность появления сообщений не превышает δ, и высоковероятную, для которой 
вероятности сообщений удовлетворяют условию 

 .                                                              (3) 
Из свойств асимптотической равновероятности вытекает следующее: 
− все реализации высоковероятностной группы приблизительно равновероятны и число их со-

ставляет 
 ;                                                                       (4) 

− с высокой степенью точности энтропия n-значной последовательности  
;                                                                (5) 

− для случаев, когда символы алфавита источника сообщений имеют m неравновероятных и 
независимых состояний, при больших значениях n, высоковероятностная группа реализаций 
содержит  сообщений: 

,                                                                       (6) 
где H(x) энтропия в двоичных единицах. 

Так как общая вероятность высоковероятностных сообщений сколь угодно близка к единице, 
то их число находится в пределах: 

.                                                         (7) 

Переходя к энтропии, получим  
.                                                       (8) 

Теорема позволяет решить вопрос об отыскании наиболее экономного кода, имеющего 
минимальное среднее число двоичных знаков на символ алфавита источника nc. При этом должны 
учитываться лишь высоковероятные последовательности символов. Это означает, что при доста-
точно большом n неравномерный код, учитывающий статистику алфавита источника сообщений, 
теряет свои преимущества относительно скорости передачи по сравнению с равномерным. Можно 
показать, что среднее число двоичных знаков на символ (nc) находится в пределах [5] 

.                                                         (9) 

Для кодов, исправляющих пакеты ошибок длиной λ и менее элементов, 

 .                                                                  (10) 

Так как при , то 

.                                                                (11) 

На рисунке 1 приведены графики зависимости η=f(t) для различных значений п, полученные                  
на основании экспериментальных данных для телефонного кабельного канала 

. Из зависимостей видно, что для данных каналов применение кода 
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в режиме исправления ошибок при n<511 не приводит к повышению достоверности болем чем в                  
10 раз [1]. 

 

                                     η 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 –Зависимость η = f (t) для телефонного кабельного канала 
 

                                    η 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2– Зависимость η = f (ti) для телефонного кабельного канала 
 
На рисунке 2 приведена зависимость коэффициента η от элементности кода при различных 

значениях отношения m/n = 0,2; 0,5; 0,8. 
Следовательно, коды, исправляющие пакеты ошибок в этих каналах при n<511, также не обес-

печивают заметного повышения достоверности. 
В отличие от разрядно-цифрового способа кодирования (РЦК), когда информация о переда-

ваемом разряде определяется видом сигнала на единичном (найквистовом) интервале, в таймерных 
сигнальных конструкциях (ТСК) [6] информация заложена в длительностях отдельных временных 
отрезков сигнала τс на интервале Тск и их взаимном положении. Это максимальное расстояние 
между соседними моментами модуляции не меньшее t0, но и некратное ему  

,                                                      (12) 

где k, S – целые числа. 
Удовлетворение расстояния τсi уравнению (12) обеспечивает минимизацию межсимвольных 

помех. Число реализаций ТСК определяется [6] согласно формуле: 
.                                                                   (13) 

Таким образом, в ТСК кодовое расстояние определяется нецелым числом найквистовых эле-
ментов. 

На рисунке 3 изображены графики зависимостей пропускной способности каналов с различным 
уровнем флуктуационных шумов с учетом потерь в канале для таймерных сигналов. При этом 
пропускная способность определяется по формуле 

,                                                 (14) 

где Нпот – потери в канале из-за неопределенности в прийме кодовой сигнальной конструкции. 
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Рисунок 3 –  

Зависимости пропускной  
способности канала Ci = f(s) 

(кривые 1–3 для отношения с/ш h = 7,5  
и m = 8; 6; 5 соответственно,  

кривые 4–6 для h = 5,5 и m = 8; 6; 5 соответственно) 

Из рисунка 3 видно, что приведенные зависимости пропускной способности имеют максимум 
при некотором значении S. Это явление связано с тем, что с увеличением количества минимальных 
элементов ∆ на интервале найквистового элемента t0 растет не только число реализаций Nрт, но и 
вероятность их ошибочного приёма. Для случая использования в канале частотной модуляции [6] 

 ,                                                                   (15) 

где σc – среднеквадратическое отклонение смещения ЗМВ; h – отношение с/ш в канале. 
Таким образом, ∆ определяется уровнем помех в канале h. Предположим, что передача 

производится по каналу, в котором величина смещения ЗМВ случайна и описывается законом f(Q), 
а скорость в канале изменяется в зависимости от параметра величины Q и равна B(Q) [3]. 
Определим, как должна изменятся скорость B(Q) с целью достижения максимальной средней 
скорости передачи  при ограниченной средней вероятности необнаруженной ошибки . 

 Так как скорость в канале изменяется с изменением параметра Q, то в каждый момент времени 
вероятность ошибочного приема должна быть равной P(Q,B). При каждом конечном значении 
скорости число ошибок равно 

.                                                          (16) 
Среднее число ошибок в единицу времени определяется функцией f(Q) и диапазоном изме-

нения Q в данных условиях 
                                                         (17) 

Среднюю вероятность ошибки можно определить, зная среднюю скорость  [5]: 
.                                            (18) 

Следовательно, при изменении Q необходимо найти такую функцию для скорости, при которой 
будет достигнуто максимальное значение средней скорости : 

                                       (19) 

Условие (19) можно представить  

                                             (20) 

Умножая  на знаменатель правой части, и учитывая, что пределы интегрирования одинаковы, 
получим 
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.                                    (21) 
Так как необходимо найти B(Q), удовлетворяющую условию (19), то нахождение B(Q) как 

функции Q представляет собою изопериметрическую задачу, т.е. среди всех функций B(Q), для 
которых соблюдаются условия 

                                                        (22) 
                                    (23) 

найти такую зависимость В от искажений Q, при которой 

                                                       (24) 

достигается экстремума. Функция B(Q) определяется из уравнения Эйлера [3], которое для данной 
задачи имеет вид 

                                                        (25) 

или 
                           (26) 

Воспользуемся отношением [3] 

                                                (27) 

Следовательно, 

                                                        (28) 

Подставив в (26) условия (28) и произведя преобразования, получим 

.                                          (29) 

Уравнение (29) определяет B(Q). Для нахождения постоянной умножим обе части уравнения 
(29) на B(Q),f(Q) и проинтегрируем его в пределах уравнения (21): 

                                          (30) 

Зная конкретные значения α1, α2, можно найти постоянную. Перепишем уравнение (29) в виде [4] 

                                                 (31) 
Продифференцируем обе части равенства (31) 

.                                 (32) 

Равенство (32) возможно только в том случае, когда . Следовательно, 

                                                          (33) 

Уравнение (33) говорит о том, что  при любых изменениях Q должно оставаться 
постоянным. Это значит, что в системе максимальную скорость можно получить, поддерживая её 
максимально возможной при любом уровне помех. 

В самом деле, предположим, что в системе с обратной связью обратная связь разомкнута и осу-
ществляется передача только в прямом канале. Если оставить требование получения максимальной 
скорости при постоянной вероятности ошибки, то учитывая, что [1] 
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Величина  при всех значениях σ должна оставаться постоянной. Так как скорость передачи 
зависит от ∆, то максимальной она будет при минимальном значении ∆, обеспечивающем                       
Pзад = const. 

Вывод. Для получения максимальной скорости передачи при использовании таймерних 
сигнальних конструкций закон изменения энергии базового элемента ∆ должен соответствовать 
закону изменения шумов в канале. 
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The Constitution of the Republic of Kazakhstan declares the focus on economic development as one 

of the fundamental principles of the Republic of Kazakhstan. Achieving the country's economic growth, 
sustainability and balance of development are impossible without proper management and regulation. The 
law as a regulator of social relations, including this field, is one of the most important components for the 
implementation of the above-named principle, an important tool for achieving the goals and priorities of 
the economic policy. At the same time, for the regulation of these relations it is necessary to comply with 
certain balance among the processes of governance, control and surveillance of economy (the so-called 
“government interference”) and the provision of freedom of private business initiatives. 

Kazakhstan during the period of its independence has achieved significant results in the field of eco-
nomic development and formed a legal framework based on the principles of market economy, the study 
of foreign experience and directed for stimulation of business initiatives. 

According to the data of the Doing Business 2013 by the World Bank the Republic improved its 
ranking by 7 positions – from 56 to 49 – if to compare with 2012. Since 2008 to 2013 the significant 
reforms for business development on the opinion of the World Bank are: simplification of the business 
start up process by simplifying documentation requirements and abolishing the requirement to register               
at the local tax office (2010); eased business start-up by reducing the minimum capital requirement to           
100 tenge ($0.70) and eliminating the need to have the memorandum of association and company charter 
notarized (2011); simplification of starting a business by eliminating the requirement to pay in minimum 
capital within 3 months after incorporation (2013)1. 

At the same time, Kazakhstan tax legislation from the view of certainty and clarity, compliance to the 
global best practice, as well as within the country’s ongoing centrifugal integration processes into the 
world economy, requires its improvement.  

Legal regulation of relations in the field of taxation is one of the most important components for 
creation a favorable climate for the purposes of private entrepreneurship development and capital inflow. 
The Republic was the first of the former Soviet Union countries that adopted a single legal act, which 
combined and systematized the numerous legislative and subordinate normative legal acts regulated the 
issues of taxation. In spite of numerous attempts to improve the legal regulation of tax relations by 
adopting laws devoted to reduction of the tax burden, the abolition of inefficient tax breaks, simplifying 
the tax system, improving tax administration, elimination of gaps and contradictions, the harmonization of 
tax legislation in the framework of regional unions of states (the Common Economic Space, the Customs 
Union), etc., some of its shortcomings needing elimination are revealed. And a significant role in the 

                                          
1 Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Economy Profile: Kazakhstan. The 

World Bank, 2013. – P. 20.  
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development of tax legislation, besides law-making process, belongs also to the enforcement activity 
including judicial practice. 

 According to the Constitution of the Republic of Kazakhstan, “the fundamental law of the state and 
society”2, the courts play a special role in this regard. Only the courts shall exercise justice in the Republic 
of Kazakhstan (point 1 Article 75). Judicial power shall be exercised on behalf of the Republic of 
Kazakhstan and shall be intended to protect the rights, freedoms, and legal interests of the citizens and 
organizations for ensuring the observance of the Constitution, laws, other regulatory legal acts, and shall 
ensure international treaties of the Republic. Judicial power shall be extended to all cases and disputes 
arising on the basis of the Constitution, laws, other regulatory legal acts, international treaties of the 
Republic (points 1,2 Article 76). The courts shall have no right to apply laws and other normative legal 
acts infringing on the rights and liberties of an individual and a citizen established by the Constitution. If a 
court finds that a law or other normative legal act subject to application infringes on the rights and liberties 
of an individual and a citizen it shall suspend legal proceedings and address the Constitutional Council 
with a proposal to declare that law unconstitutional (point 1,2 Article 78). Accordingly the article 81 of the 
Constitution the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan shall be the highest judicial body for civil, 
criminal and other cases which are under local and other courts, exercises the supervision over their 
activities in the forms of juridical procedure stipulated by law, and provide interpretations on the issues of 
judicial practice, which are made in regulatory resolutions and are the part of functioning law of the 
Republic of Kazakhstan (article 4, point 1 of the Constitution). 

In this regard the regulatory resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan on 
clarifying certain provisions of the tax legislation dated February 27, 2013 is of interest. This act was 
issued in order to replace the previously operating regulatory resolution of the Supreme Court of the 
Republic of Kazakhstan “On Judicial Practice of Applying the Tax Legislation” dated June 23, 2006, which 
clarified a number of provisions of the Code of the Republic of Kazakhstan “On Taxes and Other Obligatory 
Payments to the Budget” dated June 12, 2001 adopted and came into effect since January 1, 2002. 

There is no doubt that the defense of violated or disputed rights, freedoms and lawful interests of 
individuals and legal entities, the state, as well as strengthening the rule of law and monocracy, and the 
prevention of commission of offenses depend on how officials of the bodies resolving disputes are 
informed about problems in the field of taxation, and qualified in the application of tax law. 

In the act of the plenum of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan certain provisions of the tax 
legislation and its application in the resolution of cases by the courts clarify, attention is drawn to the inconsis-
tencies among the Tax Code and other legislative acts (the Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan 
dated July 13, 1999, the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan December 13, 1997). 

Thus, the following provisions are stipulated in point 13 of the regulatory resolution: “Subject to point 
3 of Article 6 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Normative Legal Acts” the provisions of the 
first part of Article 139 and subpoint 5) of Article 140 of the Civil Procedure Code regarding the issuing a 
writ on recovery of arrears of taxes and other obligatory payments from the legal entities cannot be 
applied. These provisions are contrary… to the norms of the Tax Code providing for the powers of tax 
authorities for the forced recovery of tax arrears (articles 614 - 622 of Chapter 86 “Measures of Forced 
Recovery of Tax Arrears”). In this regard, the norms of the Tax Code, which came into effect later than 
the Civil Procedure Code, shall be applied”. 

It is important also to pay attention to point 16 of regulatory resolution, which clarifies the norm of the 
tax legislation provided for subpoint 2) point 9 article 627 of the Tax Code about the cases of unscheduled 
tax inspections. According to this norm, such inspections can be carried out including “on the grounds 
provided by the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. However, the Criminal 
Procedure Code does not contain the norm about the grounds on which tax audits can be assigned. At the 
same time, the second part of Article 123 of the Criminal Procedure Code recognizes the pre-investigation 
materials and particularly the acts of tax audits received, requested or submitted in the order prescribed in 
Article 125 of the Criminal Procedure Code to the documents as evidences. According to this norm 
gathering evidences is produced during the pre-trial and trial proceedings through the production of legal 
proceedings provided by the first part of article 125 of the Criminal Procedure Code. The body conducting 

                                          
2 Sapargaliyev G. Konstitutsionnoye pravo Respubliki Kazakhstan. Uchebnik. – Almaty, 1998. – P. 9. 
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the criminal proceeding has the right to demand the production of inspections from the competent 
authorities and officials on the criminal case in its production (part 2). Under subpoint 28) of Article 7 of 
the Criminal Procedure Code the pre-trial proceeding relevant to this situation is defined as the proceeding 
on criminal case since the initiation of the criminal case before its sending to the court for examination on 
the merits. According to the second part of Article 8 of the Criminal Procedure Code the criminal process 
is stipulated by the law procedure in criminal cases. These norms of the Criminal Procedure Code are a 
ground for concluding that the acts of tax audit carried out on the general basis shall be recognized as the 
pre-investigation materials stipulated by article 123 of the Criminal Procedure Code. Within the pre-
investigation inspection the prosecuting agency is not entitled to demand doing tax audits from the tax 
authority. Therefore, prescription of the tax authority on conducting unscheduled tax audit under a letter or 
a resolution of the prosecution agency submitted before initiation of criminal proceedings is illegal on the 
grounds provided by the Criminal Procedure Code. By virtue of points 1 and 2 of Article 28 of the Law of 
the Republic of Kazakhstan “On State Control and Supervision in the Republic of Kazakhstan” such 
inspection is invalid due to a rough violation of the requirements of the above-named Law”.  

As we can see, in the normative act of the Supreme Court in the first case the focus was made on the 
existing contradiction between the Civil Procedure Code and the Tax Code. The reference to the Criminal 
Procedure Code provided by the Tax Code is also considered as a lack of current tax law so as the 
Criminal Procedure Code does not have such a blanket rule. This represents a mismatch of the above-
named acts of the same level, as well as an internal contradiction in the Tax Code, which establishes the 
principle of certainty of taxation and, as a result, this can lead to different interpretations and applications 
of these rules. In this regard, it is necessary to make adjustments to the above legislative acts for the 
purposes of elimination of these disadvantages. 

It should be noted that the regulatory resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan 
in accordance with the Constitution is part of the existing law, as it was mentioned above. At the same 
time, the Law of the Republic of Kazakhstan dated March 24, 1998 “On Normative Legal Acts" contains a 
hierarchy of normative legal acts of the Republic of Kazakhstan. According to this hierarchy, the Consti-
tution has the supreme legal force. The ratio validity of the other than the Constitution normative legal acts 
at the descending levels is provided by point 2 of Article 4 of the Law. However, point 4 of Article 4 of 
this Act has rule, which states that the regulatory decisions of the Constitutional Council of the Republic 
of Kazakhstan and the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan are outside of this hierarchy. 

Therefore, a regulatory resolution of the Supreme Court cannot be attributed to the acts of tax legislation. 
According to point 1 of Article 2 of the Code of the Republic of Kazakhstan “On Taxes and Other 
Obligatory Payments to the Budget” (Tax Code) tax legislation of the Republic of Kazakhstan is based on 
the Constitution of the Republic of Kazakhstan and consist of this Code and the normative legal acts the 
adoption of which is specified by this Code. The Tax Code also contains a clause: “When a contradiction 
exists between this Code and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan, for taxation purposes the 
provisions of this Code shall apply”. Furthermore, “it shall be prohibited to include rules regulating tax 
relations into non-tax legislation of the Republic of Kazakhstan, except for the cases specified by this Code”.  

Based on the provisions of the above listed norms of the Constitution, the Tax Code and the Law of 
the Republic of Kazakhstan “On Normative Legal Acts”, our proposal about the need to refer to the Basic 
Law – the Constitution as the ground for the introduction3 of the regulatory resolution of the Supreme 
Court of the Republic of Kazakhstan has been implemented in the draft regulatory resolution, which was 
presented for consideration and scientific legal examination in August 2012. Thus, the final point of the 
regulatory resolution states: “This regulatory resolution is included in the existing law In accordance with 
Article 4 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, and it shall be obligatory and comes into 
effect from the date of its official publication”. 

As the result, it is appropriate to note the provision of the regulatory resolution relating to the acts of 
tax authorities, which are “subject to assessment by the court with regard to their compliance with tax 
legislation”. This statement follows from point 1 of Article 2 of the Tax Code, which defines the tax 
legislation as the Code itself, as well as “the regulatory decisions of the Government of the Republic of 
Kazakhstan, normative legal orders of the head of authorized body in the system of tax authorities, 
                                          

3 Lokteva Yuliya. On Some Legal Issues of the Access to Information in Field of Finance (Problems and Proposals) // State 
Audit. – 2012. – N 3(16). – P. 58. 
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normative legal orders of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan on specifying the 
rates of consular fees (point 2 article 552) and the normative legal decisions of local representative bodies 
of regions, cities of republic importance and the capital on the establishment of rates of certain taxes and 
other obligatory payments to the budget”. In this context, an explanation of the Supreme Court of certain 
provisions of the tax legislation does not eliminate the existing cases of its imperfections, tax legislation 
needs some improvement within law-making process, and the provisions of this regulatory resolution shall 
be also assessed by the court “with regard to their compliance with tax legislation”. 

Noting the actuality and positive aspects of this regulatory resolution, however, some of its provisions, in 
our opinion, need comprehension and assessment from the view of their compliance with the principles of 
taxation. In this regard the point 24 of this act is of particular interest. The point reads as follows: “As provided 
by the Part 2 of Article 49 of the Civil Procedure Code, the court does not approve amicable agreement of the 
parties if it is contrary to the law. Amicable agreement between the taxpayer and the tax authority breaks the 
principles of obligatory nature, certainty and fairness of taxation stipulated by the Tax Code. In addition, the 
right of the parties to the amicable agreement as the ending the case is linked with the presence of property 
relations based on the equality among them. Tax relations are based on the authoritative subordination of one 
party to the other. In this regard, the court is not entitled to approve the amicable agreement on tax disputes”. 

Without doubt, the equality of the parties is not peculiar to tax legal relations. Although there should 
be made a reservation stating that a certain optionality in tax relations, which has limited nature, is 
provided by the legislation. Thus, tax incentives for investors implementing strategic investment projects 
on the basis of concluded investment contracts with the authorized body in the order provided by the tax 
legislation of the Republic of Kazakhstan are sufficient example of this phenomenon. At the same time, 
the terms of such a contract are stipulated by the legislation. According to point 1 of Article 21 of the Law 
of the Republic of Kazakhstan “On Investments” dated January 08, 2003 the competent authority within 
ten working days from the date of the decision on granting investment preferences prepares for signing an 
investment contract based on the provisions of the model contract, approved by the Government of the 
Republic of Kazakhstan dated May 8, 2003. And the right of the parties is in the possibility to conclude 
such a contract or refuse entry into such contractual relationship. 

The provision on disapproval of amicable agreement by the court due to its controversy to the law 
occurs, in fact, from the fundamental principle of civil justice - the principle of the rule of law - and its 
integral part - strict observance of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Civil Procedure 
Code and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan in the resolution of a case. Meanwhile, 
the provision of the regulatory resolution referring to the principles of taxation (obligatory nature, 
certainty and fairness of taxation) stipulated by the Tax Code as making ban to the approval of amicable 
agreement by the court requires clarification. 

Thus, the principle of obligatory nature of taxation under the current Tax Code is expressed in the duty 
of taxpayer to perform tax obligations, duty of tax agent to perform the obligation of the assessment, 
withholding and transferring taxes in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan in 
full volume and within established time (Article 5). The principle of fairness means universal and 
obligatory nature of taxation, and prohibition on granting tax privileges of individual nature (Article 7). 
While the principle of certainty of taxation in the statement of the Tax Code characterizes the provisions 
of tax legislation, and namely, what they must specify in order to consider a tax or an obligatory payment 
as lawfully established and provides the following rules: “Taxes and other obligatory payments to the 
budget of the Republic of Kazakhstan must be well-defined. The certainty of taxation shall be understood 
as establishing in the tax legislation of the Republic of Kazakhstan of all reasons and procedure for the 
emergence, implementation and termination of tax obligations of taxpayers, duties of tax agents with 
regard to the assessment, withholding and transfer of taxes“ (Article 6). 

The principle of certainty of taxation was well described by Adam Smith. And he defined it in the 
sense that the tax rate, the term and method of payment should be clear and known as the payer as every 
other person. The certainty of taxation can be achieved only if the law precisely defines all elements of the 
tax (subject, object, rates, procedure and terms of payment, etc.). The absence of even one element means 
that the taxpayer's obligation to pay tax is not set, therefore, the taxpayer has the right not to pay this tax4. 
                                          

4 Khudyakov A.I. Nalogovoye pravo Respubliki Kazakhstan. Obschaya chast’, Uchebnik. – Almaty: TOO “Izdatel’stvo 
“NORMA-K”, 2003. – P. 118. 
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The importance of certainty of taxation in a joking manner was expressed by A. Einstein: “The hardest 
thing in the world to understand is the income tax”5. 

In this regard, it is possible to conclude that the court in resolving a dispute arising from the tax legal 
relations in civil proceedings shall be guided by the principle of the rule of law and resolve a case on the 
basis of the Constitution and the legislation of the Republic of Kazakhstan, including the Tax Code, the 
provisions of which shall comply with the principle of certainty of taxation. Therefore, according to the 
norms of the Tax Code only the principles of obligatory nature and fairness of taxation on the basis of 
their content can be put into the ground of the above statement of the regulatory resolution. 

At the same time, the provision itself of the regulatory resolution about impossibility of approval of 
amicable agreement on tax disputes by the court has to be rethought and clarified as well. 

Thus, in accordance with current tax legislation and principles of taxation it is clear that amicable 
agreement cannot be approved on the dispute, which follows from the non-fulfillment or improper 
fulfillment of the tax obligations by taxpayer. At the same time, there may be the cases, for example, when 
a taxpayer applies to the court with a claim on recovery of overpaid amounts of taxes from the state 
budget. In this case, in our opinion, the approval of amicable agreement by the court is quite possible. So, 
for example, Chapter 37 “Relations with the Budget with regard to Value Added Tax” (Articles 272 - 276) 
of the Tax Code contains provisions on the return of the value added tax. It includes the rules about the 
order and terms of the return of the tax, but in the case of failure to follow these rules the taxpayer has the 
right to judicial protection of his rights and legitimate interests. In this regard, the existing wording in the 
regulatory resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan concerning impossibility to 
approve amicable agreement on tax disputes by court, which completely duplicates the provision stipula-
ted in the point 15 of the pre-existing regulatory resolution No 5 “On Judicial Practice of Applying the 
Tax Legislation” of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated June 23, 2006, may mislead 
the taxpayer in making the choice of resolving the dispute. The particularization of this provision has to be 
also set in the regulatory resolution so as the Tax Code does not provide the definition of a tax dispute. 
And this introduces some difficulties in the interpretation of this provision of the act of the Supreme Court 
of the Republic of Kazakhstan as well. In this regard, it is appropriate to specify the disputes on which 
amicable agreement cannot be approved, and when such an act of the court may be applicable. 

Meanwhile, in the practice of the European Union (Lithuania, Portugal, The Slovak Republic, Austria, 
Luxembourg, Slovenia, Italy, Germany Ukraine, Estonia, Greece and the Netherlands) with the 
information of the Association of European Administrative Judges “amicable solutions in tax cases are 
common in almost all of the countries. Judges tend to lead parties through a process to such a solution. 
And, if such a solution cannot be reached, the judges decide the matter”6. There were practical attempts to 
conclude amicable settlement agreements for tax disputes in the Russian Federation. Some amicable 
settlement agreements were approved by arbitration courts. For example, there was a case when a tax 
authority was obligated to repay the taxpayer the amounts of tax that were paid in excess, while the 
taxpayer refused to claim interest for breaching the repayment deadline (Resolution of the Moscow Circuit 
FAC as of 8 January 2004 No. КА-А41/10810-03). In other cases, arbitration courts have refused to 
execute amicable settlement agreements with some parties. In one such instance, an arbitration court did 
not approve an amicable settlement agreement that would have allowed the taxpayer to repay its tax debt 
in installments (Resolution of the East-Siberian Circuit FAC of 10 December 2003 re case No. А69-
883/03-8-Ф02-4285/03-С1)7. 

Therefore, this issue seems relevant for detailed examination in order to further improve the tax 
legislation of Kazakhstan. 

At the same time, let’s turn to the basic definitions of “taxes” and “tax liability”, which are provided 
by the Code of the Republic of Kazakhstan "On Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget”, and 
are used in the above concepts of the principles of taxation. Thus, according to sub-point 34) of Article 12 
of the Tax Code “taxes – obligatory monetary payments to the budget as established by the state through 

                                          
5 http://www.irs.gov/uac/Tax-Quotes 
6 Tax Law: The Alternative Dispute Resolution. Extrait du Association of European Administrative Judges. 

http://www.aeaj.org/spip.php?article255, p. 5. 
7 http://www.pwc.ru/en/tax-consulting-services/legislation/settlement-agreement-with-the-tax-authorities-on-the-loyalty-

program. jhtml 
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law in a unilateral procedure, except for the cases specified in this Code, which are paid in certain 
amounts, which are irrevocable and non-refundable”. 

In accordance with point 1 of Article 26 of the Tax Code the tax liability shall be a taxpayer's liability 
to the state, which arises in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan, by virtue of 
which the taxpayer is obliged to be registered by the tax authority, identify taxable items and (or) items 
related to taxation, assess and pay taxes and other obligatory payments to the budget as well as advance 
and ongoing payments on them, make tax forms, submit tax forms, excepted tax registers, to the tax 
authority within the established time. 

Consequently, it is possible to make a conclusion that the statement of the regulatory resolution about 
inability of a court to approve amicable agreement using the definition of tax liability refers only to 
disputes between a taxpayer and the tax authorities related to the fulfillment of tax liability, i.e. 
performance of constitutional duty and obligation by the taxpayer (Article 35 of the Constitution). In this 
regard, the dispute between the taxpayer and the tax authority arising out of violation of the provisions 
about the return of overpaid VAT is a dispute arising out of tax liability and, in fact, is a legal requirement 
of an individual or legal entity for the return of his property, which was previously paid in the form of tax 
(Property dispute – such a concept is provided by subpoint 9) of point 1 of article 535 of the Tax Code). 
As is known, the tax is a transfer from the private property (property of a taxpayer – individual or legal 
entity) to the public one (funds of the state budget), and not vice versa. Tax is depersonalized in the 
budget. It means that it is impossible to return a tax from the budget. In this case, in our opinion, it would 
be correct to talk only about the refund of the excess amount of tax. In this context, certain formulations of 
the Tax Code, as, for example, Article 592 “Accounting for the Paid, Credited, Refunded Taxes and Other 
Obligatory Payments to the Budget, Obligatory Pension Contributions and Social Assessments” are 
incorrect. Therefore, the provisions of the Tax Code on the refund of excess amounts of tax, payment, 
levy, penalty (Article 602) are true. 

We believe that shortcomings of the current tax legislation hereabove require exceptions, and some 
problematic issues raised in this article will be the subject of the further careful study and development for 
the purpose of improvement of the tax law of the Republic, the promotion of entrepreneurship and the 
effective integration of the country into the world economy.  
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Мақалада 27.02.2013 ж. қабылданған «Салық заңнамасын қолданудың сот практикасы туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Жоғарғы Соттың нормативтік қаулысының бөлек ережелеріне байланысты салық заңнамасын жетілдіру 
қажеттілігіне назар аударылады, атап айтқанда, салық даулары бойынша бітімгершілік келісімді сотпен бекіту, артық 
төленген салық, төлем, алым, өсім сомасын қайтару мəселелері қарастырылады. 
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В статье акцентируется внимание на необходимость совершенствования налогового законодательства в свете от-
дельных положений нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан «О судебной практике приме-
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иерархия законодательства. 
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ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ҰҒЫМЫ  
ЖƏНЕ АНЫҚТАМАСЫ 

 
Аннотация 

 
Мақалада əлеуметтік-саяси əдебиетте жете зерттелмеген девианттық мінез-құлықтың ұғымы мен анық-

тамасы қарастырылған. Сонымен қатар дискуссиялық мəселелерге де көңіл бөлінген.  
Кілтті сөздер: девиация, норма, ереже, мінез-құлық, тұлға, девиантты мінез-құлықтың формалары, ұғым, 

ғұрып, дəстүр, құқық. 
Ключевые слова: девиация, норма, правила, поведение, личность, формы девиантного поведения, по-

нятие, обычаи, традиции, право. 
Keywords: deviation, norm, rules, behavior, personality, forms of deviant behavior, concept, customs, tra-

ditions, right. 
 
Қоғам индивидтердің жай ғана механикалық агрегаты емес, керісінше олардың бір-бірімен 

əлеуметтік өзара əрекеттерінің жүйесі, сонымен қатар, олардың біріккен қауымдастықтары мен 
топтары (отбасы, еңбек ұжымы, қоныс құрылымы, этнос, кəсіби, субмəдени топ, партия жəне т.б.). 

Əлеуметтік өзара əрекет үрдісінде олардың көпшілігі өздерінің қылықтарын, əрекеттерін сол 
қоғамда немесе сол əлеуметтік топта қабылданған нормалармен жəне ережелермен сəйкестен-
діреді. Сонымен бірге біздің əрқайсымыз кейде мұндай ережелер мен нормаларды бұзатынымыз да 
кездеседі, ал кейбіреулер қоғамда қабылданған нормалардан ауытқуды айтарлықтай жиі жасайты-
ны да жасырын емес. Ауытқуға көптеген нəрсені айталық, көшеден тиісті жерден өтпеуден бастап 
саналы түрде өзін өлімге қию немесе Отанын сатуға дейінгіні жатқызуға болады. Қоғам нормальді 
өмір сүру үшін, оны құрайтын индивидтер орнатылған əлеуметтік, саяси нормаларға сəйкес 
қимылдауға тиіс. Тек осындай жағдайда ғана олардың мінез-құлқын болжамдауға болады жəне 
қоғам өз мүшелерінен қайсыбір нақты жағдайда нені күтуге болатынын үлкен ықтималдылықпен 
біледі. Индивидтердің мінез-құлқының қоғамда қабылданған нормаларға сəйкестігі аса маңызды, 
жəне де қоғамда оны қамтамасыз етудің арнайы механизмі – əлеуметтік-саяси бақылау орныққан. 

Əлеуметтік-саяси нормалар – бұл тұлғаның, топтардың бір-бірімен, əлеуметтік-саяси институт-
тармен, жалпы қоғаммен өзара қарым-қатынасындағы мінез-құлқына қоғамның, əлеуметтік топтың 
талаптарын білдіретін ереже.  

Нормалар белгілі бір мінез-құлық қажеттілігі салдарынан пайда болады. Рөлдік күтілістерге 
жəне қоғам мойындаған құндылықтар мен нормаларға сəйкес келетін индивидтердің мінез-құлқын 
біз нормалді деп айтамыз. Алайда кез келген əлеуметтік-саяси мінез-құлық нормалді емес. Кез 
келген қоғамда өзін «ереже бойынша» ұстамайтын, нормаларды мойындамайтын, рөлдік күтіліс-
терді ақтамайтын индивидтер əрдайым кездеседі. Нормаға сəйкес келмейтін əлеуметтік-саяси 
мінез-құлықты қоғам мүшелерінің көпшілігі ұят жəне жарамайтын қылық ретінде қарап, оны 
нормадан ауытқушылық немесе девианттық деп қарайды. Сонымен қоғамтанушылардың девиант-
тық мінез-құлық мəселелерін əртүрлі түсіндіретінін атап өткен жөн.  

Бүгінде девианттық мінез-құлық мəселесін зерттеу қоғамдық ғылымдарда аса маңызды орын 
алатыны белгілі. 

Осыған байланысты девианттық мінез-құлыққа əлеуметтік-саясаттанулық талдау жасау 
проблемасы күрделі, өзекті əрі əлеуметтік-саяси ғылымдарда аз зерттелген зерттеу объектісі болып 
саналады. Сондықтан бір мақалада осы проблеманы жан-жақты қамту мүмкін емес. Біз тек қана 
девианттық мінез-құлықтың ұғымы мен анықтамасының кейбір өзекті мəселелеріне тоқталып 
өтеміз.  

Айта кететін бір жайт, қоғамның нормативті жүйелері мəңгі қатып-сеніп қалған нəрсе емес. 
Нормалардың өздері де өзгереді, оған қатынастар да өзгереді. Нормалардан ауытқу, оны 
басшылыққа алу сияқты – табиғи нəрсе. Нормаларды толық қабылдау конформизмді білдіреді, ал 
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нормалардан ауытқу – алуан түрдегі, формадағы девиацияны, ауытқыған мінез-құлықты білдіреді. 
Барлық уақытта қоғам адами мінез-құлықтың қажетсіз формаларын басып жаншуға тырысқан. 
Орта нормалардың жағымды жəне жағымсыз жағына қарай шұғыл ауытқу барлық уақытта бəрінен 
жоғары бағаланған қоғамның тұрақтылығына қатер төндірген.  

Қоғамтанушылар ауытқыған мінез-құлықты девиантты деп атайды [1]. Ол жазылған немесе 
жазылмаған нормаларға сəйкес келмейтін кез келген қылықты немесе əрекетті түсінеді. Кейбір 
қоғамдарда дəстүрден аз да болса ауа жайылу, салмақты қылықтар туралы айтпағанның өзінде, 
қатаң жазаланды. Шаштың ұзындығы, киім формасы, мінез-құлық мəнері, əлеуметтік-саяси 
əрекеттердің бəрі бақылаудың астында болды. Б.з.д. V ғасырдағы Ежелгі Спарта билеушілері жəне 
ХХ ғасырдағы кеңестік партия органдары дəл осылай жасады.  

Девиациялармен күрес алуан түрлі сезімдермен, идеалдармен, ойлармен, қылықтармен күреске 
жиі айналып кетті. Əдетте ол нəтижесіз болады: белгілі бір уақыттан кейін ауытқу аса анық фор-
мада жанданады.  

80-жылдардың соңында кеңестік жастардың батыстық мінез-құлық үлгісіне ашық еліктегені 
соншалықты, онымен қоғамның күресуінің күші жетпеді.  

Əр қоғамның əлеуметтік, саяси норма туралы өз түсінігі бар, демек девиация туралы да өз 
түсінігі бар деген сөз. Сонымен бірге əлеуметтік, саяси нормалардың сол қоғамдағы əртүрлі таптар 
мен топтарға тəн айырмашылығы да баршылық. Мысалы, Үндінің касталық жүйесі шеңберінде 
брахмандар үшін діни медитация жəне интеллектуалдық, саяси білім алу – норма саналумен қатар, 
осы жоғарғы каста өкілдері үшін лайықсыз жəне діни тұрғыдан таза емес деп саналған тұрмыстық 
істен еркін болу да норма саналған. Алайда төменгі каста үшін интеллектуалды, саяси мүдде девиа-
ция ретінде қарастырылып, қарапайым жұмыс норма саналған. Сословиялық қоғамда қарапайым 
халықтан шыққан əйелдер үшін шаруашылықта тұрақты жұмыс істеу жəне еңбек дағдыларының 
болуы əлеуметтік норма деп есептелінген, ал жоғарғы жіктен шыққан əйелдер үшін, оның 
тұрмысқа бейімсіздігі жəне нəзіктігі жақсы тəрбиенің белгісі, демек ол əлеуметтік норма ретінде 
қабылданған. Шаруа қожасының тарапынан жасалған өрескелдікке жəне менсінбеуіне бой ұсынып, 
төзетін болды, ал рыцар – жəбірлеушіні сол жерде жекпе-жекке шақыратын болды. Қазіргі қоғам 
əйелдердің өзін-өзі көрсетуіне жəне материалдық тəуелсіздікке тырысуын, саяси еркіндікке жəне 
құқын қорғауға қол созуын қолдайды, ал дəстүрлі қоғам оның отбасындағы бағынышты қалпын 
жəне онда əлеуметтік, саяси инициативаның болмауын норма санаған.  

Келтірілген мысалдардан қоғамның өзі мінез-құлықтың бір түрін норма ретінде, ал басқасына 
девиация ретінде акцент қоятынын көреміз.  

Адамзат қоғамының басым көпшілігінде, тіптен олардың түгелінде девиация ретінде қабыл-
данатын мінез-құлық түрлері өмір сүреді. Кісі өлтіру, қорлау, ұрлық, Отанын сату, агрессия, қан 
араластыру жəне сексуалдық зорлық жасау барлық жерде девиация саналған.  

Мұндай əрекет жəне қатал санкция девиацияның бұл формаларын басып-жаншуға бағытталған 
əлеуметтік, моральдық-саяси айыптау деңгейінің варианттарын көбейтеді.  

Ресей зерттеушілері Я. И. Гилинский мен В. С. Афанасьев девианттық мінез-құлықтың қатары-
на ішкіштікті, маскүнемдікті, нашақорлықты, қылмысты, өзіне-өзі қол салуды, жезөкшелікті, гомо-
сексуализмді жатқызады. Кейде бұлардың қатарына құмар ойындарға берілуді жəне психикалық 
бұзылуды да енгізген.  

Кім судья (сот)? Кім бүкіл қоғам атынан қандай мінез-құлықтың девианттылыққа санауға 
болатынын жəне санкция немесе қоғамдық кінəлаушылықтың көмегімен жазалауды анықтайды, ал 
норма ретінде қайсысын қарастыруға болады? Девиантты ретіндегі қайсыбір мінез-құлықты əлеу-
меттік, саяси бағалау көбіне-көп қоғамда қандай əлеуметтік топтың немесе таптың үстемдік етіп 
отырған орнымен анықталады? Девианттық мінез-құлық болып, үстем етуші таптардың жəне 
топтардың позициясына қандай да бір қауіп-қатер төндіретін жəне орнатылған тəртіптің іргетасын 
шайқалтатын мінез-құлық саналады. Мысалы, революционерлердің қызметі қоғамдағы басқару 
режимінің шеңберінде девиация ретінде қарастырылады, олар қылмыскер болып табылады жəне 
қуғын-сүргінге түседі. Алайда революция жеңіп, кешегі қылмыскерлер ұлттық батырларға айна-
лады, олардың есімімен көшелер аталады, олардың өмірбаянын жазуда жазушылар еңбек етеді.  

Осымен байланысты көптеген қоғамдарда девианттық мінез-құлыққа бақылау симметриялы 
емес: жаман жағына қарай ауытқу мінеледі, ал жақсы жағына қарай ауытқу құпталады. Ауытқудың 
жағымды немесе жағымсыз болуына байланысты, девиацияның формасын кейбір континуумге 
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орналастыруға болады. Оның бір полюсінде мінез-құлқы барынша қолдау көрсетілмейтін бір топ 
адам орналасады: революционерлер, лаңкестер, патриот еместер, саяси эмигранттар, сатқындар, 
атеистер, қылмыскерлер, арсыздар, қайыршылар. Келесі полюсте ауытқушылығына барынша 
қолдау көрсетілетін топ орналасады: ұлттық батырлар, өзін құрбан етушілер, көрнекті əртістер, 
спортшылар, ғалымдар, жазушылар, суретшілер жəне саяси көшбасшылар, миссионерлер, ерекше 
еңбек сүйгіштер, еңбек озаттары.  

Егерде біз статистикалық есеп жүргізсек, онда нормалды дамудағы қоғамдарда жəне əдеттегі 
жағдайда осы топтардың əрқайсысына халықтың жалпы санының шамамен 10–15% келетінін 
байқаймыз. Керісінше, елдегі халықтың 70% «қатаң орташаны» – жеңіл-желпі ауытқыған адамдар 
құрайды.  

Адамдардың үлкен бөлігі заңдарға сəйкес өмір сүрсе де, оларды заңға абсолютті құлақ асу-
шылар деп санауға болмайды, яғни əлеуметтік, саяси конформистер деп есептелмейді. Мысалы, 
Нью-Йорк тұрғындарын зерттегенде, олардың сауалнамаға қатысқандарының 99% өздерінің бір 
жəне одан да көп заңсыз қылықтар жасағанын мойындаған, мысалы, жұмысқа кешігу, көшеде 
тиісті жерден өтпеу немесе темекі шегу сияқты зиянсыздар туралы айтпағанның өзінде дүкендерде 
көрсетпей ұрлаған, салық инспекторын немесе күзетушіні, саяси билік өкілдерін алдаған. 
Девианттық мінез-құлықтың толық картинасын нақты қоғамда жасау өте қиын, өйткені полиция 
статистикасы оқиғалардың аз ғана бөлігін тіркейді.  

Сонымен, мінез-құлық, қоғамдық пікірден қолдау таппайтын, девианттық деп аталады. Бұл: 
билетсіз жол жүруден бастап адам өлтіруге, Отанын сатуға дейінгіні қамтитын мейлінше кең 
құбылыстар тобы. Девиант кең мағынасында – жолдан тайған немесе нормадан ауытқыған кез 
келген адам. Мəселені осылай қойған кезде ауытқудың түрлері мен көлемдері туралы да айту жөн. 
Девианттық мінез-құлықтың түрлеріне қылмыс, маскүнемдік, нашақорлық, жезөкшелік, гомосек-
суализм, құмар ойындар, психикалық бұзылу, өзіне-өзі қол салу (суицид) жатады.  

Тар мағынада девианттық мінез-құлыққа қылмыстық жауапқа тартылмайтын ауытқушылықтар 
түсініледі. Басқаша айтқанда, бұлар заңға қайшы келмейтін ауытқушылықтар. Заңға қарсы 
қылықтар немесе қылмыстар жиынтығы əлеуметтануда – делинквенттік (сөзбе-сөз – қылмыстық) 
мінез-құлық деген ерекше атқа ие болды [2].  

Девиацияның қандай себептері бар? ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында девиация 
себептерін биологиялық жəне психологиялық тұрғыдан түсіндіру тараған болатын. Италия дəрігері 
Чезаре Ломброзо Туринг түрмесіндегі көпжылдық практикасының негізінде адамдар өздерінің 
биологиялық құрылымы жағынан белгілі бір мінез-құлық типіне бейім деген қорытындыға келді. 
Жəне де адамның қылмысқа бейімділігін оның бейнесі де көрсетеді екен. Ол «криминальді тип» 
деп аталған типті адамда филогенездің өте ерте сатыда орнауының нəтижесі деп санады. Бұл тип 
төмендегідей атап айтқанда, тайқы маңдайлы болуы, төменгі жақтың шығып тұруы, құлақ ұш-
тарының ұзын болуы, сақал сиректігі, баста шаштың тым көптігі, азу тістерінің ірілігі, мұрын 
жапырылуы, ауруға сезімталдығының төмендеуі сияқты атавистік белгілерімен ерекшеленеді.  

Ч. Лоброзо қылмыскерлердің төрт типін бөліп көрсетті. Бірінші тип. Тумасынан қылмыскердің 
анатомиялық жəне физиологиялық белгілері бар, сонымен қатар жеке басының патологиялық 
ерекшеліктері де бар: өкінудің жəне ар-ұят алдында азап шегудің болмауы, сатқындыққа бейім-
ділігі, арсыздығы, менменшілдігі, кекшілдігі, мейірімсіздігі, жалқаулығы, оргия мен құмар ойын-
дарға сүйіспеншілігі солардың айғағы. Қылмысты саналы ойластырып жасайды, батыл əрекет 
етеді. Екінші тип. Психикалық аурудың нəтижесінде есі ауысқан қылмыскер заңды санасыз 
бұзады. Үшінші тип. Ұшқалақ мінезді игерген жəне қылмысты аффектілі жағдайда ойламай жасай-
тын ынтазар қылмыскер. Төртінші тип. Жағдайдың ағымы нəтижесінде заңды бұзатын, ойламай 
əрекет ететін кездейсоқ қылмыскер.  

Биологиялық амал тұрғысынан қылмыстық мінез-құлықты американың əлеуметтік психологы 
əрі дəрігері Вильям Шелдон зерттеді. Жас қылмыскерді реабилитациялау орталығында жұмыс 
істей жүріп, ол 200 астам жасөспірімдерді зерттеді, олардың физикалық дене құрылысын, темпера-
менттерін жəне олар жасаған қылмыстың түрлерін салыстырды. Егер Ч. Ломброзо адамзат эволю-
циясының əртүрлі кезеңіндегі филогенетикалық белгілерді салыстырса, В.Шелдон қылмыскер-
лердің дене құрылысын жəне мінез-құлқын иттердегі ұқсастықтармен салыстырды: əрбір тұқым, 
белгілі бір қызметтік функцияларды атқаруға арналған, оған белгілі бір дене құрылысы сəйкес ке-
леді. Ол соматикалық, физиологиялық жəне психологиялық сипаттарына сəйкес адамдар денесінің 
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үш құрылысын бөліп көрсетті. Бұл – эктоморф, эндоморф, мезоморф. Эктоморф (гр. экто – тыс, 
сыртынан, гр. морф – форма) – жұқа, осал денелі, өте сезімтал, ашушаң келеді, өзіне талдау 
жасауға əуес болады. Ол заңды бұзуға бейімсіз, бірақ кездейсоқ қылмыскер болуы мүмкін. 
Эндоморф (гр. эндо – іштей) – орташа толық, жұмсақ дөңгелек денелі болып келеді, адамға үйір, 
көпшіл, адамдармен тату тұрады, өз тілектерін мақұлдайды да. Жағдайлардың тоғысу нəтижесінде 
ол қылмыскер бола алады. Мезоморф (гр. мезо – ортаңғы, аралық) – күшті бұлшықты денесі бар, 
сезімталдық деңгейі төмен, белсенді, мазасыз. Бұл тип қылмыстық мінез-құлыққа аса бейім.  

Алайда қылмыскерлерді одан əрі зерттеулер девиацияның биологиялық түсіндірулерін жақ-
таушылардың қорытындыларын жоққа шығарды. Мысалы, Ресей паталогоанатомы Д. Н. Зернов 
дəлелді зерттеудің негізінде адам тумасынан қылмыскер болмайды деген қорытындыға келді. Ол 
қылмыскерлердің белгілі бір санында дегенерация белгілерінің болатынын атап көрсетті, бірақ бұл 
белгілер қылмыскер еместерде де шамамен сондай пропорциямен кездесетінін жазды. Бүгінде 
көптеген əлеуметтанушылар қылмыс жасауға физиологиялық жəне психологиялық ауытқушылық 
адамдарда фатальді бейімнің болмайтынына күмəн келтірмейді, алайда девиацияның жетекші 
факторы – адамгершілік тəрбиесінің болмауы сияқты ауытқушылықтар қылмыстық мінез-құлық 
механизмінің қозғаушы күші болуы мүмкін.  

Девиация себептерін түсіндірудің арасынан психологиялық амалды бөліп көрсету жөн [3]. Бұл 
амалды жақтаушылар девианттық мінез-құлықты психологиялық сапалардан, мінез белгілерінен, 
өмірлік ішкі ұстанымдарынан, тұлғаның бағытталуынан шыға отырып түсіндіреді, бұлар аздап та 
болса тумасынан орын алады, оларды аздап та болса да тəрбие мен ортада қалыптастырады. 
Сонымен қатар, қылықтың өзі, заңды бұзу девианттың психологиялық күйінің нəтижесінде болуы 
мүмкін.  

Мысалы, Зигмунд Фрейд өзінің қылмыстық мінез-құлыққа жасаған психоталдауында отбасына 
жəне қылмыскердің балалық жағдайына үлкен рөл берді. Тəрбиеге нормалді жағдай тұлғаның үш 
құрылымына («Ол», «Мен», «супер – Мен») баланс береді. Бала кездегі психикалық зақымдар бұл 
балансты бұзады жəне агрессивті əрі антиəлеуметтік импульстардың шығуына ықпал етеді. Қате 
тəрбие, «супер – Меннің» дамуына мүмкіндік бермейтін, «Олды» басымдыққа жеткізеді, бұл өзінің 
тілегін тез қанағаттандыруды талап етеді.  

Қазіргі əлеуметтік психологтар, девианттық мінез-құлықты түсіндіре отырып, рөлдік диффу-
зия – меңгерген «Мен» сезімінің дисбалансы жəне қоғамда сəйкес рөлді толыққанды атқаруға 
қабілетсіздік, сонымен қатар, ұқсастыру дағдарысы – ішкі құндылықтарды бағалау жəне өз рөлін 
қайта бағалау сияқты проблемаларға көңіл бөледі.  

Девиацияға жан-жақты əлеуметтанулық түсініктемені тұңғыш рет Эмиль Дюркгейм берді [4]. 
Бұл амал тұрғысынан девианттық мінез-құлық əлеуметтік жəне психологиялық факторлардың 
үйлесуімен қалыптасады, олардың арасында шешуші рөлді сыртқы ортаның ықпалы атқарады. 

Э. Дюркгейм аномия теориясын ұсынады, бұл теорияда əлеуметтік жəне мəдени-саяси 
факторлардың маңыздылығы ашылған. Дюркгеймнің пікірінше, аномия – бұл нормасыздық, мінез-
құлықты реттегіштердің жоқтығы, бұл əлеуметтік, адамгершіліктік – саяси құндылықтар мен 
нормалардың тұрақсыздыққа, ағымдылыққа, қарама-қайшылыққа айналғандағы əлеуметтік, саяси 
тəртіпсіздікті туғызу күйі. Мысалы, бұл əлеуметтік, саяси нормалардың (революция, урбанизация) 
тез алмасу кезінде жүреді. Мұндай жағдайда адамдар бағытынан айырылады, өйткені ескі нор-
малар өздерінің беделін түсірді, олар қабылданбады, ал жаңа нормаларды бəрі біле бермеді, жете 
түсінбеді, қабылдамады жəне практикада олар сыналмаған да еді.  

Роберт Мертон Дюркгеймнің аномия теориясын дамытты. Ол қоғамның адамдарға мəжбүр-
леген құндылықтары мен оларға жетудің əлеуметтік қабылданған құралдары арасындағы үзілуді 
девианттық мінез-құлықтың себебіне санады. Осы үзілудің нəтижесінде адамдардың өмірлік 
мақсаттарымен (мысалы, Америкада бұл қоғамдық мойындау, табыс, байлық) жəне оларға жетудің 
құралдарының арасындағы теңдік бұзылады. Қоғам мойындамаған құралдармен мақсатқа жетуге 
жол салатын адамдар – девианттар пайда болады. Р. Мертон девианттардың бес типін көрді: Бірін-
ші тип – Жаңашыл – Инноватор. Қоғамның құндылықтарын мойындайды жəне өмірлік мақсатты 
қабылдайды, бірақ заңды құралдармен мақсатқа жетпейтіндіктен, басқаша заңсыз құралдар 
ұсынады. Жаңашыл – Инноватор – бұл көбіне-көп қылмыскер. Екінші тип – Наным-сенімшіл – 
Ритуалшыл. Қоғамның құндылықтары жəне ол таңдаған өмір мақсаттары жоққа шығарылады, ал 
заңды əдістер мен құралдар мойындалады. Девиация нəтижесінде біздің алдымызда жұмысқа 
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берілген бюрократтың немесе сəтсіз бизнесменнің немесе педант-оқытушының портреті тұрады, ол 
үшін күнделікті нормаларды, салт-жораларды орындау маңызды, бұл оның өмірлік мақсаттарын 
толықтай ұмыттырады. Үшінші тип – Ретреат (бас тартушы). Бұл тип құндылықтарды, мақсат-
тарды жəне оларды жүзеге асырудың заңды құралдарын жоққа шығарады. Ол жалпы бұл дүниені 
артқа қалдырады (өзін-өзі өлтіруші) немесе одан ауа жайылады (нашақор, ішкіш). Төртінші тип – 
Бүлікші. Ол осы жетілмеген əлемнің құндылықтарын, мақсаттары мен құралдарын қабыл алмайды, 
бірақ оны əлемді мейлінше жетілдіретін (бұған ол кəміл сенеді) өзінің мінсіз əлемімен 
алмастырғысы келеді. Бұл өздерінің əлеуметтік, саяси идеалдарын қорғайтын революционерлер. 
Бесінші тип – Конформист. Мұндай тип үстем етуші əлеуметтік, саяси құндылықтарға бейімделу 
қажет деп санайды, əлеуметтік, саяси нормалар жүйесіне кіру керек, «бəріндегідей» өмірлік мақсат 
таңдау тиіс, тек қоғам қолдаған құралдарды пайдалану керек, бірте-бірте жəне табанды түрде алға 
қойған мақсатқа жету қажет деп есептейді. Осылайша біздің алдымызға əрбір қоғамда адамдардың 
басым көпшілігін бейнелейтін дəуірдің əдеттегі өкілі, көрсетілген бес типтің арасындағы жалғыз 
девиант емес адам келіп шықты.  

Белгілі əлеуметтік антрополог Р. Линтон модальді жəне нормативті тұлға ұғымын енгізді. 
Əлеуметтендірудің ұқсас үрдістерінің нəтижесінде (əрбір қоғам мен мемлекет өзінің жас жəне 
жасы толған азаматтарының біліміне, тəрбиесіне жəне мəдени өмір стандарттарын қолдануға көп 
күш жұмсайды) адамдар ұқсас жағдайларға түсіп қалуы мүмкін жəне бір қарағанда ұқсас болып 
көрінетін адамдар өздерін «инкубатордан» шыққандай ұстамайды.  

Нормативтік тұлға – бұның белгілері сол мəдениетті бəрінен де жақсы білдіреді, ол сол мəде-
ниеттің мінсіз тұлғасы іспетті.  

Модальді тұлға – идеал түрінен ауытқушылардың аса кең тараған типі. Қоғам неғұрлым 
тұрақсыз болған сайын (мысалы, жүйелік қайта құрулардың өтпелі, транзиттік кезеңдері) соғұрлым 
нормативтік тұлғаға сəйкес келмейтін адамдардың əлеуметтік типі салыстырмалы түрде барынша 
көбейеді. Жəне керісінше, тұрақты қоғамдарда тұлғаға жасалатын мəдени қысым соншалықты 
болғандықтан адам өз көзқарастарынан, мінез-құлқынан жəне фантазияларынан таңылған 
«идеальді» стереотиптен қол үзуін азайтады. Ол өзінің қандай болуын жақсы біледі, ал қоғам 
тыңдайтындарды жəне түсінетіндерді əдетте марапаттайды: өйткені оларды – əлеуметтік, саяси 
тұрақтылықтың негізі санайды, сондықтан олар «үлгілі мінез-құлқы» үшін сый сияпатқа лайықты 
деп есептеледі.  

Мəдениеттану түсіндірмесіне сəйкес, девиация мəдениет нормалары арасындағы дау-дамайдың 
нəтижесінде пайда болады. Қоғамда жекелеген топтар өмір сүреді, олардың нормалары қалған 
басқа қоғамның нормаларынан ерекшеленеді. Бұған топтар мүдделерінің көпшіліктің нормаларына 
сəйкеспеуі себепші болды. Мысалы, көше бандылары немесе тұтқындардың топтары сияқты суб-
мəдениеттерде, полиция тəртіпті сақтау жəне жеке меншікті қорғау қызметін атқарушыдан гөрі, 
жазалаушы немесе сатқын ұйым ретінде ассоциаланады. Мұндай топтың мүшесі оның нормаларын 
игереді, осылайша, қоғамның кең жіктері тұрғысынан нонконформистке айналады.  

Миллер қоғамның төменгі жігінде анық көрінетін субмəдениет бар деп сендірді, топтасқан 
қылмыскерлердің болуы соның бір көрінісі болып табылады. Бұл субмəдениет тəуекелге, шыдам-
дылыққа, өткір сезімге жəне «сəттілікке» дайын болу сияқты сапаларға зор маңыз береді. Өйткені 
банды мүшелері өз өмірлерінде осы құндылықтарды басшылыққа алады, ал басқа адамдар, ең 
алдымен орта жік өкілдері оларға девианттар ретінде қарай бастайды.  

Мəдениеттанулық түсіндірмеге сəйкес, девиация басым мəдениеттің нормаларына индивид өзін 
қарама-қайшы келетін субмəдениет нормаларына ұқсастырғанда орын алады. Алайда бұл жерде 
сұрақ туады: неге тек кейбір адамдар ғана «девианттық» субмəдениет құндылықтарын игереді, ал 
басқалары оны жоққа шығарады? Зерттеушілердің біреулері қылмыс «оқиды» деген тұжырымды 
бекітті. Адамдар қылмыскерлермен қарым-қатынас барысында девианттық мінез-құлықты меңге-
реді. Егерде қайсыбір адамның көптеген достары мен туыстары қылмыспен айналысса, онда оның 
да қылмыскер болуына ықтималдығы бар. Қылмыстық девиация қылмыстық нормаларды алып 
жүрушілермен көбірек қарым-қатынас жасаудың нəтижесі болып табылады. Сонымен қатар, əлеу-
меттанушылар қылмыстың мінез-құлыққа ықпал ететін факторларын мұқият суреттеді. Олар мұнда 
өзіне тəн ерекшелігі жоқ ұйымдармен немесе институттармен байланысудың маңызды рөл атқар-
майтынын, керісінше күнделікті қарым-қатынастың маңыздылығын атап көрсеткен. 
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Америка əлеуметтанушысы Говард Беккер стигматизация (гр. стигма – құл немесе қылмыскер 
үшін таңба, белгі) немесе жарлықтар (ярлыктар) жапсыру, теориясын ұсынды. «Аутсайдерлер» ат-
ты кітапта ол девиантты «ауру» деп жариялаған девианттық мінез-құлықтың психологиялық жəне 
психиатриалық модельдерін жоққа шығарады. Ол қоғамның аса ықпалды топтарының (заң 
шығарушылар, соттар, дəрігерлер жəне т.б.) қалған əлеуметтік топтарға мінез-құлықтың белгілі бір 
стандарттарын зорлап міндеттеу қабілеті девиацияға себепші болады деп санады. Осыдан шыға 
отырып, ол девиация – бұл адам мінез-құлқының, қылығының сапасы емес, керісінше оны үстем 
етуші əлеуметтік нормалармен арақатынасын белгілеудің, оған ықпалды топтар қатынасының 
нəтижесі деген қорытынды жасайды.  

Адамдардың көпшілігі қайсыбір əлеуметтік немесе моральдық-саяси нормаларды бұзады. 
Мысалға, көшеден өтудегі жол ережесін ұстамау немесе лекцияларда ұйықтау, емтихандарда кі-
тапқа қарау сияқты бұзуларды айтуға болады. Бірақ оларды девиантты деп есептемейді. Əлеумет-
танушылар мұндай мінез-құлықты «алғашқы девиация» деп атайды. Алайда адамды полицияға 
əкелу, қылмыстық іс қозғау, университеттен шығару адамға девиант таңбасын, атағын таңады. Бұл 
екінші девиация, осыдан кейін қоршаған адамдар онымен девиант ретінде қарым-қатынас жасай 
бастайды. Екінші девиацияға ресми тұлғалар (бастық, полиция) ғана ықпал етіп қоймайды. Г. Бек-
кер «крест жорығын» ұйымдастырып, «адамгершілік үшін күрескерлер» деп аталғандардың девиа-
циядағы рөлін атап көрсетті. Егерде олар жеңетін болса, жаңа құндылықтар мен нормалар жасала-
ды жəне жаңа девианттар пайда болады, көбінесе ұжымдық формадағы девиация қалыптасады. 
Бұған АҚШ конституциясына ХVІІІ ғасырдағы енгізілген түзетулер жəне ішімдік сатуға тыйым 
салу туралы заңы мысал бола алады.  

Кейбір мамандық өкілдері, қайсыбір адамның девианттығын түбегейлі анықтайтын, қоғам 
алдына ерекше жауапкершілікті иеленеді. Осымен байланысты, айталық, дəрігердің адамның 
девианттығын анықтауда жауапкершілігі артады.  

Мысалы, америка əлеуметтанушысы Л.Розенхен зерттеу жүргізді. Ойластырылған эксперимент 
барысында ол өзін «қандай да бір дауыстар қудалайды» деп шағымдалды жəне дені сау күйінде 
клиникаға жатқызылды. Эксперименттің екінші кезеңінде ол психиатрларға ауруханаға басқа да 
жалған аурулар түсу мүмкіндігін хабарлады. Нəтижесінде 193 аурудың 41 «нормальді» деп мойын-
далды.  

Қоғамның тарихи, интеллектуалдық жəне моральдық дамуы əлеуметтік, адамгершілік – саяси 
норма мен девиация туралы түсінікті өзгертуге ықпал ететінін айту жөн. Мысалы, ер жəне əйел 
гомосексуализмі девианттық мінез-құлық ретінде дəстүрде сөзсіз кінəланды, соңғы он жылда оны 
батыс қоғамы норманың варианты ретінде немесе, ең құрығанда, жазалауды емес, емдеуді талап 
ететін ауру ретінде қарастырып отыр. Тіптен кейбір елдерде бір жынысты адамдар арасындағы 
некелер заңдастырылған. Нашақорлық пен ішімдікке салыну да қазір дəл сондай ауру ретінде 
қарастырылған. Даму деңгейіне орай қоғам индивидке мейлінше төзімді, түсінуші жəне ілтипатты 
болатын болды. Девиантты мінез-құлықты басуға бағытталған санкциялар, ендігі жерде өз қатал-
дығын азайтты. Осы орайда орта ғасырдағы көпшілік алдындағы қанды жазалауларды еске түсі-
рейік. Қазіргі Еуропа қоғамдарында өлім жазасы жазалаудың түрі ретінде не жойылған, не бұқара 
үшін байқалмайтын, айыпталушы үшін барынша ауыртпалық түсірмейтін техникалық процедураға 
айналған.  

Девианттық мінез-құлықты норманың түрлерімен шатыстырып алуға болмайды [5]. Норма – 
бұл қандай да бір белгіленген, əлеуметтік, саяси мақұлданған мінез-құлық емес. Практикада əлеу-
меттік-саяси норма, əдетте, мүмкін болатын мінез-құлық түрлері кешенінен көрінеді. Осылайша, 
мінез-құлықтың əлеуметтік, саяси қолайлы стилдері көп жəне олар əрбір адамға өз мінез-құлқын 
білдірудің айтарлықтай көп түрлі мүмкін тəсілдерін береді. Мінез-құлықтың мұндай стилдері бір-
бірінен өзгешеленеді, бірақ олардың бəрі мүмкін зонаға кіреді жəне олардың девиациядан прин-
циптік айырмашылығы да осында. Еркін өмір салтын ұстанған қоғам оларды бір мағынада баға-
лайды. Мысалы, үлгілі отбасы немесе жеңіл ойлы бойдақ болуға да болады – бұның бəрі қазіргі 
қоғамның əлеуметтік нормасының шекарасына сыйымды құбылыстар болып саналады. Алайда 
сексуалдық зорлықты өз мінез-құлқының стилі етіп таңдаған адам, сөйтіп норма мен девиация 
арасында жатқан шекараны аттап өтеді.  

Девиантты мінез-құлықтың əлеуметтік, саяси салдарлары, бір қарағанда, мүлдем келеңсіз 
болуға тиісті еді. Шындығында, қоғам бүкіл əлеуметтік организмнің өмір сүруі үшін нормадан 
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салдарлары маңызсыз көптеген ауытқушыларды сіңістіруге қабілетті, десек те девиацияның 
тұрақты жəне кеңінен тарауы ұйымдастырылған əлеуметтік жəне саяси өмірді бұзуы немесе тіптен 
қорықпауы да мүмкін [6]. Егерде индивидтердің айтарлықтай саны бір мезетте əлеуметтік күтіліс-
терге сəйкес келмесе, онда қоғамның бүкіл жүйесі, оның барлық институттары зардап шегеді. 
Мысалы, қазіргі Қазақстан қоғамында өз балаларын тəрбиелеуден бас тартушы ата-аналардың 
саны өсіп отыр, осыған сəйкес, көптеген балалар ата-аналардың қамқорлығынсыз қалуда. Бұл қыл-
мыстың əлеуметтік немесе саяси тұрақсыздықпен жəне қылмыстың өсуімен тікелей байланысының 
барлығы сөзсіз. Бұқаралық девианттық мінез-құлық əскери бөлімдердегі əскери қызметкерлер 
дедовщинасынан (қарттар) жəне əскер қатарынан қашуларынан көрінеді, ал бұл əскердегі тұрақ-
тылыққа шындап қауіп-қатер төндіреді. Қоғам мүшелерінің қандайда бір бөлігінің мінез-құлқы 
басқалардың көз алдында өмірдегі құндылықтар жүйесін ірітіп-шірітеді жəне беделін түсіреді.  

Мысалы, шенеуніктердің жаппай етек алған жемқорлығының, полицейлердің жүгенсіздігінің 
жазаланбауы жəне қоғамдық өмірдегі басқа да келеңсіз құбылыстар адамдардың адал еңбекке 
деген жəне «ойын ережелері бойынша» əлеуметтік, саяси марапатталады деген үмітінен айырады, 
осылайша оларды да девиацияға итермелейді.  

Девиацияның функционалды екенін, оның қоғамды əлеуметтік, саяси аурулар туралы ескерте-
тін, жəне халықтың заңға бой ұсынған, Отан сүйгіш бөлігін заңды бұзушыларға қарсы топтасты-
ратынын айту жөн.  

Осылайша девиация жұғысты нəрсе. Қоғам оған мұқият қарай отырып, өмірдегі девиациядан 
қандайда бір жағымды тəжірибе алуға мүмкіндігі бар.  

Біріншіден, девиацияны анықтау жəне көпшілікке олардың сондайлығын жариялау əлеуметтік 
конформдықты яғни халықтың қалған көпшілігін нормаларға бағынуға дайындығын нығайтуға 
ықпал етеді. Екіншіден, девиацияны айыптау қоғамға нені норма ретінде қабылдап отырғанын 
анық көруге мүмкіндік береді. Үшіншіден, норма бұзушыларды ұжымдық айыптау жасап, топ 
өзінің топтастығын жəне бірлігін нығайтады. Топтық ұқсастыру жеңілдейді. Мысалы, «халық 
жауларын» іздестіру «бəрін қорғай алатын» билеуші топтың маңына қоғамды шоғырландырудың 
жақсы құралы болды. Төртіншіден, девиацияның қоғамда пайда болуы жəне кеңінен тарауы əлеу-
меттік, саяси жүйенің қате жұмыс істеп тұрғанын дабылдайды. Қылмыстың көбеюі қоғамда 
қанағаттанбайтын адамдардың көптігін, халықтың көпшілігінің өмір деңгейінің төмендігін, 
материалдық игіліктерді бөлудің аса тең жүрмейтіндігін айғақтайды. Девиация санының көп болуы 
əлеуметтік, саяси өзгерістер жасау қажеттігінің пісіп-жетілгендігі туралы хабарлайды.  

 Осылайша, төмендегідей қорытынды жасауға болады. Девианттық мінез-құлық – бұл көпшілік 
таныған құқық, саясат, мораль, əдет-ғұрып, салт-дəстүр нормаларынан ауытқу, көпшілік мойын-
даған нормаларды, ережелерді бұзуға жеткізетін жəне əлеуметтік топтар, халық немесе қоғам тара-
пынан оған басқаша жауап беру қажеттігін тудыратын адамдардың немесе олардың топтарының 
əлеуметтік-саяси əрекеті, қылығы. Десек те девианттық мінез-құлықтың анық теориясын жасау өте 
қиын, өйткені «девиация» ұғымының өзі өте кең мағыналы болып табылады жəне ол негізінде 
көптеген себептері бар көптеп саналатын алуан түрлі, алуан деңгейлі əлеуметтік-саяси құбылыс-
тарды қамтиды. Əрине девиация – бұл сексуалдық бұрмалаудан бастап, мемлекеттік шенеунік-
тердің сыбайластық жемқорлығына дейінгі қоғам қолдамайтын кез-келген мінез-құлық. Сондықтан 
девиация проблемасы əлеуметтік, саяси теориялардың жалпылық деңгейінде тұр жəне олар келесі 
сұраққа жауап іздеуге тіреледі: неліктен қандай да болмасын қоғамда, оның қалай ұйымдас-
тырылғанына қарамастан, адамдардың бəрі бірдей қабылданған нормаларға сəйкес өздерін алып 
жүру үшін қажетті қалыпты күй болмайды?  

Бұл сұраққа тек əлеуметтану, саяси ғылымдар құралдарымен жауап беру мүмкін емес, ол үшін 
адамның (психология) психо-физиологиялық табиғатын зерттеуге, девиацияның əрбір субъекті-
сінің жеке тарихын қарастыруға, кез келген адамның бірде-бір маңызды қажеттілігі рұқсат етілген 
шеңберден тыс қалдырмайтын құндылықтар мен нормалардың сондай жүйесін жасау мүмкіндігіне 
(құқық философиясы) жүгіну керек.  
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ЖАСТАРДЫҢ ДІНИ КӨЗҚАРАСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 
ДІНИ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ РӨЛІ 

 
Аннотация 

 
Қазақстанның тəуелсіздігін нығайту үдерісінде қоғамдағы жастардың руханилығының, адамгершілік 

болмысының, ділі мен діни көзқарастарының қалыптасу сипаты басты назарда болуы өркениеттіліктің 
маңызды шарттарының бірі болмақ.  

Осымен байланысты бүгінгі таңда дінсіз қоғамды елестету мүмкін емес. Дін – халық мəдениетінің 
рухани негізі. Оның қоғамда алатын орны қашанда ерекше. Сол себепті жас ұрпаққа діндер тарихы мен оның 
құндылықтары, рухани астары туралы мəлімет беру өмір талабы. 

Қоғамдағы жастардың діни көзқарастарын қалыптастырып, негіздеуде діни ғибадат мекемелері мен оқу 
орындарының қызметінің мəні зор. Еліміз тəуелсіздік алған 21 жылдан бері дін саласы үлкен өзгерістерді 
бастан кешірді. Соның айқын бір дəлелі – еліміздің түкпір-түкпірінен мешіттер мен ислами оқу орындары-
ның көптеп ашылуы. Мəселен, бүгінгі таңда Қазақстанда 1 университет, 1 Ислам институты, 9 медресе жас-
тардың діни көзқарастарын қалыптастырумен айналысуда. Осы орайда бүгінгі таңда жас ұрпақ өкілдерінің 
діни сауаттылығын жетілдіру мəселесін қоғамдық ғылымдар негізінде терең ізденістер арқылы зерттеп 
танудың мəні зор. Бұл ретте жаһандану заманындағы қазақстандық жастардың діни көзқарастарын 
қалыптастыруда діни мекемелердің алатын рөлі мен орны ерекше.  

Кілт сөздер: қоғам, жастар, дін, діни көзқарас, діни ұйымдар, медресе, университет, мешіт, бұқаралық 
ақпарат құралдары. 

Ключевые слова: общество, молодежь, религия, религиозный взгляд, религиозные организации, медре-
се, университет, мечеть, средство массовой информации. 

Keywords: society, youth, religion, religious view religionye organizations, madrasas, universities, mosques, 
mass media. 

 
Қазақстанның тəуелсіздігін нығайту үдерісінде қоғамдағы жастардың руханилығының, адам-

гершілік болмысының, ділі мен діни көзқарастарының қалыптасу сипаты басты назарда болуы 
өркениеттіліктің маңызды шарттарының бірі болмақ. 

Осымен байланысты бүгінгі таңда дінсіз қоғамды елестету мүмкін емес. Дін – халық мə-
дениетінің рухани негізі. Оның қоғамда алатын орны қашанда ерекше. Сол себепті жас ұрпаққа 
діндер тарихы мен оның құндылықтары, рухани астары туралы мəлімет беру өмір талабы. Осы 
орайда дүниежүзi халықтарының ғасырлар бойы қалыптастырған сан қырлы рухани мəдениетiнiң 
бiр саласы – дiнтану болып табылады. Дiнтану ғылымы дiннiң пайда болуы, оның маңызы, мағы-
насы, адамға əсерi, қоғамдағы, тарихтағы, мəдениеттегi орны, мыңдаған жылдар бойы əлемдегi 
алатын маңызы жайлы мəселелердi зерттеумен шұғылданады. Басқаша айтқанда, дiнтанудың мақ-
саты – дiндi анықтау, түсiну жəне оның қоғамдық сана (идеология) есебiнде əлеуметтiк құбылыс 
екенiн түсiндiру.  

Республикамызда ислам дінінің жанданып, мəдени-рухани өмірімізге ықпал етіп, тіпті 
əлеуметтік мəселелерге араласа бастағаны белгілі. Осынау əрекеттердің мəні неде? Мəселенің 
мəні – қоғамдық санадағы болмашы өзгерістердің ұлт тағдырына қарай ықпал ететінін бақылап 
отыруда болса керек. Осы орайда 1990 жылғы 12 қаңтарда өткен Қазақстан мұсылмандарының 
тұңғыш құрылтайында дін мəселелерімен айналысатын Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының (ҚМДБ) ұйымдастырылуының орны ерекше. 

Басқарманың тұңғыш төрағасы, сол кездегі Бас мүфтий Рəтбек қажы Нысанбаев болды. 
Қазақстан мұсылмандарының жұмысына басшылық жасап, оның жұмысын жүргізетін Бас мүфтий 
басшылық ететін атқарушы орган ҚМДБ аппараты – мүфтият. ҚМДБ-ның 2000 ж. өткен ІІІ-ші құ-
рылтайында осы ұйымның төрағасы, Бас мүфтий болып профессор Əбсаттар Дербісəлі, ал, 2013 ж. 
ақпан айында өткен Қазақстан мұсылмандарының кезектен тыс VII құрылтайында Қазақстан 
Мұсылмандары Діни Басқармасының жаңа бас мүфтиі болып Ержан Малғажұлы Маямеров 
сайланды. 
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 Еліміздегі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Ақылдастар алқасы, Қамқорлар кеңесі, 
ҚМДБ-ның төралқасы жəне Діни істер, шариат жəне мешіттер бөлімі, Халықаралық байланыс, 
хаттама жəне қажылық бөлімі, Діни уағыз, оқу-ағарту секілді бөлімдер мен секторлардан, сондай-
ақ, іс басқармасынан тұрады. 

Басқарма ислам дінін насихаттау, тарату, Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбар уағыздарының дұрыс 
насихатталуын қамтамасыз ету, ислам дінінің, Қазақстан мұсылмандарының бірлігін сақтау, діни 
ұйымдардағы шариаттың толық əрі дұрыс орындалуын қамтамасыз ету, облыстардағы өкіл 
имамдар арқылы республика мұсылман жамағатының діни мəселелерін шешу, республикада ислам 
дінін оқытып-үйрететін мамандар даярлау, сондай-ақ, шетелдік діни ұйымдармен, бірлестіктермен, 
оқу орындарымен қарым-қатынас орнату, діни əдебиеттер, оқулықтар т.б. қажетті басылымдарды 
əзірлеу сияқты мақсаттар мен міндеттер жүйесін жүзеге асыруды өз алдарына қойған [1].  

 2009 жылғы 1 қаңтарда елімізде мұсылмандардың 2488 діни бірлестігі тіркелген, соның басым 
көпшілігі біртіндеп Қазақстанда ислам дінін жаңғыртудың басты құралына айналып келе жатқан 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрылымына кіреді. Бас муфтий Əбсаттар қажы 
Дербісəлі бастаған ҚМДБ əлемдік жəне дəстүрлі діндердің лидерлерінің съездерін ұйымдастыру 
жəне өткізуге белсенді қатысты. Мүфтият дінаралық диалог мəселесі бойынша бірнеше ғылыми 
конференциялар мен семинарлар ұйымдастырумен айналысуда. 

Қазақстандық қоғамдағы дін мен жастар арасындағы өзара қарым-қатынас мəселесін реттеуде 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 18 мамырдағы № 84 Жарлығымен құрылған 
Қазақстан Республикасы Дін істері жөніндегі агенттігінің атқарып отырған іс-əрекеттерінің маңы-
зы ерекше. Бұл агенттік қазақстандық қоғамдағы конфессияаралық келісім, азаматтардың діни 
сенім бостандығына құқықтарын қамтамасыз ету жəне діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл 
саласындағы функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асырумен айналысады. Осы орайда аталған 
агенттіктің төрағасы Қайрат Қайырбекұлы Лама Шариф ел жастарының бойында рухани 
дүниетанымды орнықтыру мəселесіне байланысты: «Жастардың руханилық пен ұжданға құлаш 
сермеуі жағымды үдеріс саналады. Əрине, онда да бұл наным бейбітшілік пен келісімді насихат-
тайтын дəстүрлі діндерді тұтудан көрінсе, қанекей...», – дей келіп, «...Алайда бізге мəлім болған-
дай, бүгінде жастарды дəстүрлі емес, кей жағдайда радикалды діни бірлестіктер қатарына тарту 
тенденциясы басым. Ал бұл қоғам тұрақтылығы мен қазақстандық жастардың болашағына көлеңке 
түсіруі мүмкін. Жастардың аз қорғалған əлеуметтік топ екені белгілі, идеологиялық ұстындары да 
берік емес, сонымен қатар қоғамда орын алып жатқан əлеуметтік, саяси, экономикалық өзге-
рістерге барынша сезімтал келеді. Сана-сезімі толық қалыптасып үлгермегендіктен, радикалды, 
фанатикалық көзқарастар мен пікірлерді сіңіру оңай. Қазақстан қоғамын əсіресе жастарды 
экстремистік күштердің теріс пиғылды ықпалынан сақтап қалу үшін біз дін саласындағы үгіт-
насихат, ағарту жəне түсіндірме жұмыстарына деген тиімді ыңғайларды қалыптастырудамыз. Біз 
жастарымыздың теріс пиғылды ағымдарға өтуінің алдын алуымыз қажет, себебі кейін осындай 
жалған діни күштердің құлдыратушы ықпалынан оларды қайта өмірге қосу жолдарын іздеу қиынға 
соғады. Бірақ ол тек Қазақстанның ғана мəселесі деп айта алмаймыз» [2], – деп жастарды тəрбие-
леуге байланысты өз ұстанымын білдірді. 

Қоғамдағы жастардың діни көзқарастарын қалыптастырып, негіздеуде діни ғибадат мекемелері 
мен оқу орындарының қызметінің мəні зор. Еліміз тəуелсіздік алған 21 жылдан бері дін саласы 
үлкен өзгерістерді бастан кешірді. Соның айқын бір дəлелі – еліміздің түкпір-түкпірінен мешіттер 
мен ислами оқу орындарының көптеп ашылуы. Мəселен, бүгінгі таңда Қазақстанда 1 университет, 
1 Ислам институты, 9 медресе жастардың діни көзқарастарын қалыптастырумен айналысуда. 

Қазақстанда мешіттердің саны қарқынды өсіп жатыр. Тəуелсіздігімізді алғанда елімізде бар-
жоғы 68 ғана мешіт бар болатын. Оның бірінің күмбезі, екіншісінің мұнарасы жоқ еді. Ал бүгінде 
Алла үйлерінің саны 2414 шамасында [3]. Олар негізінен халықтың, жекелеген кəсіпкер азамат-
тардың, араб жəне түрік демеушілерінің қаражаттары есебінен салынды. Қазіргі кезде республи-
каның мешіттерінде «Ақыл мен нəпсі», «Ата-ананы құрметтеу», «Жаман мінез-құлықтардан 
арылу», «Тілді жаман сөзден сақтау», «Қадір түнінің қасиеттері», «Қазақстан – ортақ үйіміз», 
«Ұлттар достығы мен ынтымағы», «Діндераралық достық», «Ислам дінінің бүкіл адамзатқа ортақ 
құндылықтары», «Имам Ағзамның өмірі мен өнегелі өсиеттері» жəне т.б. секілді тақырыптарда 
уағыздар айтылуда.  
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Сонымен қатар, жастардың діни сауаттылығын ашуда медреселердің орны ерекше. Медресе – 
орта, жоғары білім беретін мұсылман мектебі болып табылады. Онда бастауыш сыныпқа 
мұғалімдер даярлаған. Медресенің тілдік мағынасына келсек, араб тіліндегі «дараса» – «сабақ оқу, 
дəріс алу» деген түбірден туындайды. «Медресе» «дəріс оқылатын жер» деген мағынаны білдіреді. 
Ал, кеңірек алып қарасақ, бұл терминге «мұсылман елдеріндегі орта жəне жоғары білім беретін 
білім ордасының жалпы атауы» деген анықтама беруге болады [4, 4-б.]  

Қазақ жерінде алғашқы медреселер ҮІІ–ҮІІІ ғғ. салынған. Медреселер мешіттің қасында болған 
жəне оқуға ыңғайлы орын болып табылған. Білім алу мерзімі 12–13 жыл болған. Бастауыш сы-
ныпта тек дінді, ал жоғарғы сыныпта астраномия, тарих, математика, география, құқық, əдебиет, 
араб тілі жəне т.б. пəндерді оқытқан. Қазақтың көптеген танымал қоғам қайраткерлері, атақты 
ақын-жазушылары алғаш медреседен дəріс алған.  

Мəселен, 1900 жылы Түркістан аймағының саяси ахуалын зерттеуші Ресей саясатшыларының 
еңбектерінде бұл өлкеде 1503 мешіт, 11230 көпшілік мешіт, оларға тұтқа болған 12499 имам,           
5755 мектеп, 5771 мұғалім, 66487 мүриді бар 686 ишан, 1526 шайқы (шейх), 1415 мазар (ірі бейіт, 
қорым) бар екендігі туралы мағлұмат берілген. 

1908 жылы аталған өлкеде мектеп саны 6107-ге өскен. Бұларда 6361 мұғалім сабақ беріп,                  
14 208 оқушы оқыған. Қыз балаларға арналған 801 мектепте 875 мұғалима сабақ беріп, 9773 қыз 
дəріс алған. Өлкеде жоғары дəрежелі 336 медресе жұмыс істеген. Мұнда 459 мударис сабақ беріп, 
14 375 шəкірт білім нəріне сусындаған. Сонымен бірге зағип, мүгедек жəне т.б. ауыр тағдырлы 
жандарға арналған «қары-хана», «даляил-хана» деп аталатын (дауыстап құран оқуға баулитын) 327 
мектепте 360 мұғалім, 4681 шəкірт оқыған. Оқу-ағарту саласындағы осы нəтиже Түркістанды 
мекендеген барлық халыққа ортақ үрдіс болған.  

Ал бүгінгі қазақстандық қоғамда 2005–2010 жылдар аралығында 9 медресе (Астана, Алматы, 
Ақтөбе, Павлодар, Орал, Шымкент қалалары мен Үшқоңыр, Сарыағаш, Тараз, Қосшы елді 
мекендерінде) ашылып, мемлекеттік тіркеуден өтіп, Білім жəне ғылым министрлігінен лицензия 
алып, қызмет етуде [4, 9-б.]. 

Медреселерде Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің талаптарына 
сəйкес жоғары оқу орнын бітірген білікті ұстаздар дəріс беруде. Сонымен қатар əл-Əзһар универ-
ситеті мен ҚМДБ-ның келісім-шарты бойынша Мысыр елінен келген 14 доктор-профессор оқы-
тушылық қызмет атқаруда.  

Медресе шəкірттері ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтармен бірге білім, ғылымға 
ұмтылып, жеке басының шығармашылық мүмкіндіктерін дамытып, сонымен бірге бойына 
имандылық, адамгершілік пен салауатты өмір салтына негіз болар рухани байлықтарды сіңіруге 
тырысады. Сонымен қатар, олар республика жастарына ғылым мен білім жетістіктері негізінде 
сапалы діни білім мен саналы тəрбие беруге атсалысады. 

 
Медресе түлектері 
 

№ Медреселер 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 
1 Астана медресесі 24 29 18 30 
2 Шамалған медресесі 0 19 22 20 
3 Шымкент медресесі ер 40 28 23 41 
 Шымкент медресесі қыз 15 34 19 14 
4 Əбу Бəкір медресесі 0 7 9 9 
5 Ақтөбе медресесі 0 0 10 11 
6 Орал медресесі 0 14 7 8 
7 Əбу Ханифа медресесі 0 0 13 18 
8 Сарыағаш медресесі 0 0 0 45 

 Барлығы 79 131 121 196 

 Жалпы – 527     
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Назар аударарлығы, егемендіктің арқасында ел жастары əлемнің алдыңғы қатарлы Ислам 
университеті болып есептелетін Мысырдағы əл-Азһар, Пəкістандағы «Дауа» университетінде жəне 
тағы басқа да діни жоғары оқу орындарында білімдерін жетілдіруге мүмкіндік алды.  

Қазіргі кезде еліміздің бірқатар ЖОО-да «дінтанушы» мамандар даярланады. Атап айтар 
болсақ, əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті, Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, «Нұр-Мүбарак» 
Мысыр Ислам мəдениеті университеті жəне Шет тілдер жəне іскерлік карьера университеті осы 
мамандық бойынша мамандарды даярлап келеді [5]. Ел жастарының діни сауатын көтеріп, рухани 
құндылықтарға бейімдеу – бүгінгі күннің басты талабы. Бұл үшін «осы тұста біздің қоғамға діни 
сауаты терең, халықты өзіне ерте алатын жəне сеніміне ие бола алатын ғалымдарды дайындау 
еліміздегі дін тақырыбының ең өзекті мəселесі болуы тиіс» [6, 60-б.]. 

Айта кетерлік маңызды жайт, 2001 жылы Діни басқарма жанындағы аты бар да, заты жоқ 
бұрынғы екі жылдық ислам институтының орнына, Мысыр Араб Республикасындағы əл-Əзһар 
университетімен бірлесіп, имам-хатиб мамандығын тереңдетіп оқытатын заманауи 4 жылдық 
«Нұр-Мүбарак» Мысыр Ислам мəдениеті университеті іске қосылды. Аталған оқу орны бүгінгі 
стандартқа сай еліміздің Білім жəне ғылым министрлігінің лицензиясын алды. «Нұр-Мүбарак» 
Мысыр Ислам мəдениеті университеті Мысыр Араб Республикасы мен Қазақстан Республикасы 
үкіметтерінің арасындағы халықаралық келісім негізінде ашылған болатын. Келісім-шарт Қазақ-
стан Республикасының Парламентінде ратификацияланып, оны 2003 жылдың 2 шілдесінде Прези-
дент Н. Ə. Назарбаев бекіткен еді. Осылайша, бүгінде бұл оқу орнына Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым министрлігінен лицензия (АБ сериялы №0137466, 2010 жылғы 29 қыркүйек) 
беріліп, мемлекеттік аттестациядан өткен. 

Университетке жалпы басшылық ететін жəне оның қызметін екі тараптан үйлестіретін Қамқор-
лар кеңесінің құзіретіне қаржы, мəдени, білім беру саясатын қалыптастыру кіреді. Университетте 
берілетін мамандықтар Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру 
стандарттарымен қамтамасыз етілген. 

Университет Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының, Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігі жанындағы бұрынғы Діни істер жөніндегі комитеттің бекітуіне орай исламтану 
мамандығы бойынша жоғары кəсіптік білім (бакалавриат) беруді жүзеге асырады. Университет 
«Исламтану» (Ерлер бөлімі), «Исламтану» (Қыздар бөлімі), «Дінтану», «Шет тілі: екі шет тілі» 
(араб, ағылшын тілдері), «Аударма ісі» мамандықтары бойынша бакалавриатта жəне «Шетел фило-
логиясы» (араб, ағылшын тілдері), «Дінтану» мамандықтарына сəйкес магистратурада мамандар 
даярлайды.  

«Исламтану» мамандығы бойынша бітіруші ер азаматтарға «исламтану бакалавры», қыздарға 
«исламтану оқытушысы жəне тəрбиешісі» біліктілігі беріледі. «Исламтану» мамандығына мұсыл-
мандық парызын өтейтін, дін қызметкері болуды мақсат еткен жастар қабылданады. 

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сəуіріндегі 
№152 бұйрығына сəйкес университетте оқу үдерісі кредиттік оқыту технологиясы бойынша ұйым-
дастырылады. Студенттердің білімін тексерудің ағымдық, аралық жəне қорытынды бақылаулары 
ұйымдастырылып, білім алушылардың жетістігі балдық-рейтинг жүйе бойынша тексеріледі. 
Дамыған елдердің білім беру жүйесіне сəйкес университеттегі кредиттік оқыту жүйесін қамтама-
сыз ету мақсатында тіркеу үдерістерін басқарудың автоматтандырылған «Платон» жүйесі де 
енгізілуде. Сонымен қатар университетте 2012–2014 жылдарға арналған стратегиялық бағдарлама 
əзірленген. 

Білімгерлердің машықтану сабақтарын жəне өндірістік іс-тəжірибеден өтуін қамтамасыз ету 
мақсатында университет əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен, Абылай хан атын-
дағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері университетімен тығыз шығармашылық 
байланыс орнатқан. 

«Нұр-Мүбарак» Мысыр ислам мəдениеті университетінде дəріс беретін оқытушылардың кəсіби 
əрі білім деңгейлері жоғары болып табылады. Университет ұстаздарының басым бөлігі теоло-
гиялық білімін Қазақстан, Мысыр жəне Түркия мемлекеттерінің жоғары оқу орындарынан алған.  

Университетте студенттерге арналған көпшілік кітапхана, электронды кітапхана, оқу залы, 
лингофонды, компьютерлік кабинеттер жұмыс істейді. Əсіресе аталған оқу орнының кітапхана қо-
ры өте бай, онда 203 мыңға жуық діни жəне зайырлы əдебиеттер, оқулықтар мен ғылыми еңбектер 
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жинақталған. Университет кітапханасында студенттердің қазақ, орыс, араб тілдеріндегі көркем 
əдебиеттер, оқу құралдары, қазақ жəне араб ғұламаларының шығармаларымен қатар, ғылыми-
танымдық əдебиеттер, діни кітаптарды да тауып, білім деңгейін жетілдіруге зор мүмкіндіктер 
жасалған. Сонымен бірге, университетте студенттердің білім деңгейін арттыру, араб тілін терең 
игеруге деген ізденісіне жол ашу мақсатында мол компакт-диск қоры да жасақталған. 

Университетте Мысыр пен Қазақстан мемлекеттері мамандарының ынтымақтаса еңбек етуіне 
кең жол ашылған. Студенттердің араб тілін меңгеру қабілетін арттыру мақсатымен Мысырдың əл-
Əзһар, Каир, айн-Шамс, Александрия, əл-Миния университеттерінен білікті мамандар шақыр-
тылып тұруының маңызы айрықша. 

Университет студенттеріне Мысырда арнайы курстардан, машықтанудан өтуге, магистратура 
мен докторантурада білімін тереңдетуге үлкен мүмкіндіктер жасалған. Мəселен, екінші курстан 
бастап, үздік оқитын студенттер Мысырдағы əл-Əзһар, Александрия, əл-Миния университеттеріне 
тəжірибеден өтуге жіберіледі. 

Осылайша, «Нұр-Мүбарак» Египет ислам мəдениеті университеті – Қазақстан Республика-
сындағы жоғары білімді имамдар, исламтанушылар, дінтанушылар, араб тілі мен əдебиетінің 
оқытушыларын, аудармашылар мен аймақтанушыларды даярлайтын жоғарғы деңгейдегі оқу орны. 
Бітірушілерге мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. Қазірге дейін осы оқу орнын 206 шəкірт 
бітіріп, олар бұл күндері еліміздің үлкенді-кішілі мешіттерінде қызмет атқаруда [4, 10-16-бб.]. 

 
«Нұр-Мүбарак» Мысыр ислам мəдениеті университетін бітірген түлектер 
 
№ Оқу жылдары Студенттер саны 
1 2000–2004 жж. 24 
2 2001–2005 жж. 37 
3 2002–2006 жж. 21 
4 2003–2007 жж. 24 
5 2004–2008 жж. 31 
6 2005–2009 жж. 30 
7 2006–2010 жж. 36 
8 2007–2011 жж. 59 
9 2008–2012 жж. 47 

10 2009–2013 жж. 36 
 Барлығы 345 
 
 Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбар өзінің ілімге байланысты бір хадисінде: «Білім іздену əрбір 

мұсылманның міндеті», – деген екен. Осымен байланысты қазақстандық қоғамдағы жастардың 
діни көзқарастарын қалыптастырып, негіздеуде Республикалық имамдардың білімін жетілдіру 
ислам институты да өзіндік орынға ие. Аталған оқу орны еліміз бен ТМД аумағы бойынша 
үлкенді-кішілі мешіттерде қызмет етіп жатқан имамдардың білімін жетілдіру мақсатында шейх, 
профессор Əбсаттар қажы Дербісəлінің идеясымен жəне ұйымдастыруымен Алматы қаласында 
ашылып, онда көптеген діндарлар өз білімдерін жетілдіруде.  

Атап өтерлік жайт, осы оқу орнының ашылуына Ислам даму банкісі үлкен қаржылық қолдау 
көрсеткен еді. Институт 2002 жылы 10 сəуірде Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
№474-1900 ДБ нөмірімен «Жоғарғы мамандық білім мекемесі» ретінде тіркелген. 

Институттың мақсаты – Қазақстан жəне басқа да көршілес мемлекеттерден дəріс алуға келген 
имамдардың білім деңгейін көтеріп, кəсіби шеберлігін арттыру арқылы имам атына сай ел құрмет-
тейтін кадрлар дайындау болып табылады. Осы мүддені іске асыруда институтта оқушылар үшін 
толық жағдай жасалған. Институттағы пəндер қазақ жəне араб тілінде оқытылады. Институтта 
ғылым докторлары, кандидаттар мен жоғары білімді мұғалім, ұстаздар дəріс береді. Институт 
ректоры филология ғылымдарының докторы еліміздегі белгілі дінтанушы, ғалым шейху-л Ислам 
Мұхаммад Хусайн қажы Алсабеков болып табылады. Бүгінгі күні осы оқу орнында түркиялық 
жəне мысырлық та мамандар қызмет етуде. 
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Институтта компьютерлермен жабдықталған кең аудиториялармен қатар, оқу талабына сай 
діни əдебиеттер жинақталған кітапхана, 80 адамдық намазхана жұмыс істейді. 

Жалпы, қоғамдағы жастардың діни сауаттылығын ашып, оны жоғары деңгейге көтеру ісіне нақ 
осы имамдар зор үлесін қосатыны анық. Сол себептен ең алдымен олардың қоғамдық талапқа 
сəйкес діни ілім негіздерін жетік меңгеруі аса қажетті жағдай екендігі айтпаса да түсінікті жайт. 
Осы орайда Əбсаттар қажы Дербісəлі Республикалық имамдардың білімін жетілдіру ислам инсти-
тутында имамдардың білімін жетілдірудің жеңілдетілген жолын қарастырып, білімді толықты-
рудың жаңа əдістемесін жасаған болатын. Нəтижесінде осы оқу орнында имамдар ақида, ислам, 
ихсан, ғибадат, тəжуид, ахлақ т.б. пəндер бойынша білімдерін көтеруге мүмкіндік алды. Білімін 
көтерген тыңдаушыларға мемлекеттік үлгідегі куəлік (шаһада) беріледі. Жыл өткен сайын аталған 
оқу орнында оқуға ынталы имамдардың саны арта түсуде [4, 17-19-бб.]. Мəселен, 2002–2011 жыл-
дар аралығында Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 960-тан астам имамдар институтта оқу-
ларын тамамдап, «имам – хатиб» мамандықтары бойынша білімдерін жетілдірген болатын [7]. 
Назар аударарлығы, қазіргі кезде егемендіктің арқасында еліміздің жастары əлемнің алдыңғы 
қатарлы Ислам университеті болып есептелетін Мысырдағы əл-Азһар, Пəкістандағы «Дауа» 
университетінде жəне тағы басқа да діни жоғары оқу орындарында білімдерін толықтыруға да 
мүмкіндік алуда. 

Бəсеке алаңына айналған, жаһанданған дүниеде еліміз жастарына заман талабына сай діни 
білім беруде Алматы қаласындағы Шет тілдер жəне іскерлік карьера университетіндегі дінтану 
факультетінің қызметінің маңызы зор. Университет Орта Азия мəдениет қоры тарапынан құ-
рылған. Білім берумен қатар, жастарды рухани жақтан тəрбиелеп, мəдениетті, ұлтжанды, рухани 
дүниесі бай жастар тəрбиелеп шығару университеттің басты мақсаты. Аталған университетте 
дінтану факультеті 2004 жылы ашылды. «Дінтану» факультетінің құрылу мақсаты – дінтану 
саласында сапалы, кəсіби білім алуға жағдай жасау болып табылады. Факультет 5B020600 – 
«Дінтану» мамандығы бойынша мамандар даярлайды. Факультетте жоғары тəжірибелі мамандар 
жұмыс істейді. Олардың 90 пайызын дінтану саласындағы танымал ғылым докторлары, ғылым 
кандидаттары, профессорлар мен доценттер құрайды. Дінтану факультетінің түлектері зерттеуші, 
дінтанушы, мұғалім, үкіметтің əртүрлі ресми мекемелерінде, дипломатиялық өкілеттерде, құқық 
органдарында, заң жəне əділет басқармаларында жəне басқа салаларда жұмыс істей алады, сондай-
ақ, дінтану саласында БАҚ, қазіргі өркениет пен мемлекеттік билік жүйесінде жұмыс істеуге 
мүмкіндік алады. 

Қазақстандық жас ұрпақ өкілдерінің діни сауаттылығын жетілдіру жұмысына «Ұлағат» 
мəдениет жəне даму қоры да өзіндік үлесін қосуда. Аталған қор «Астана қаласының əкімдігі, Ішкі 
саясат басқармасының» əлеуметтік тапсырысы бойынша жастардың діни сауаттылығын же-
тілдіруге бағытталған дəріс оқытумен айналысуда. Қор тарапынан «Дінге қатысты мемлекеттік 
саясатты сауатты насихаттайтын əрі толеранттылықты, патриоттықты қалыптастыру жəне 
терроризм мен экстремизмге саналы түрде қарсылықты оятуға бағытталған ақпараттық-насихат 
тобы жұмысын құру жəне ұйымдастыру» жобасына сəйкес Астана қаласындағы жоғары оқу 
орындарындағы студент-жастарға дін мəселесіндегі күрделі міндеттерді түсіндіру, насихаттау, діни 
сауаттылықты арттыру бағыттарында мастер-класс, əңгіме-кездесулер өткізілген еді. Осы іс-
шаралар сапасымен əрі тиімділігімен ерекшеленгенін айта кеткен жөн.Елордадағы С. Сейфул-            
лин атындағы Қазақ агротехникалық, «Астана» медициналық, Қазақстан-Ресей, Назарбаев жəне               
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеттерінде оқылған дəрістерге студенттер мен 
оқытушылар өз ризашылықтарын білдіріп, көкейлеріндегі маңызды сауалдарына дінтанушылар 
мен дəріскерлер тарапынан қанағаттанарлық жауап ала алды. 

Əсіресе, дінтанушы – ғалымдар Кеңшілік Тышқан, Нұрлан Мансұров, Еркінбек Шохаев, Гали-
на Новикова, т.б. оқыған дəрістерге студент-жастар аса қызығушылық танытты. «Ұлағат» мəдениет 
жəне даму қоры» қызметкерлері жастар көкейіндегі сыр-сұхбатты дəріс алдында таратқан сауал-
намалық парақтарға түйіндеген еді. Сол бойынша көпшілік көкейіндегі бірқыдыру түйткілдерді 
қорытындылап, ғылыми түйіндер жасауға мүмкіндік алынды. 

Əлеуметтанулық зерттеуіміздің қорытындысы бойынша, студент-жастардың діни көзқарастары 
мен ұстанымдары дұрыс бағытта екенін сеніммен айтуға болады. Оқылған дəрістердің нəтижесінде 
біреулер өздерінің бұрыннан естіп жүрген білімдерін толықтыра түскендері туралы айтса (44%), 
ал, кейбіреулер үшін бұл мағлұмат жаңалық болды (28%). Тыңдаушылардың басым бөлігі (41%) 
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дəріс оқылғаннан кейін аталмыш тақырыптарға қатысты пікірлерінің өзгергендігін білдірді [8]. 
Міне, осылайша, жастардың рухани сауатын жетілдіруге, білімділігін көтеруге бағытталған осы 
тəрізді іс-шаралардың қоғамға пайдасының зор екендігі сөзсіз. 

Бүгінгі күні ел жастарының діни сана-сезімінің қалыптасуына Қазақстан Республикасы 
аумағындағы дəстүрлі емес діни ұйымдардың да өзіндік ықпалын тигізіп отырғаны баршамызға 
белгілі мəселе. Аталған ұйымдар республикамызда тəуелсіздік жылдарынан бастап кеңінен етек 
жайып, Қазақстандағы діни көпжақтылықтың жаңа факторына айналған болатын. ҚР ƏМ діндер ісі 
жөніндегі комитеттің мəліметінде Қазақстандағы протестанттық деноминациялар мен харизмалық 
ағымдар, сонымен қатар республикадағы Бахаи қауымы, Церковь Объединения, Церковь Послед-
него Завета, Сайентология жəне т.б. «дəстүрлі емес» діни ұйымдар жаңа құрылымдар ретінде 
есепке алынған. Өз кезегінде «ҚР идеялық жəне өнегелілік ахуалы үшін олардың қызметінің жəне 
оның салдарының айқындалмағандығын...» атап көрсеткен жөн [9]. Зерттеуші Г. Т. Телебаевтың 
пікірінше: «ислам мен православиеге қарағанда дəстүрлі емес діндер жас ұрпақтың өзгермелі 
талғамын ескеретін жаңашылдыққа неғұрлым ашық» [10]. Ал гуманитарлық зерттеу орталығының 
(ГЗО) мəліметі бойынша, 4% құрайтын «дəстүрлі емес» діндерді ұстанушылар санының аздығына 
қарамастан аса белсенді болып келеді [9]. Осылайша Қазақстан қоғамында дəстүрлі емес діндердің 
бой көрсетуі жəне қызметінің қауіпті тенденцияны байқатып отырғандығы көпшілікке мəлім жайт. 
Елімізде жаңа діндердің таралуына жол берілуі шетелдік миссионерлердің өз қызметтерін 
өрістетуіне, «дəстүрлі емес» діни ұйымдар санының көбеюіне барша мүмкіндіктерді тудырды. 
Назар аударарлығы, дінтанушылар мен психолог мамандар атап көрсеткендей: «...жаңа діни құ-
рылымдардағы жұмыс негізінен жастарға бағытталады... Алғаш келген жасөспірім бүкіл топтың 
ерекше назарында болады. Оған оны Құдайдың қалай сүйетіндігі, оның өзінің жоғары міндеті 
туралы, күнаға толы осы өмірде тек осы «жанұяда» адамдар бірін-бірі қадірлейтіндігі туралы 
айтып, сендіреді. Жас адамның ойлау қабілетін тоқтататын əдістерді қолдану арқылы оны «ерікті» 
түрде иландырады. Осылайша рухани ізденістегі адамға да, өмір тəлкегінен күйзеліске ұшыраған 
адамға да бұл ұйымдар қамқоршы болып көрінеді. Бірақ олардың берген жұбанышы уақытша жəне 
алдамшы, өйткені олар өмірдегі нақтылы нəрсені өзгерте алмайды... Сектадағы адам діни идеоло-
гиялық шырмауда қалады. Егер адамда өзінің адамгершілік нормалары мен жалпы құндылықтар 
туралы нақтылы бағасы болмаса, онда ол адам еріксіз робот сияқты өз еркімен біреудің айтқанын 
орындай бастайды. Бұндай жағдай əрине тұлғаны психологиялық жəне рухани тоқыратуға 
ұшыратады» [11]. Осы орайда Қазақстан аумағында «дəстүрлі емес» діни ұйымдардың кең түрде 
таралуы жастар арасында негізгі діни білімнің жоқтығына байланысты, олардың бағыт-бағдарын 
бұрмалауға жəне діни насихат жүргізуде ыңғайлы нысанаға алуға жол беруде. Қазіргі қоғамдық 
құрылымда, əсіресе жұмыссыз жастар, өмірден өз орнын таппағандар, рухани ізденісте жүргендер, 
жеке басы мен отбасындағы психологиялық қиындықтарға төзе алмағандар, ислам дінін терең 
білмейтіндер миссионерлердің үгіт-насихатына тез ілігеді. Осымен байланысты қазақ жеріне шет 
мемлекеттерден діни секталар мен кейбір радикалды топтар өздерінің секталық бағыттағы үгіт-
насихаттарын дəріптеп, ел азаматтарының санасын улап, өздерінің секталық үйірмелеріне кіргізіп, 
халқымыздың тұрмыс-тіршілігі мен өмірге деген көзқарастарын кері қарай бағыттап, еліміздің 
мəдениеті мен өркениетін бұзуға əрекет жасауда. Қазіргі кезде мемлекетіміздің болашағы болатын 
бірқатар жас ұрпақ өкілдерінің арасында Йегова куəгерлері, Кришна сектасы, Саентология шіркеуі 
жəне т.б. секталарға кіріп, өздерінің қандай секталық бағытта өмір сүріп жатқандығын ұғына 
алмай, əке-шешелерінің айтқандарынан шығып, өмірде бұрыс жолдарға түсіп кеткендері де кез-
деседі. Демек діни ұйымдарды мемлекеттің құрылымның қатаң бақылауда ұстауы керектігі 
туындап отыр. Осы орайда ел жастарының дұрыс жолмен өсіп, жетілуі үшін олардың рухани, діни 
ұстанымдарының айқындалуының маңызы айрықша. 

Еліміздің қуатты, рухани-мəдени жағынан күшті мемлекет болып қалыптасып, дамуында 
ұлттық зиялы қауымның алатын орны мен рөлі өте ерекше. Қазіргі таңда, қазақстандық қоғамдағы 
дін саласында жүргендердің көбісі тарихшылар, əлеуметтанушылар, филолог-журналистер, ал на-
ғыз теологтар жоқтың қасы. Сондықтан республикамызда жоғары дəрежедегі дінтанушыларды 
дайындау аса өзекті мəселе. Осы орайда Қазақстандағы тұңғыш білім ордасы – Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің магистратура жəне PhD докторантура институтын-
дағы «Саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер» кафедрасында «Дінтану» мамандығы 
бойынша магистрлердің дайындалуы бүгінгі заман талабының сұранысын қанағаттандыратыны 
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сөзсіз жайт. Бұған дейін зайырлы мемлекетіміздің тұрпатына сай қоғамда имандылық, моральдық, 
азаматтық нормаларды қалыптастыру үшін Қазақстандағы қоғамдық ғылымдар өкілдері: философ-
тар мен əлеуметтанушылар, тарихшылар мен мəдениеттанушылар өз ізденістерінде заман талабына 
сай, дінтану ғылымының елімізде өркендеп, қанат жаюына атсалысып, өздерінің қомақты 
үлестерін қосып келеді. Енді кəсіби дінтану мамандарының аталған ғылыми саланы дамытатын 
кезеңі жетті. 

Сонымен, қазақстандық жастардың діни көзқарастарын қалыптастыру бүгінгі заманның сұра-
нысы болып отыр. Себебі, жастар – біздің болашағымыздың негізі. Қоғамдық құрылымдағы жас-
тардың парасатты əрі мəдениетті болып, білімді, озық технологиялар мен ғылымды жете меңгеріп, 
əсіресе, елжанды азамат, бəсекеге қабілетті білікті маман болып қалыптасуы біздің болаша-
ғымыздың кепілі.  
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ҚАЗАҚ-ЛАТЫН ƏЛІППЕСІНЕ САПАР 

 
Республикамыз егемендік алысымен ана тілімізді мемлекеттік тіл етіп, оның дəрежесін іс 

жүзінде көтеру қолға алынды. Жақында бұл өзекті мəселені шешу жолында тұңғыш Президентіміз 
Елбасы Н. Ə. Назарбаев ұлт келешегіне байланысты көтерген мəселелердің бірі – өркениетті 
елдерде кеңінен тараған, интернет əлемінің негізгі арқауы жəне кезінде Қазақстанда он екі жыл 
қолданылған латын əліппесіне (графикасына) көшу. 

Бұл мəселе 1993 жылдан бері талқыланып келе жатыр. Бізбен бірге бастаған көрші бауырлас 
республикалар латын əріппесіне əлдеқашан көшіп те қойды. Республика Президенті Н. Назар-
баевтың нұсқауына сəйкес Үкіметіміздің Премьер-министрі арнайы комиссия құрғанына да он 
шақты жыл болды. Қазақ-латын əліппесінің бірнеше нұсқалары көптеген газеттерде жарияланды. 
Алайда көш əлі орнынан қозғалған жоқ. Түркі тілдес елдерге ортақ əліппе құру мəселесі де 
созылып кетті. Бізден басқа түркі тілдес елдер латын əліппесіне толық ауысты. Енді олар ортақ 
əліппе құру мəселесіне қайта оралмайды. Елімізде 1994 ж. бастап тəжірибе жинаған Түркістандағы 
Қ. А. Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ғалымдары бұл мəселемен, 
кезінде менің тікелей басшылығыммен құрылған тіл үйрету орталығында айналысты. Университет 
ішінде қолданыста болған қазақ-латын əліппесімен қазақ-түрік сөздігін даярлап шығарып, мол 
тəжірибе жинады («Ана тілі» газеті, №19, 3 тамыз, 2000 ж. т.б.). 

Университеттің сол тіл үйрету орталығында көптеген əліппелер, тіпті олардың енгізілу 
тəжірибелері де зерттелді. Көрші мемлекеттерде енгізілген əліппелердің кейбір əріптері негізгі 
латиница базасында, яғни компьютер мен интернетте жоқ болып шығып, оларды компьютер тақта-
сында жоқ латиница – 1, латиница – А дейтін базаларда аударып теріп, қиындықтар кездестіріп 
жатыр. Жалпы интернет жүйесін жəне компьютерге енгізілген əріптер базаларын зерттесек, латын 
əліппесінің кеңінен тараған негізгі базасы 26 əріптен тұратынын жəне латиница – 1 (30 əріп), 
латиница – А (64 əріп), т.б. сирек кездесетін нұсқаларын көреміз. Біздің пікірімізше, жаңа қазақ-
латын əліппесін құрастырғанда, барлық елдерге кеңінен таралған негізгі латын (26 əріп: A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), базасынан шықпау керек. Ол базаны 
ұқсас дыбыстарды белгілейтін əріптерге дыбыссыз белгі (апостроф) қосып қою арқылы 35 əріпке 
дейін жеткізуге болады. Барлық компьютерлер де, интернет жүйелері де осы 26 əріптік негізгі 
латын əліппесімен жасалған. Егер қосымша базалардан (латиница – 1, -А, -В, т.б.) əріп алып 
қоссақ, оны стандартта құрылған компьютерге арнайы тəсілмен енгізу керек. Бұл жағдайда Қазақ-
стан азаматы іс-сапарда шет мемлекетте жүріп Қазақстанға бір хат жібергісі келсе, бірден жібере 
алмайды. Ол компьютерге жаңа əріптер енгізуі керек. Ал қонақ үйдің қожасы ондағы компьютер-
лерге əркімдерге өз əріптерін енгізуге рұқсат бермейді. Сондықтан негізгі латиница базасынан 
шықпай, дүниедегі ең қолайлы əліппе жасап алғанымыз жөн болар еді.  

Бұл əліппені құру барысында біз төмендегі принциптерге тоқталдық:  
1. Халықаралық интернет жүйесіне ену ісін оңайлату үшін негізгі латиница базасынан шықпау, 

ондағы барлық əріптерді іске қоса отырып, оны, тұйық белгісін (апостроф) қолдану арқылы кеңей-
тіп (29-30 əріпке дейін) жаңа қазақ-латын əліппесін жасау; 

2. Түркі тілдес елдердің 1993 жылғы Анкарадағы келісімі бойынша 34 əріп таңбасынан аспау;  
3. Латын əліппесіне қолданатын елдердің тəжірибесін жəне 1929–1941 жж. қолданыста болған 

қазақ-латын əліппесінің ерекшеліктерін ескеру.  
4. Бір дыбысқа – бір əріп арнау (апостроф – əріп емес, дыбыссыз белгі).  
Жаңа əліппеге көшудің оңай еместігі айтпаса да түсінікті. Мысалға Қытай халқы осы уақытқа 

дейін атам заманғы иероглифтен өркениетті елдерге тəн əліппеге көше алмай отыр. Ғасырлар бойы 
қалыптасқан салттан бірден шыға салу қиын. Біздегі жағдай мүлдем өзгеше, Латын əліппесі бізге 
жат емес, 1929 жылдан 1941 жылға дейін қолдандық. Оның үстіне шет тілдерін үздіксіз латынша 
оқып келеміз.  
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Бұл мақалада біз қазақ-латын əліппесіне 29 əріп жəне 1 үнсіз белгі (апостроф) ұсынып 
отырмыз. Қолданыста 70 жылдан астам уақыт келе жатқан кириллицаның – 40 əрпінен (ъ жəне ь 
белгілерін санамағанда) бірден 29 əріпке түсудің қиындығы жоқ емес. Газет бетінде жарияланып 
жүрген көптеген əліппелердің негізгі кемшілігі – 40 əріптің бəрінің орны мен белгісінің 
көрсетілмеуінде. Бұл аударма жұмысын қиындатады. Біздің пікірімізше, латын-қазақ əліппесін 
латынның негізгі базасындағы 26 əріпті қолданып, оны, үнсіз «’» – апостроф белгісінің көмегімен 3 
əріпке кеңейтіп, 29 əріптен түзгеніміз дұрыс (кесте). Кириллицадағы ъ, ь – белгілері құрамында і 
мен ы, о мен ө, у мен ү жəне ұ, т.б. əріптері бар қазақ əліппесі үшін қажетсіз. Сондай-ақ, в, ф, ч, щ, 
э əріптері де кірме сөздерге арналғандықтан қысқартылып, кезегімен латынша b, p, w, e 
əріптерімен белгіленгені лазым.  

 
Қазақ-латын əліппесі (ЖОБА): 
 
 

 
Ескертулер:  
1. Қысқартылып, латынша белгіленген 4 кириллица əріптері: ё,ц, ю,я (ё- yo, ц- ts, ю-yu, я-ya).  
2. Толығымен қысқартылған 9 кириллица əріптері: в, и, ф, h, ч, щ, э, ъ, ь: (в – b, и – y, ф – p, һ – x, ч и щ – w, э - е).  
 
Сондай-ақ и мен й де бір əріппен «ү» - деп белгілеуді тіліміздің табиғатын ескере отырып, 

дұрыс көрдік. Өте сирек қолданылатын щ əрпін қысқартып, керек болған жағдайда екі ш əріппен 
жазған дұрыс деп ойлаймыз. Ал с əрпін ж деп, белгілеуіміздің себебі базада кирилше с боп 
оқылатын s  əрпі бар, оның үстіне кейбір түркі тілдес елдерде с – дж, ж болып оқылады. Сон-
дай-ақ латынша і əрпін сол күйінде қалдырып, кирилше - і деп, оның оның қасына j - ны ы деп оқу 
да қолайлылық принципінен туындап отыр.  

Əліппедегі əріптердің реттелуінде латын тізбегі қолданылды. Бірақ, ұқсас дыбысты қазақи 
əріптерді қатарынан қоюды жөн көрдік: а мен а’ (ə), n мен n’ (ң), о мен o’ (ө). Қысқартылған 
топтағы 9 əріптен бөлек, 4 əрпі – ё, ц, ю, я қазақтың табиғи фонетикасына сəйкестеле – yo, ts, yu, 
ya – деп оқылады.  

Жаңа əліппенің ұсынылған жобасын ешбір қиындықсыз тез арада үйреніп алуға болады. Өйт-
кені, тосыннан келген жаңа əріп мүлдем жоқ, ал бірі біріне ұқсас а мен a’, n мен n’ (ң), о мен o’ 
əріптерін үйреніп алу бір мезеттік мəселе. 

Қазақ-латын əліппесіне көшудің саяси проблемасына келетін болсақ, бұл кириллицаны қолдану 
практикасынан шығарып тастау емес. Тұңғыш президентіміз, Елбасы Н. Ə. Назарбаев айтқандай, 
біз қазақстандықтарды 3 тілді: мемлекеттік қазақ тілін, орыс тілін жəне ағылшын тілін білуге 
шақырамыз. Қазірдің өзінде бұл 3 тіл 2 əліппемен оқылады – кириллица мен латын. Қазақ-латын 
əліппесіне көшкенімізде де сол 2 əліппені қолданамыз. Бір сөзбен айтқанда, бұл істің қиыншылығы 

1 А, а A, а 
2 A`, a` Ə,ə 
3 В, в Б,б 
4 С, с Ж, ж 
5 D, d Д, д 
6 E, e Е, е 
7 G, g Г, г 
8 F, f Ғ,ғ 
9 I, i І,і 
10 J, j Ы,ы 
11 K, k К, к 
12 Q, q Қ,қ 
13 L, l Л, л 
14 M, m М, м 
15 N, n Н, н 

16 N’,n’ Ң,ң 
17 O, o О,о 
18 O’,o’ Ө,ө 
19 P, p П,п 
20 R, r Р,р 
21 S, s С,с 
22 T, t Т,т 
23 U, u У,у 
24 V, v Ұ,ұ 
25 W, w Ш,ш 
26 X, x Х, х 
27 Y,y И,и 
28 Z, z З,з 
29 H, h Ү, ү 
30 « ’ » (прим) Үнсіз белгі (апостроф) 
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жоқ, пайдасы мол. Елімізде қазақ-латын мен кириллица əліппелері бұрыңғыдай қатар жүріп 
отырады, емле ережелері, жалпы грамматика (фонетика) айтарлықтай өзгермейді.  

Сөз соңында айтарым, жаңадан қабылданатын қазақ-латын əліппесінің авторлары болмағаны 
жөн, сонда қажетсіз айтыс-тартыстан аулақ боалмыз. Жаңа əліппенің авторы Жаңа Қазақстан 
дəуірі (эпохасы) болсын! Бұл халықаралық өркениет кеңістігіне бағытталған үлкен істеріміздің бірі 
болмақ. Күдіктен үмітті оздыра отырып, белгілі ұсыныстардың бəрін топтап, бір мəмілеге келіп, 
Үкімет Қаулысымен қазақ латыншасын 2014 ж. ресми түрде өмірге келтіру керек. Латын əліппе-
сіне толық көшу мерзімі 10 шақты жылға созбай 3 – 4 жылда барлық қолданысқа енгізгеніміз жөн. 
Жаңашыл халықпыз ғой, тіліміздің абырой-дəрежесінің өсуіне де өркениет əлеміндегі осы 
əліппенің шипа болуына күмəніміз жоқ. Qazaq – latjn a’lippesin engizip, tylymyzdy damjtjp, 
o’rkenietti, ta’uelsiz el bolayjq afayjn!  

 
25.04.2013 ж. түсті 
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В современном Казахстане у значительной части граждан крайне низок уровень правосознания, 

что выражается в низкой способности осознавать пределы криминальной опасности и необ-
ходимости ей противостоять. Множество людей, плохо приспособленных к самозащите, являются 
носителями потенциальной личностной уязвимости (виктимности), в массе проявлений опреде-
ляющей виктимизацию общества, которая в Казахстане отличается более высоким уровнем, чем в 
развитых странах [1]. 

Виктимность (от лат. victima – жертва; комплекс жертвы) – комплекс поведения, жестов и 
предметов человека, провоцирующих на преступление в отношении его.  

Виктимность изучает межотраслевая дисциплина виктимология. 
Свойства каждой человеческой личности позволяют оценить вероятность того, что эта лич-

ность может стать жертвой преступления – чем больше вероятность, тем выше виктимность этого 
человека.  

Виктимность зависит от личностных характеристик, социального статуса лица, степени кон-
фликтности ситуации, места и времени развития ситуации. 

Анализ виктимности и ее составляющих позволяет глубже понять феномен жертвы, разра-
ботать необходимые и социально обоснованные меры по виктимологической профилактике. 
Виктимность является специальным предметом в целях выяснения основного вопроса викти-
мологии, в силу каких причин и при наличии каких условий некоторые лица становятся жертвами 
преступлений, в то время как других эта опасность минует. 

С учетом современной нестабильности и как следствие криминогенной обстановки в обществе 
данная проблема виктимности становится особенно актуальной.  

Для повышения эффективности борьбы с преступностью, в частности, предупреждения пре-
ступлений, наряду с изучением личности преступника, причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений, необходимо также и детальное исследование личности потерпевшего (жерт-
вы преступления) и всех тех обстоятельств, в силу которых эта личность стала таковой. В настоя-
щее время вполне обоснованно признается, что изучение преступности без виктимологического 
анализа является неполным и неточным. Без исследования личности потерпевшего профилактика 
не может выйти за рамки существующих традиционных подходов. В связи с этим, рассматривая 
уровни, формы и виды профилактики, выделяют ее виктимологическое направление, обуслов-
ленное идеей, что возможность совершения преступления зависит от многих факторов, которые 
могут быть установлены, а затем и нейтрализованы. Одним из таких факторов является жертва 
преступления и ее поведение. 

Исследования, проведенные как зарубежными, так и отечественными учеными в рамках викти-
мологического направления криминологии, убедительно показали, что без учета роли жертвы в 
ситуации правонарушения невозможно в полной мере понять причины и условия, способство-
вавшие его совершению. Преступник, жертва и ситуация столь тесно связаны между собой, что 
образуют единую систему, которая может существовать только при наличии всех названных 
компонентов. Таким образом, произошла существенная трансформация взглядов на анализ причин 
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преступлений, было четко показано, что совершение преступления - это динамичный процесс, в 
котором может происходить весьма интенсивное взаимодействие преступника и его жертвы, 
причем роль жертвы в ходе «криминальной драмы» может быть весьма существенной [2]. 

Названные выше положения привели к тому, что с середины 60-х годов XX в. началось ста-
новление и развитие виктимологии как относительно самостоятельной научной дисциплины в 
рамках криминологии. Речь в данном случае идет не о виктимологии вообще, а о ее криминальном 
направлении, изучающем только тех, кто стал жертвой в результате совершения преступления, т.е. 
о криминальной виктимологии [3]. 

Самостоятельность криминальной виктимологии обусловлена ее предметом, включающим: 
личностные характеристики потерпевших от преступных посягательств; их поведенческие 
характеристики до, во время и после совершения преступления; виктимность как объективное био-
физиологическое и социально-психологическое свойство потерпевших; виктимизацию как процесс 
превращения лица в жертву преступления; виктимогенные факторы, способствующие становлению 
жертвы преступления с учетом характеристик ее личности и поведения; отношения и связи между 
жертвой и преступником; виктимологическую профилактику; прогнозирование виктимности и 
виктимизации [4]. 

Виктимность может быть подразделена на виновную и невиновную. К виновной виктимности 
обычно относят противоправное или безнравственное поведение лица, а также проявление им 
неосмотрительности, легкомыслия, неосторожности, в силу чего оно и становится жертвой прес-
туплений. Невиновная виктимность связана, как правило, со служебными и общественными обя-
занностями (сотрудник милиции, инкассатор, дружинник) или с психофизическими особенностями 
лица (дети, старики, инвалиды) [5]. 

Структура виктимности выражается в качественных характеристиках совокупности жертв 
преступления, основывающихся на самых различных показателях, раскрывающих отдельные 
стороны виктимности и виктимность в целом как объективного явления, например: от каких видов 
преступлений понесен ущерб, какие категории граждан стали пострадавшими, в силу каких 
обстоятельств стало возможным причинение вреда жертвам. В целом же все показатели состояния 
и структуры виктимности могут быть проанализированы и классифицированы не только в научных 
целях, но и для совершенствования профилактической работы [6]. 

Жертвами преступлений признаются лица, которым индивидуально или коллективно был 
причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб или существенное ущем-
ление их основных прав в результате действия или бездействия. 

Жертв преступлений можно различать по половой принадлежности, по возрасту, по их роле-
вому статусу в зависимости от их отношения к преступнику, по нравственно-психологическим 
признакам, по виду и кратности причиненного им вреда, в зависимости от преступления, которым 
потерпевшему причинен вред, по характеру поведения потерпевших. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что стабилизация оперативной обстановки по борьбе с 
кражами и грабежами в общественных местах, снижение уровня виктимизации населения воз-
можны лишь на базе оптимизации организационно-структурного построения системы органов 
внутренних дел, нормативно-правового регулирования их деятельности в современных условиях, 
выработки новых форм и методов работы с жертвами преступных посягательств. 

В настоящее время, целенаправленная работа по профилактике преступлений в данной отрасли 
отсутствует, т.к. в борьбе с этими преступлениями не применяются научно-обоснованные 
организационные формы работы, направленные на снижение уровня виктимизации населения. 
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Настоящая статья раскрывает важнейший элемент характеристики любого преступления – способ его 

совершения, т.е. система взаимосвязанных действий по подготовке, осуществлению и сокрытию преступного 
деяния. Знание возможных способов совершения мошенничества необходимо для правильной организации 
работы по предупреждению мошенничества собственниками имущества.  
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В соответствии с частью 1 статьи 6 Конституции «в Республике Казахстан признаются и защи-

щаются государственная и частная собственность» [1]. Гарантированное статьей юридическое 
равенство форм собственности, равное их признание означают признание и одинаковую защиту 
всеми допускаемыми способами любых, не противоречащих законодательству форм хозяйство-
вания и признаваемых законом имущественных прав, а также недопустимость установления 
законодательством каких-либо привилегий или ограничений для тех или иных форм или субъектов 
хозяйственной деятельности. 

Права и свободы не просто провозглашаются, они обеспечиваются и охраняются в соответст-
вии с Конституцией, а также всеми средствами, находящимися в руках общества и государства. 
Гарантии права собственности (как и других прав и свобод граждан) различны по своему харак-
теру, они могут быть экономическими, политическими, юридическими. Особое внимание уделяет-
ся юридическим гарантиям собственности. Защита права собственности осуществляется на основе 
различных отраслей права. Среди них большую роль играют нормы уголовного права. Охрана 
собственности поставлена в иерархии ценностей на второе место после охраны прав и свобод 
человека и гражданина. 

В уголовном кодексе Республики Казахстан содержится глава 6 «Преступления против соб-
ственности». Учитывая особенности составов преступных посягательств на собственность, их юри-
дические свойства и признаки, часть преступлений данной главы объединяются общим понятием 
«Хищение чужого имущества». 

«Уголовное законодательство четко дифференцирует ответственность за хищения в зависи-
мости от способа совершения преступления, выделяя и нормативно закрепляя в соответствующих 
статьях УК следующие формы хищения: кража (ст. 175); грабеж (ст. 178); разбой (ст. 179); мошен-
ничество (ст. 177) и другие преступления» [2]. 

Мошенничество на сегодня являются самыми распространенными преступлениями, особенно 
за последние несколько лет значительную долю занимают хищения чужого имущества, совер-
шенные путем мошенничества.  

Важнейшим элементом характеристики любого преступления является способ его совершения, 
то есть система взаимосвязанных действий по подготовке, осуществлению и сокрытию преступ-
ного деяния. Знание возможных способов совершения мошенничества необходимо для правильной 
организации работы по предупреждению мошенничества собственниками имущества, их предста-
вителями, гражданами.  

Анализ характера действий мошенников позволяет говорит о наличии типичных для большин-
ства мошеннических операций этапов совершения преступления, включающих:  

- подготовку к проведению мошеннических операций, в том числе разработку схемы опера-
ции, осуществление необходимых организационных и технических мероприятий; 

- непостредственное осуществление обманных действий; 
- присвоение похищенного имущества [3]. 
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На этапе подготовки к свершению мошенничества разрабатывается схема проведения мошен-
нической операции, проводятся организационные и технические мероприятия, направленные на 
обеспечение возможности ее практической реализации [4]. 

Процесс совершения мошеннических действий в описанных выше случаях состоял из следую-
щих этапов:  

1. Создение фиктивного предприятия, для чего в регистрационные документы вносятся иска-
женные сведения об учредителях либо юридическом адресе. 

2. Созданное предприятие помешает объявление в средствах массовой информации о возмож-
ности продажи различных товаров с незначительным сроком поставки, более низких ценах или 
других преимуществах. 

3. Поступившие денежные средства снимаются и присваиваются, после чего преступники 
скрываются [5]. 

Мошенничество, связанное с кредитными картами, условно можно разделить на три группы: 
1. незаконное использование кредитных карточек; 
2. незаконное использование платежных квитанций; 
3. использование поддельных кредитных карточек [6]. 
Если говорить о мошенничестве в Казахстане как о территориально целостном политическом 

образовании, то точные статистические данные, рисовавшие бы относительно достоверную и 
объективную картину такого вида преступления как мошенничество, относится к периоду начала 
60-х годов нынешнего столетия. Такое положение объясняется тем, что лишь в 1960 году приоб-
ретают унифицированный и единообразный характер данные общесоюзной уголовной статистики. 
Как известно, на территории Казахстана действовали общесоюзные нормативно-правовые акты, а 
также распространялось законодательство РСФСР. Если говорить об области уголовной политики, 
то здесь, прежде всего, имеется в виду уголовный и уголовно-процессуальные кодексы Российской 
Федерации, непосредственно применявшиеся в Казахстане. 

Эта ситуация объясняется прежде всего различиями в критериях учета и стадиях уголовного 
судопроизводства, в которых он осуществляется. Так, например, в данные о судимости не входят 
лица, в отношении которых уголовное преследование было прекращено в связи с применением мер 
общественного, административного воздействия на досудебных стадиях, где часть из уже обличен-
ных преступников (обвиняемых) скрывается от явки в органы правосудия. Также в ходе судебного 
разбирательства в отношении некоторых лиц выносятся оправдательные приговоры. Поэтому 
данные судебной статистики не совпадают с данными о привлекаемых к уголовной ответствен-
ности и совершивших мошенничество. 

Решение проблемы, связанной с предупреждением указанного вида преступления и ликви-
дацией его последствий, требует слаженного взаимодействия общих и специальных мер кримино-
логического и виктимологического плана, направленных на борьбу с мошенничеством. Важность 
исследования мошенничества именно через призму виктимологического аспекта очевидна.  

Таким образом, виктимологическое исследование предупреждения мошенничества является 
очень важным и актуальным. 

Следует отметить, что мошенничество – уникальный вид преступления, построенный по сце-
нарию отношения мошенника к жертве. В этой связи возрастает актуальность изучения виктимоло-
гических признаков (свойств) мошенничества. Кроме того, анализ судебно-следственной практики 
по делам о мошенничестве свидетельствует о том, что при квалификации данного преступления 
возникают некоторые трудности. В этой связи необходимо определение понятий мошенничества, 
обмана и злоупотребления доверием, способов, характеризующих объективную сторону мошен-
ничества. 

Мошенничество – это преступление, которое издавна известно во всем мире. Уголовное зако-
нодательство многих современных государств предусматривает в своих нормах мошенничество 
как одно из преступлений, направленных против собственности. Определения, даваемые в уголов-
ных законах иностранных государств, во многом сходны, но при этом имеют и определенные 
черты, соответствующие социальным экономическим, правовым и другим особенностям кон-
кретного государства. 

Мошенничество во всех без исключения случаях является результатам трех слагаемых: 
конкретной криминогенной ситуации, преступника и действий потерпевшего. Именно в этом 
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«треугольнике» заключен узловой механизм совершения мошеннического акта. В связи с этим в 
криминологических исследованиях отдельного преступного поведения наряду с изучением 
индивидуальных черт и установок личности преступника необходимо уделить должное внимание, 
личности и, главным образом, поведению потерпевших при мошенничестве [7]. 

Исследование проблем законодательной регламентации уголовной ответственности и нака-
зания за совершение мошенничества и практики ее применения позволило разработать ряд 
изменений и дополнений в УК РК, в нормативное постановление Верховного суда РК №8 от 11 
июля 2003 г. «О судебной практике по делам о хищениях». 
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АЛАЯҚТЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ САТЫЛАРЫ МЕН ТƏСІЛДЕРІНІҢ 
 
Бұл мақала кез келген қылмыстың маңызды элементтерін ашып көрсетеді – қылмысты жүзеге асыру 

тəсілі, атап айтқанда, қылмыстық істі жасауға дайындық, оны жүзеге асыру жəне сол қылмысты жасыру 
сияқты бір-бірімен байланысты іс-əрекеттер жүйесі сөз болады. Алаяқтықты жүзеге асыруға мүмкіншілік 
беретін осындай айла-тəсілдерден хабардар болу – мүліктің меншік иесін алаяқтықтың алдын алуға 
байланысты жұмысты дұрыс ұйымдастыру үшін қажет. 
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ҒҰЛАМА ҒАЛЫМ 
 
2013 жылдың мамыр айында көрнекті ғалым-химик, ҚР Ұлттық ғылым академиясының 

академигі, профессор, Қазақстан ғылымы мен техникасына еңбегі сіңген қайраткер, «Тəуелсіз 
мемлекеттер ардагерлерінің қоғамдық ұйымы достастығы» халықаралық одағы Үйлестіру 
кеңесінің мүшесі, Алматы қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Еренғайып Мəлікұлы 
Шайхұтдіновтың туғанына 80 жыл жəне ғылыми педагогикалық қызметіне 55 жыл толады. 

 
Еренғайып Мəлікұлы Шайхұтдінов Солтүстік Қазақстан облысы Преснов ауданы Октябрь 

ауылында қарапайым отбасында дүниеге келді. Е.М.Шайхұтдіновтың балалық шағы еліміздің 
басына түскен зор нəубет – Ұлы Отан соғысы жүріп жатқан ауыр кезеңмен тұспа тұс келді. Бұл ер-
азаматтардың бəрі майданға аттанып, тылдағы олардың орнын зауыттардың станогында жəне егіс 
алқаптарында əйелдер мен балалар басқан уақыт болатын. Балалық шақтың бал дəурен дəмін тата 
алмай он жасынан бастап Еренғайып Мəлікұлы колхоздың əртүрлі жұмысына жегілді: бидай септі, 
шөп шапты, жалдамалы бақташы да болып жұмыс жасады. Алты ай жаз мамырдың ортасынан 
қыркүйектің аяғына дейін, қара суық түскенше арқа еті арша, борбай еті борша болып, таңсəріден 
қараңғы түскенше арқадан өткен суықты, өзекті талдырған аштықты елемей жұмыс жасады. Соғыс 
кезіндегі тұрмыстың тауқыметін басынан бір кісідей өткізген ауылдың қарапайым баласы, 
еңбекпен шыңдала түсті, алға қойған мақсатына жетудің темірдей тəртібін қалыптастырды. Соның 
арқасында бүгінгі күні ол – қадірменді басшы, белгілі ғалым ҚР Ұлттық ғылым академиясының 
академигі жəне жоғары мектептің білікті ұйымдастырушы – ректоры дəрежесіне жетті. 

Ауылдық мектепті үздік бітірген Е.М.Шайхұтдіновтың кезінде Отанымыздың кіндігі болған 
Мəскеу қаласындағы беделді жоғары оқу орны М.В.Ломоносов атындағы Мəскеу нəзік химия 
технологиялар институтына (МИТХТ) оқуға түсуі (1951 ж.) оның бүкіл өмірін күрт өзгертті. Бұл 
институттың қабырғасында ол аттары əлемге əйгілі ғалымдар: А.Н.Несмеянов, Я.К.Сыркин, 
И.Н.Назаров, И.П.Алимариннан тəлім-тəрбие алып, алған білімін шыңдай түсті.  

Бұл институт нəзік органикалық синтез саласы бойынша инженер-ғалымдар даярлайтын. Міне 
сондықтан да Е.М.Шайхұтдінов институтты бітіргеннен соң Қазақстанға, Қарағанды қаласындағы 
синтетикалық каучук зауытына жолдама алды, осы зауытта ол ауысым басшысы міндетін 2 жыл 
атқарды.  

1958 жылы ол өзі бітірген институттың (М.В.Ломоносов атындағы МИТХТ) аспирантурасына 
түседі. Жас маманның ғылымдағы өз жолын таңдауына бағыт-бағдар беріп, көмек көрсеткен, оның 
ғылыми жетекшісі, көрнекті ғалым КСРО ҒА корреспондент мүшесі Андрей Николаевич 
Башкировтың ықпалы өте жоғары болды. Аспирантурада оқыған жылдары ғылым жолына түскен 
кез келген жас зерттеушіге қажет құндылықтар, атап айтқанда, алдыңа берік мақсат қою жəне сол 
мақсатқа жету жолында қажыр-қайратыңды аямай танымсыз еңбек жасау, зерттеу жұмысыңның 
нəтижесін қорытып талдай білу, ғылым жолында кездесетін сəтсіздіктерді қажырлылықпен жеңе 
білу сияқты мінез-құлық сипаттары қалыптасты. Бұған Еренғайып Мəлікұлының Қарағанды 
қаласындағы синтетикалық каучук зауытында жұмыс жасаған кезіндегі жинақтаған іс-тəжірибелері 
де өз пайдасын тигізді.  

Кандидаттық диссертациясын қорғағаннан кейін 1963 жылы Еренғайып Мəлікұлы Шайхұт-
дінов С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетіне (қазіргі əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті) жаңадан ұйымдастырылған Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы 
кафедрасына қызметке шақырылды. С.М.Киров атындағы ҚазМҰ-да Е.М.Шайхұтдінов 15 жыл 
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қызмет жасады, қарапайым оқытушыдан кафедра меңгерушісі жəне профессор дəрежесіне дейінгі 
баспалдақтардан өтті. Қазақстандағы химия ғылымының шарықтап дамуына жəне осы химия 
саласына қажет жоғары білікті кəсіби мамандарды даярлап шығаруға бар күш жігерін салды. 
Еренғайып Мəлікұлының көрнекті ғалым жəне мықты педагог болып қалыптасуына химия 
факультетінің деканы ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі Батырбек Ахметұлы Бірімжанов пен ҚР ҰҒА 
академигі Болат Ахметұлы Жұбанов ерекше рөл атқарды.  

М.В.Ломоносов атындағы МНХТИ (МИТХТ) алған терең білімі мен жинақтаған тəжірибесі 
Е.М.Шайхұтдіновтің полимерлер химиясы саласындағы іргелі еңбектері мен зерттеулері 
полимерлер химия ғылымын дамытуға орасан үлес қосты. Қарапайым винил эфирлерінің винил 
мономерлері қатарымен радикалды сополимерленуі саласындағы көлемді іргелі ғылыми 
зерттеулері оның 1975 жылы қорғаған докторлық диссертациясының негізін құрады. Жұмыста 
зерттеу нысанына салиқалы көзқараспен келуі нəтижесінде полимерлену үдерісі теориясы одан əрі 
даму ала отырып, берілген кешендік қасиеті бар полимерлер алуға, реакцияға қабылеті аз 
мономерлердің белсендендіру тəсілдері мен жолдары табылды.  

1978 жылы Е.М.Шайхұтдінов В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық университетінің 
бірінші проректоры болып тағайындалды, ал 1992 жылы осы оқу орнының ректоры болып қызмет 
атқарды. 1978 жылдан 2000 жылдарға дейін Е.М.Шайхұтдінов қазіргі заманғы жоғары кəсіптік 
білім беруде жəне кəсіби қайта даярлауда жоғары технологиялар мен инновацияларды қолдану 
мəселесіне ерекше назар аударады, жаңа технологияларды жəне ғылымды қажетсінетін 
өндірістерді құруға күш салады. Білім беру жүйесін жетілдіруге, жоғары оқу орны қызметтерінің 
барлық түрін: оқу, ғылыми-əдістемелік, ғылыми-зерттеу, тəрбие жұмыстарын үйлестіруші 
мамандарды даярлау сапасын кешенді басқару жүйесін дайындап енгізуге белсенді қатынасты.  

Ғалымның педагогикалық таланты, ғылыми білімдарлығы жəне келешекті болжай білу 
қасиеттері арқасында республикада жəне шетелдерде кеңінен таныс ғылыми мектептер мен 
орталықтар қалыптасты. Өзінің шəкірттері – ғылым докторлары Құрманəлиев О., Нүркеева З., Мун 
Г., Əлиев Н., Маймақов Т., Асаубеков М., Ермағамбетов М., Хұсайынқызы С., Елікбаева Г., Əбдиев 
Қ. көптеген ғылыми бағыттар бойынша, атап айтсақ, Қазақстан шикізаттар ресурсы базасында 
жаңа беттік-белсенді заттардың синтезі зерттелді, алынған полимерлердің физика-химиялық жəне 
коллоидты – химиялық қасиеттері мен олардың интерполимерлік қасиеттеріне зерттеулер 
жүргізілді. Бұл зерттеулер олардың негізгі қасиетін реттеудің болашағын ашады. Винил эфирлері 
негізінде жоғары биологиялық үйлесімдікке ие жəне биологиялық құрылымның бұзылуына 
тұрақты полимерлік гидрогельдердің жалпыға арналған көптеген түрін алуға болатын бірегей 
зерттеулер жасалды. Олар денсаулық сақтау практикасында кеңінен қолданыс тауып отыр.  

Академик Е.Шайхұтдінов жасап шығарған химиялық реагенттер металлургия, ауыл 
шаруашылығы, медицина, экология сияқты салаларында жоғары сұранысқа ие болды. Өндіріске 
тиімді бұрғылау ұңғымасы үшін пластификаторлар, үлдірлер, ингибиторлар, балшық ерітіндісіне 
арналған стабилизаторлар, мұнайға арналған депрессаторлар, ағын суларды заласыздандыруға 
арналған флокулянттар сияқты өндірістік маңызы бар реагент заттарды қолданысқа енгізуге 
барынша күш-жігер жұмсап, көптеген жұмыстар атқарды.  

Е.М.Шайхұтдіновтың ғылыми еңбектері іргелі монографияларында, Ұлыбритания, АҚШ жəне 
Жапония сияқты ірі мемлекеттердің ғылыми журналдарында жарық көрген мақалаларында, 
халықаралық конгрестер, симпозиумдар мен конференциялардағы баяндамаларында жан-жақты 
талданып жинақталған.  

Оның тікелей жетекшілігімен 40 кандидаттық, 10 докторлық диссертация қорғалды жəне 
бірнеше докторлық диссертация қорғалуға дайындық үстінде. Ол органикалық синтез жəне поли-
мерлер химиясы саласында ғылыми мектеп құрды, онда химиктер, физик-химиктер жəне тау-кен 
ісінің мамандары табысты еңбек жасап жатыр. 

Шайхұтдінов Е.М. Мəскеудегі химия технологиялары академиясының (МИХТ), М.Қозыбаев 
атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің, Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің 
жəне Шығыс Қазақстан техникалық университетінің құрметті профессоры.  

Еренғайып Мəлікұлының жеке басына келер болсақ, ол кісі өзінің əріптестері, шəкірттері, дос-
жарандары арасында жоғары беделге ие. Мейірім шуағын төккен қарапайымдылығымен, кіші-
пейілділігімен кез келген адамды өзіне жақын тартатын қасиеті бар. Е.М.Шайхұтдінов жүрегі таза, 
жоғары мəдениетті, парасатты, істеген ісіне сын көзімен қарайтын, екі сөйлемейтін, достыққа адал, 
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халқымыз айтатын, «сегіз қырлы, бір сырлы» адам. Өз ісіне деген жауапкершілігі, ұйым-
дастырушылық қабілеті, қолған алған ісін аяғына дейін жеткізуге деген табандылығы химия 
ғылымдарының айналасындағы мəселелерді шешуде жоғары адамгершілік, азаматтылық, мейірім-
ділік пен қайырымдылықпен сабақтасып жатыр.  

Еренғайып Мəлікұлы жоғары білікті ғалым болуымен қатар, мейірім шуағын төккен əдемі ата – 
сүйікті немересі Рамазанның сыр бөлісер, шын берілген адал досы.  

Е.М.Шайхұтдінов ірі педагогтық жəне қоғамдық жұмыстарын қоғамдық ұйымдастырушылық 
жұмыстарымен белсенді ұштастырып отырды. Ол Алматы қалалық мəслихаты екінші шақыры-
лымының депутаты, ҚР ҰҒА Химия технологиялар бөлімшесінің бюро мүшесі, ҚР Мемлекеттік 
сыйлықтар беру бойынша ҚР ҰҒА Химия технологиялар секциясының мүшесі, ҚР ҰҒА «Полимер-
лер химиясы» мəселелері бойынша республикалық кеңесінің мүшесі болды.  

Қазіргі кезде ҚР Ұлттық ғылым академиясы президентінің кеңесшісі, əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-ның докторлық жəне кандидаттық диссертациялар қорғауы бойынша докторлық кеңестің 
мүшесі. «Тəуелсіз елдер ардагерлерінің қоғамдық ұйымы достастығы» халықаралық одағы Үйлес-
тіруші кеңесінің мүшесі, Алматы қалалық Ардагерлер кеңесінің төрағасы қызметтерін атқарады.  

Е.М.Шайхұтдінов «Барыс», «Парасат» жəне «Құрмет» ордендерімен, «Қажырлы еңбегі үшін», 
«Еңбек ардагері», «Астана» медальдарымен, Ы.Алтынсарин атындағы «Қазақстан Республи-
касының білім беру жəне педагогикалық ғылымдары саласына сіңірген ерекше еңбегі үшін» 
медалімен, «Қазақстан Республикасының тəуелсіздігіне 10 жыл» мерекелік медалімен, Қазақ ССР 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Құрмет грамоталарымен, жоғары жəне орта арнайы білім беру 
министрлігінің «Еңбектегі ерен еңбегі» үшін төс белгісімен марапатталған.  

Еренғайып Мəлікұлын сексен жасқа толды дегенге ешкім сенбейді, себебі оның жүріс-тұрысы 
ширақ, қажыр-қайраты кемелінен асып, бергенімен берері көп, ғылым саласында əсіресе химия 
ғылымдарының дамуына қосар үлесі əлі алда деген сеніміміз мол. Ұлттық ғылым академиясының 
ғалымдарының атынан мерейтой иесіне қажымас қайрат, зор денсаулық тілеймін. Творчестволық 
(шығармашылық) табысыңыз мол, бақытыңыз баянды болсын, бала-шағаларыңыз аман-есен 
болып, отбасыңызда өшпес бақыт орнасын асыл аға!  

   
М. ЖҰРЫНОВ, академик,  

ҚР ҰҒА президенті 
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ПУТЬ УЧЕНОГО К ВЕРШИНАМ НАУКИ 
 

«…Счастье человечеству  
даст прогресс науки» 

Иван ПАВЛОВ 
 

В нашей республике придается огромное значение развитию аграрных наук, способных реа-
лизовать задачи по модернизации АПК. И здесь следует отметить заслугу Р.Е.Елешева – академика 
Национальной академии наук Республики Казахстан, Российской академии сельскохозяйственных 
наук, Международной академии аграрного образования и Академии наук высшей школы 
Казахстана, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Лауреата премии СССР им. Д.Н.Пря-
нишникова (г. Москва) и государственных премий Республики Казахстан, заслуженного деятеля 
науки Республики Казахстан. Он создал крупную научную школу агрохимии и является глашатаем 
современных инновационных технологий в сферах аграрного производства.  

Рахымжан Елешев с золотой медалью закончил Каратюбинскую среднюю школу им. Мухита 
Западно-Казахстанской области. Затем, будучи студентом Казахского педагогического института 
(ныне Казахский национальный педагогический университет имени Абая), Р.Е.Елешев проявил 
особое прилежание к науке и тягу к знаниям, выступая с докладами на Всесоюзных студенческих 
конференциях (г. Москва, г. Казань). За отличную учебу и активное участие в научной работе и 
общественной жизни института ему была назначена Ленинская стипендия.  

После успешного окончания биолого-химического факультета КазПИ им. Абая в 1961 году, 
Р.Е.Елешев был направлен на педагогическую работу в Казахский сельскохозяйственный инсти-
тут, с которым связана вся его дальнейшая жизнь. Здесь он прошел путь педагога от ассистента до 
профессора и последовательно выдвигался на административные должности – заместителя декана, 
декана факультета, проректора по научной работе, первого проректора, руководителя учебно-
научно-производственного комплекса «Агрохимпочвоведение», заведующего кафедрой и дирек-
тора НИИ КазНАУ.  

На формирование личности Р.Е.Елешева как ученого и педагога на начальном этапе его 
трудовой деятельности повлияли видные деятели науки и высшего образования республики 
С.И.Толыбеков, Х.А.Арыстанбеков, М.А.Ермеков, К.А.Асанов и другие.  

В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Агрохимия Джамбульского аммо-
фоса и его сравнительная эффективность с другими фосфатами». В дальнейшем научные изыс-
кания Р.Е.Елешева были направлены на углубленное изучение химизма превращения фосфатов на 
различных типах почв и оценку эффективности удобрений применительно к севооборотам различ-
ной специализации (кормовой, овоще-кормовой, свекловичный и др.). По итогам этих экспери-
ментов, охвативших в общей сложности более двадцати лет исследований, им опубликована 
монография «Фосфорные удобрения и фосфорный режим почв», подготовлена диссертационная 
работа на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук, которая была защищена 
в 1984 году в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. 

Свои многолетние исследования по фосфатному состоянию основных типов почв Казахстана, а 
также по изучению эффективности действия фосфорных удобрений Елешев Р.Е. завершил разра-
боткой системы их применения под основные сельскохозяйственные культуры в севооборотах и 
созданием банка данных по балансу основных элементов питания в агроценозах юга и юго-востока 
Казахстана. Его тесная творческая связь с такими выдающимися учеными советской почвовед-
ческой и агрохимической науки, как К.П.Афендулов, С.И.Вольфкович, К.Е.Гинзбург, Н.Г.Дмит-
риенко, Д.А.Кореньков, Ю.И.Касицкий, В.Г.Минеев, А.В.Петербургский, А.В.Соколов, Б.А.Ягодин 
и другие, позволила ему в рамках единой Всесоюзной программы Географической сети полевых 
опытов с удобрениями организовывать их выполнение на высоком научно-методическом уровне в 
разрезе отдельных почвенно-климатических зон и культур Казахстана с последующим внедрением 
полученных результатов в производство.  

В настоящее время Рахимжан Елешевич ведет успешные исследования по сохранению и повы-
шению плодородия почв; агроэкологическим аспектам применения удобрений и управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции; сравнительной оценке биологических систем земледе-
лия с интенсивной системой применения удобрений; теоретическим вопросам биологической 
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регуляции почвенных процессов с учетом нормативных показателей плодородия; системе приме-
нения удобрений в специализированных севооборотах и изучению закономерностей накопления 
тяжелых металлов в почве и растениях при интенсивном применении средств химизации, активно 
выступая на страницах республиканских газет по реализации их в производство. 

Под руководством академика Р.Е. Елешева подготовлены 21 доктор и 43 кандидата наук. Он 
автор более 300 научных работ, в том числе 8 монографий, из которых следует назвать «Фосфор-
ные удобрения и урожай», «Фосфатный режим орошаемой пашни», «Оптимизация минерального 
питания кормовых культур на орошаемых почвах юго-востока Казахстана», «Научные основы 
рационального использования черноземов в земледелии», «Земледелие сухой степи Западного 
Казахстана» и др. За учебник «Агрохимия и система применения удобрений» Р.Е.Елешеву была 
присуждена премия им. А.Байтурсынова. В 2006 году он стал обладателем государственного гран-
та Министерства образования и науки Республики Казахстан «Лучший преподаватель вуза». Он 
активно участвует в реализации международных проектов по проектам ICARDA, INTAS, Всемир-
ного банка развития, МОН РК, МСХ РК. В данное время является руководителем двух междуна-
родных и четырех республиканских научных проектов. По его инициативе и непосредственном 
участии были проведены две международные научные конференции агрохимиков и агроэкологов 
стран Содружества на базе Казахского национального аграрного университета. 

Академик Р. Елешев поддерживает тесный контакт и оказывает консультационные услуги 
министерствам и ведомствам аграрного профиля, областным акиматам по вопросам химизации 
сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий применения удобрений в земледелии 
и растениеводстве. Он также ведет активную общественно-научную деятельность будучи членом 
Президиума НАН РК. В течение продолжительного времени он был председателем диссертацион-
ного совета по защите докторских диссертаций при КазНАУ, являлся председателем экспертного 
совета и членом президиума ВАК РК. В настоящее время – член научно-технического совета 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, вице-президент Межгосударственного 
совета по агрохимии и агроэкологии стран Содружества Независимых государств.  

Активная научно-педагогическая и общественная деятельность Р.Е.Елешева не раз отмечалась 
правительственными наградами – почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, знаками 
«За заслуги в развитии науки» министерства образования и науки, медалью «50 лет целины», 
памятными медалями корифеев почвоведения В.В.Докучаева и агрохимии И.И.Синягина. За 
особые заслуги в научной и научно-педагогической деятельности академику Р.Е.Елешеву при-
своено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері». Он – кавалер орденов «Құрмет» 
и «Парасат», Почетный гражданин Каратюбинского района, а также Западно-Казахстанской 
области, его именем названа одна из улиц родного села. 

Академика Р.Е.Елешева отличает требовательность к себе и окружающим, большая органи-
зационная способность, толерантность, широкий круг и высокая культура общения, умение от-
крыто высказывать свою точку зрения. В настоящее время – профессор кафедры почвоведения, 
агрохимии и экологии Казахского национального аграрного университета, директор НИИ 
Агроинновации и экологии Казахского национального аграрного университета. Он как всегда 
активен и подтянут, свое семидесятипятилетие встречает с большим оптимизмом, в окружении 
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